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R O Z P R A W Y

DARIUSZ ADAMCZYK
Deutsches Historisches Institut
Warschau

Krise oder Stabilisierung? 
Die politischen Folgen der Verschiebung der Silberströme 

für die Herrschaftsbildung im östlichen Europa
an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert

Der Zufluss und die Zirkulation von Silber hingen im 9.–11. Jahrhundert mit 
dem Prozess der Reichs– und Herrschaftsbildung im östlichen Europa eng zusam-
men: von der Kiever Rus´ über Skandinavien bis hin zu den „Staaten” der Piasten, 
Přemysliden und Árpáden. Der für den Herrschaftsaufbau nötige Mehrwert wur-
de nicht nur durch die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion erzielt. Im 
Gegenteil: Tribute und Abgaben, Beute und Kontrolle der Silberströme und des 
Fernhandels, also die Verfügung über Edelmetalle und Luxusgüter besaß zentrale 
Bedeutung für die neuen Eliten, ihr Prestige, ihren gesellschaftlichen Status. Nicht 
„Land mit Menschen”, sondern Silber und „mobile” Güter stellten die Grundlagen 
ihres Reichtums dar. So wurden die Waldprodukte und Menschen der Großregion 
„östliches Europa” in die Handelsströme eingespeist und gegen Edelmetalle bzw. 
Luxusgüter eingetauscht.

Die Verfügung über Edelmetalle half den neuen Dynastien im östlichen Europa, 
sich Ruhm und „guten” Ruf zu verschaffen und neue Gefolgsleute anzuwerben, die 
mit Silber entlohnt werden konnten. Somit trug das Edelmetall zur Festigung ihrer 
Herrschaft bei. Die Verfügung über Silber stellte Führungsqualitäten unter Beweis 
und verbesserte die „politische” Situation des Besitzers. Die Notwendigkeit, 
Edelmetalle anzuhäufen, sie zur Schau zu stellen und zu verteilen, um so viele 
„Klienten” wie möglich zu gewinnen, diente demzufolge der Machtsicherung und 
–verteilung.1

1 Grundsätzlich in Bezug auf die sog. Häuptlingssysteme P. U r b a ń c z y k, Trudne początki 
Polski, Wrocław 2008, S. 145–154. Im Hinblick auf die Herrschaftsbildung in Osteuropa D. A d a m -
c z y k, Friesen, Wikinger, Araber. Die Ostseewelt zwischen Dorestad und Samarkand, ca. 700–1100, 
[in:] Ostsee 700–2000. Gesellschaft — Wirtschaft — Kultur, Hg. A. K o m l o s y, H.–H. N o l  t e, 
I. S o o  m a n, Wien 2008, S. 32–48; Ders.: Między Kijowem a Gnieznem. Wybrane aspekty topografii
i funkcji arabskiego srebra na ziemiach słowiańskich w X i na początku XI w., [in:] Średniowiecze
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2 DARIUSZ ADAMCZYK

Vom frühen 9. bis in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts hinein stellten 
die arabischen Reiche im Nahen und Mittleren Osten die einzige Silberquelle für 
Häuptlinge und Fürsten dar. Folglich kam bei der Stabilisierung ihrer Herrschaft 
der Anbindung an die Silberströme strategische Bedeutung zu. Was geschah also 
im späten 10.

Jahrhundert, als der Silbereinstrom aus Asien zu schrumpfen begann? Inwieweit 
bewirkte der Zusammenbruch der arabischen Münzexporte die Machtverhältnisse 
und die Herrschaftsbildung in der Großregion „östliches Europa”?

Die Thematik der Verschiebung der Silbeströme und der Umorientierung nach 
Westeuropa wurde in der Forschung bereits erkannt und beschrieben.2 Die politi-
schen Folgen dieser Umwandlung wurden jedoch kaum diskutiert. Das soll nun 
im Folgenden geschehen. Zunächst einmal erscheint sinnvoll, die Schrumpfung 
des Silberzuflusses chronologisch zu erfassen. Dieser Prozess lässt sich anhand 
von zwei Kategorien verfolgen: erstens der Anzahl der Schatzfunde und zweitens 
der chronologischen Struktur der Horte. Die Anzahl der Münzen in den Depositen 
wiederum spiegelt in erster Linie die Umlaufdauer des Silbers wider. Da der 
Löwenanteil der arabischen Dirheme in die Gebiete der heutigen Staaten Russland 
(inklusive Ukraine und Weißrussland), Schweden (hier vor allem Gotland) und 
Polen einströmte, werden vor allem diese drei Länder verglichen.

In Tabelle 1 sind alle bislang entdeckten Münzfunde, die mindestens fünf 
Dirheme enthalten, angeführt. Sie zeigt, dass die Deponierungshäufigkeit ihren 
Höhepunkt in Schweden und Polen in den 950er Jahren erreichte. Sehr hoch war sie 
auch zu diesem Zeitpunkt in Russland, wo der Zenit — allerdings nach einer kleinen 
Delle zwischen 960 und 969 — in den 970er Jahren stattgefunden hat. In Schweden 
scheint ein klarer Einbruch in den 980er Jahren erfolgt zu sein, während in Polen 
die Hortungskurve zwischen den 960ern und den 980ern Schwankungen aufweist. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die relativ hohe Anzahl der polnischen Deposite 

polskie i powszechne, Hg. I. P a n i c, J. S p e r k a, Bd. 5, Katowice 2009, S. 66–78; Ders.: Silver, 
Markets, and States. The Impact of Islamic Trade on Eastern Europe in the Ninth through Eleventh 
Centuries, „World History Bulletin”, Bd. XXII, No. 2, Fall Issue 2006, S. 47–49.

2 Vgl. T. S. N o o n a n, The Cessation of Viking–Age Dirham Imports into Poland and Polabia, 
„Annales Universitatis Mariae Curie–Sklodowska”, Band XLV, 1990, S. 67–78; Ders.: When Did 
Dirham Imports into Tenth– Century Sweden Decline?, „Numismatiska Meddelanden”, Bd. XXXVII, 
1989, S. 295–301. Grundsätzlich: Europas Mitte um 1000, Hg. A. W i e c z o r e k, H.–M. H i n z, 
Stuttgart 2000; H. S t e u e r, Münzprägung, Silberströme und Bergbau um das Jahr 1000 in Europa 
— wirtschaftlicher Aufbruch und technische Innovation, [in:] Aufbruch ins zweite Jahrtausend. 
Innovation und Kontinuität in der Mitte des Mittelalters, Hg. A. H u b e l, B. S c h n e i d m ü l l e r, 
Ostfildern 2004, S. 117–149; S. S u c h o d o l s k i, Change of Transcontinental Contacts as Indicated 
by Coins in the Baltic Zone around 1000, [ in:] Europe around the Year 1000, Hg. P. U r b a ń c z y k, 
Warszawa 2001, S. 85–100; D. A d a m c z y k, Od dirhemów do fenigów. Reorientacja bałtyckiego 
systemu handlowego na przełomie X i XI w., [in:] Średniowiecze polskie i powszechne, Hg. I. P a n i c, 
J. S p e r k a, Bd. IV, 2007, S. 15–27.
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3KRISE ODER STABILISIERUNG?

in den 980er Jahren nicht aufgrund eines Dirhems mit tpq zwischen 980 und 989 
zustande kam, sondern wegen der nach 980 geprägten deutschen Münzen, die sich 
in den Schätzen befanden.

Tabelle 1: Anzahl der Schatzfunde mit zumindest fünf Dirhemen
nach dem Datum der jüngsten Münze 950–9903

Jahrzehnte Russland Polen Schweden

950er
960er
970er
980er

21
4
23
14

13
5
11
9

68
23
18
4

Interessanterweise stieg die Anzahl der Münzfunde (Tabelle 2) in Schweden 
und Polen in den 990er Jahren deutlich wieder und blieb zwei/drei Jahrzehnte 
ziemlich stabil.

Tabelle 2: Anzahl der Schatzfunde mit zumindest fünf Dirhemen
nach dem Datum der jüngsten Münze 990–10204

Jahrzehnte Russland Polen Schweden

990er
1000er
1010er

12
11
1

17
10
6

50
24
20

Erst in den 1010ern lässt sich — zumindest in Russland und Polen — ein deut-
licher Bruch feststellen. Der Anstieg der Schatzfunde nach 990 hing jedoch nicht 
mit dem Einstrom großer Mengen an neuen Dirhememissionen zusammen, son-
dern mit der Deponierung älterer Exemplare, die nun mit den in den Ostseeraum 
massenweise einströmenden deutschen und englischen Pfennigen gehortet wurden.

Fassen wir kurz zusammen: Russland wies zwischen 950 und 1010 (mit einer 
Unterbrechung in den 960er Jahren) eine Kontinuität auf, die erst nach 1010 been-
det war. In Schweden wurden Dirheme bis in die 970er Jahre hinein ziemlich re-
gelmäßig gehortet. Ein Einbruch fand hier in den 980er Jahren statt, der allerdings 
bereits in den 990er Jahren durch den Zufluss deutscher und englischer Denare 
kompensiert wurde. In Polen wurde der Höhepunkt in den 990er Jahren erreicht, 

3 Anhand Tabelle 3 bei R. K. K o v a l e v, A. C. K a e l i n, Circulation of Arab Silver in Medieval 
Afro– Eurasia: Preliminary Observations, „History Compass”, Bd. V, No. 2, 2007, S. 560–580, hier 
S. 565f. Die polnischen Deposite wurden um neue Funde orgämt.

4 Ibidem.
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4 DARIUSZ ADAMCZYK

allerdings ist hier — genauso wie im Falle Schwedens — davon auszugehen, dass 
die Masse der Münzen damals bereits aus deutschen Prägungen bestand.

Die Anzahl der Dirheme (Tabelle 3) in den Depositen weist darauf hin, dass 
die Umlaufdauer arabischer Münzen über den Zeitpunkt ihres Rückgangs hinaus 
ging. In Russland scheint die Zirkulation von Dirhemen erst nach 1020, in Polen 
in den 1010er, in Schweden hingegen in den 1000er Jahren eingebrochen zu sein. 
Zumindest in den zwei letzterwähuten Regionen hat zum damaligen Zeitpunkt die 
westliche Münze dominiert.

Tabelle 3: Anzahl der Dirheme in den Schatzfunden 950–10205

Jahrzehnte Russland Polen Schweden

950er
960er
970er
980er
990er
1000er
1010er

6713
2222
37997
5924
1822
8477
4276

620
79

5030
1915
979
1205
197

15401
4186
5424
2460
7410
800
551

Ein leicht abweichendes Bild zeigt uns die chronologische Struktur der Horte. 
Aus den folgenden Tabellen (4 bis 8) geht deutlich hervor, dass der Zusammenbruch 
der Dirhemimporte in allen drei Ländern unterschiedlich verlief. Am frühestens 
scheint der Import von Münzen in Schweden eingebrochen zu sein. Hier waren 
es Dirheme, die in den 960er Jahren geprägt wurden, also spätestens in den 970er 
Jahren nach Skandinavien eingeströmt sein müssen. Dabei deutet die chronolo-
gische Zusammensetzung der Schätze darauf hin, dass in Schweden vor allem in 
den 900er und 910er Jahren emittierte Dirheme dominierten und mit den 920er, 
besonders aber den 930er und 940er Prägungen die Zustromkurve regelmäßig nach 
unten ging, um dann mit den 960er Münzen total eingebrochen zu sein. In Polen 
schrumpfte der Silberzufluss mit den 970er Münzen, während in Russland die 
Krise im Silberzustrom erst mit den 990er Dirhemen eingetreten ist. In bescheide-
nen Mengen gelangten Dirheme in die polnischen Gebiete noch bis ca. 1010, nach 
Schweden und Russland hingegen bis in die 1010er Jahre hinein.

5 Ibidem. In Polen wurden die 980er Jahre durch die neulich entdeckten bzw. beschriebenen 
Schatzfunde von Ostrów Lednicki und Kąpiel ergänzt. Vgl. M. A n d r a ł o j ć, M. A n d r a ł o j ć, 
M. T u s z y ń s k i, Wczesnośredniowieczny skarb z Kąpieli gm. Czerniejewo, woj. wielkopolskie, 
Poznań 2005; J. G ó r e c k i, Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych 
pierwszej monarchii piastowskiej, Poznań 2001, Tabelle 4, S. 164.
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5KRISE ODER STABILISIERUNG?

Tabelle 4: Chronologische Zusammensetzung der Schätze in Schweden 940–980 
(in Prozent)6

900er 910er 920er 930er 940er 950er 960er 970er

Bäta 940/941 34 24 18 20 1

Utoje 942/943 28 30 19 9 1

Tanglings 945/946 28 41 12 5 1

Alva 946/947 31 36 8 3 2

Rangsarve 953/954 31 33 12 9 2 2

Rondarve 954/955 21 28 13 12 7 9

Stora Velinge II 955/956 15 21 16 17 11 13

Erikstorp 956/957 26 29 17 17 3 4

Kvie 960/961 14 18 14 14 11 13 2

Prästgarden 965 44 24 9 — 3 3 3

Övide 976/977 22 25 15 14 8 4 1 1

Tabelle 5: Chronologische Zusammensetzung der Schätze in Schweden 990–ca. 1020 
(in Prozent)

980er 990er 1000er 1010er

Föllhagen nach 991 — —

Digeräkra nach 1002 — 1 —

Ösarve nach 1002 — 1 1

Stora Sojdeby 1091 — — 9 8

Tabelle 6: Chronologische Zusammensetzung der Schätze in Russland 970–990 
(in Prozent)

vor 900 900er 910er 920er 930er 940er 950er 960er 970er 980er
Novgorod 972 3 3 — 5 13 14 13 38 13
Novaia Melnitsa 974 8 2 2 2 11 21 9 34 11

6 Die Tabellen 4 bis 7 nach T. S. N o o n a n, The Impact of Silver Crisis in Islam upon Novgorods 
Trade with the Baltic, [in:] Oldenburg–Wolin–Staraja Ladoga–Novgorod–Kiev. Handel und 
Handelsverbindungen im südlichen und östlichen Ostseeraum während des frühen Mittelalters, 
„Bericht der Römisch–Germanischen Kommission”, Bd. LXIX, Mainz 1988, S. 411–447, hier Tabellen 
1, 2, 3, 7 und 8.
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6 DARIUSZ ADAMCZYK

vor 900 900er 910er 920er 930er 940er 950er 960er 970er 980er

Novgorod 974/975 3 2 3 2 11 14 14 40 11

Belyi Omut 976 3 — — — 5 10 20 40 23

Erilovo 978 1 2 3 6 18 18 20 19 13

Staryj Dedin 979 3 5 7 11 14 10 13 16 22

Medvedovo 982 3 4 11 14 17 10 17 18 5 1

St. Almetevo 985 1 — — 1 2 1 9 24 52 11

Tatarskij Tolkish 985 — — 1 — 1 3 5 13 68 8

Krasnaia 986/987 — 2 3 5 9 16 19 19 19 6

Tabelle 7: Chronologische Zusammensetzung der Schätze in Russland 990–ca. 1020 
(in Prozent)

980er 990er 1000er 1010er

Novyi Dvor 990er 1 —

Shpilevka 990er — 1

Vaskovo 1010er 14 1 — —

Denisy 1010er 26 5 2 —

Molodi 1010er 14 4 11 4

Tabelle 8: Chronologische Zusammensetzung der Schätze in Polen 970–980 
(in Prozent)7

vor 900 900er 910er 920er 930er 940er 950er 960er 970er

Maurzyce 971/972 — 7 — 7 14 32 4 25 11

Obrzycko 973 2 10 11 11 14 22 16 8 5

Poznań 961/976 — 8 46 — 15 23 — 8 —

Sieroszewice 976 10 14 — 8 28 8 20 12 —

Zalesie 976 3 2 3 6 13 20 17 21 15

7 Die ausgewerteten Schätze sind publiziert in: J. Ś l a s k i, S. T a b a c z y ń s k i, Wczesno-
średniowieczne skarby srebrne Wielkopolski — Materiały, Warszawa–Wrocław 1959, Nr. 86, 97 und 
118; A. G u p i e n i e c, T. i R. K i e r s n o w s c y, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Polski 
Środkowej, Mazowsza i Podlasia. Materiały, Wrocław 1965, Nr. 57; Wczesnośredniowieczny skarb 
srebrny z Zalesia. powiat Słupca, Hg. M. D e k ó w n a, Wrocław usw. 1974 (Bd. 1: A. K m i e  t o w i c z, 
W. K m i e t o w i c z, Monety arabskie); T. S. N o o n a n, The Cessation, Tabelle 1 onf s. 71.
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7KRISE ODER STABILISIERUNG?

Tabelle 9: Chronologische Zusammensetzung der Schätze in Polen 990–ca. 1020 
(in Prozent)

980er 990er 1000er 1010er

Bogucino 999 8 —

Radzików I 999 — —

Lisówek 1020 — — 6 —

Starydworek 1025 — 17 — —

Bierzgłowo 1031 — — 18 —

Alles in allem lässt die vorgenommene Analyse der Münzfunde den Schluss 
zu, dass der Zusammenbruch des Silberströme in Polen und Schweden um 980 
stattgefunden hat, als der Zufluss neuer Dirheme eingebrochen war und der Import 
westeuropäischer Denare noch relativ schwach blieb, um den Bedarf befriedigen 
zu können. Russland scheint diese Entwicklung erst in den 1010er Jahren erfasst 
zu haben. Ausdruck dieser Entwicklung ist die sinkende Anzahl der in der jewei-
ligen Dekade gemachten Schatzfunde mit arabischen Münzen. Den Zeitraum von 
ca. 980 bis ca. 1020 gilt es also zu untersuchen, wenn von einer Verschiebung der 
Silberströme die Rede ist.

Die Periode von 980 bis 1020 fiel in eine Zeit der Verdichtung von Macht 
und Herrschaft in Skandinavien (z.B. mit Olaf Skötkonung in Schweden oder 
Harald Blauzahn und Sven Gabelbart in Dänemark), im Piasten–Reich (mit 
Mieszko I. und Bolesław dem Tapferen) sowie in der Kiever Rus´ (mit Vladimir 
dem Großen und Jaroslav dem Weisen). Der Ausbau von „Staatsapparaten” und 
die Notwendigkeit der Entlohnung der Gefolgschaften erforderten die Anhäufung 
von Edelmetallen, sodass der Bedarf nach Silber noch stärker stieg als je zuvor. 
In diesem Zusammenhang entsteht die Frage, wie die „neuen” Herrscher auf diese 
Entwicklung reagierten? Da einige Historiker den Abbruch des Silberzuflusses aus 
dem Nahen und Mittleren Osten auf die politischen Veränderungen im östlichen 
Europa zurückführen, wäre zuerst sinnvoll, der Frage nach seinen Ursachen nach-
zugehen. Grundsätzlich lassen sich alle Erklärungsansätze, die zu einer Lösung 
dieses Problems beitragen wollen, in zwei Gruppen einteilen.8

Eine erste Gruppe führt den Abbruch der Handelsbeziehungen auf die ökonomi-
schen und politischen Vorgänge im Nahen und Mittleren Osten zurück. Hinzuweisen 
ist in diesem Zusammenhang auf die Silberverknappung in Zentralasien, die eine 
Schrumpfung der Dirhemproduktion zur Folge hatte bzw. eine Verringerung des 
Silbergehalts in den Dirhemen hervorrief, was wiederum in Osteuropa eine starke 
Abnahme der Nachfrage nach den aus dem arabisch–persischen Raum importier-

8 Vgl. allgemein D. A d a m c z y k, Od dirhemów do fenigów, S. 19–21 (dort auch weitere 
Literatur).
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8 DARIUSZ ADAMCZYK

ten Edelmetallen verursacht haben soll. Außerdem werden die Nomadeneinfälle, 
vor allem der Karachaniden, im Verein mit politischen Unruhen im Samaniden–
Reich hervorgehoben. Einige Historiker verneinen allerdings eine Silberkrise im 
westlichen Eurasien. Alfred E. Lieber z.B. verweist auf die Indien–Raubzüge des 
Mahmud von Ghazni (971–1030) zwischen 1008 und 1025, die vor allem zum Ziel 
hatten, die reichen Tempelschätze auszurauben. Allein 1008–1009 soll Mahmud 
ca. 70.000.000 indische Münzen, ein Äquivalent von etwa 120 t, ausgeraubt haben. 
Hinzu kamen 80 t Silber, die in der „heiligen” Stadt Muttra geplündert wurden. Die 
erbeuteten Tonnen von Silber und Gold könnten dann auf den Markt gelangt sein.9 

In Russland fand man allerdings nur einige wenige aus Indien stammende Münzen, 
die im späten 10. und 11. Jahrhundert geprägt wurden.10 Eine Untersuchung von 
Thomas S. Noonan konnte zudem nachweisen, dass der Silbergehalt der von den 
Karachiniden und Ghaznaviden im Mittleren und Nahen Osten emittierten Dirheme 
sich zwischen 1000 und 1040 erheblich verringerte, sodass von einer erneuten 
Silberhausse keine Rede sein kann.11

Eine zweite Gruppe von Ansätzen geht davon aus, dass nicht die 
Silberverknappung in Zentralasien den Zusammenbruch der Dirhemexporte 
nach Osteuropa herbeiführte, sondern die Situation auf dem Gebiet eines der 
Zwischenhändler. Zu erwähnen ist unter anderem die Entstehung der Kiever Rus´ 
im 10. Jahrhundert, die skandinavischer Expansion in Russland ein Ende be-
reitet haben soll. Damit ist auch das Argument verbunden, dass zeitgleich neue 
Handelsrouten erschlossen worden waren, die nicht an die Ostsee, sondern nach 
Ostpolen und Mitteleuropa führten; die Christianisierung der Kiever Rus 988, 
die den Handel mit den „Ungläubigen” erschwert habe; und last but not least die 
Zerschlagung des chasarischen Reiches durch die Rus´ beziehungsweise eine öko-
logische Katastrophe im Kaspischen Raum, die den Niedergang des Khaganats 
eingeleitet haben soll.12

Die Argumente der ersten Gruppe erscheinen plausibler als die der zweiten. 
Denn die Erklärungen, die den Abbruch des Silberzuflusses mit der Herausbildung 
der Kiever Rus´ erklären, nehmen implizit an, dass nur Skandinavier sich an dem 
Orienthandel beteiligen konnten, was mit der Struktur und Zusammensetzung der 
Schatzfunde aus Schweden und Russland, nicht zu vereinbaren ist.13 Außerdem ist 
darauf zu verweisen, dass die Route von Kiev über Ostpolen nach Mitteleuropa 
nicht erst um 1000, sondern spätestens um 900 erschlossen wurde und keineswegs 

9 A. L i e b e r, Did a „silver crisis” in Central Asia affect the Flow of Islamic Coins into 
Scandinavia and Eastern Europe?, [ in:] Sigtuna Papers. Nova Series, Bd VI, Hg. K. J o n s s o n, 
B. M a l m e r, Stockholm 1990, S. 207–212, besonders S. 210.

10 T. S. N o o n a n, The Impact, S. 417.
11 Tabelle 19, S. 437.
12 D. A d a m c z y k, Od dirhemów di fenigów, S. 19 und weitere Literaturhinweise.
13 T. S. N o o n a n, The Impact.
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9KRISE ODER STABILISIERUNG?

eine Verschiebung des Transithandels über Russland zu bewirken vermochte.14 

Nicht überzeugend ist die Annahme, dass die Christianisierung der Kiever Rus´ 
aus ideologischen Gründen den Handel mit dem Kalifat nicht zuließ. Dagegen 
spricht die Tatsache, dass die Handelsbeziehungen Osteuropas mit den islami-
schen Ländern bis in die Neuzeit hinein aufrechterhalten wurden, ohne dass die 
Glaubensfragen hier eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Zu relativieren sind 
auch Thesen, die den Niedergang des chasarischen Khaganats für die Einstellung 
der Silberexporte nach Europa verantwortlich machen. Denn seit ca. 900 wurde ein 
Gutteil dieses Handels nicht über die chasarischen Territorien abgewickelt, son-
dern von Chwarezm aus durch die Steppe direkt zu den Wolgabulgaren.15 Nicht 
also der Fall des Khaganats löste die Silberkrise in Europa aus, sondern umgekehrt 
die Verlagerung der Handelswege von Transkaukasien zur Ostseite der Kaspia trug 
zur Verringerung der Einnahmen der chasarischen Oberschichten bei, was lang-
fristig seine Zerschlagung durch die Rus´ (und möglicherweise die Petschenegen) 
erleichterte.

Der oben vorgenommenen Analyse der Schatzfunde nach zu urteilen, muss sich 
die Krise im Silberzufluss nach Skandinavien spätestens um 980 abgezeichnet ha-
ben. Bereits im Jahr 974 versuchte der Dänenkönig Harald, die Siedlung Haithabu 
zu erobern. 980–983 berichten die Quellen von skandinavischen Raubzügen in 
Südengland. 983 gelang es dem erwähnten Harald, Haithabu zu besetzen.16 Im frü-
hen 11. Jahrhundert brach der Zufluss arabischen Silbers nach Europa endgültig 
zusammen. Zur gleichen Zeit etwa setzte verstärkt die zweite Phase der skandina-
vischen Expansion nach England ein. Schriftliche Quellen berichten von Raub– 
und Plünderungszügen der Wikinger in den Jahren 991, 994, 1002, 1007, 1009 
und 1012–1018. Nur bis 1018 sollen sie etwa 258.000 Pfund Silber erpresst ha-
ben, was ca. 64.5 Mio. Münzen entsprach. Allein im Jahr 1018 erzwangen sie eine 
Tributzahlung in Höhe von 82.000 Pfund Silber.

14 J. Ż a k, Die Handelsbeziehungen der protopolnischen und frühpolnischen Stammesgruppen auf 
dem Hintergrund des Handels und der Westslawen, „Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor– 
und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel– und Nordeuropa”, Bd. CL, 1985, No. 3, S. 431–510, hier 
S. 451; E. S t a t t l e r, Kontakty handlowe ludności wczesnopolskiej z krajami arabskimi we wczesnym 
średniowieczu (IX–X w.), „Slavia Antiqua”, Bd. XIII, 1966, S. 199–269, hier S. 210f.

15 L. R i c h t e r – B e r n b u r g, Der fühmittelalterliche Handel Nord– und Osteuropas nach isla-
mischen Quellen, „Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor– und frühgeschichtlichen Zeit in 
Mittel– und Nordeuropa”, Bd. CLVI, 1985, No. 4, S. 667–685, hier S. 676.

16 B. und P. S a w y e r, Medieval Scandinavia. From Conversation to Reformation, circa 800–
1500, London 1993; S. 56; E. R o e s d a h l, Historia Wikingów, Gdańsk 1996, S. 214.
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10 DARIUSZ ADAMCZYK

Tabelle 10: Ausgewählte Tribute der Skandinavier in England 
(in Pfund)17

991 22.000

994 16.000

1002 24.000

1007 36.000

1009 3.000

1011 48.000

1016 27.000

1018 82.500

Insg. 258.500

Das waren sehr hohe Summen, zumal nach Skandinavien auch deutsche 
Pfennige flossen. Gut 258.000 Pfund Silber entsprachen etwa 100 t. Die gut 50.000 
in Skandinavien gefundenen englischen Münzen machten also nicht mal 0,1% der 
gezahlten Tribute aus. Hinzu kamen Silberzahlungen, mit denen angelsächsische 
Könige ihre skandinavischen Verbündeten entlohnten, wie 1011/1012, als Olaf von 
Norwegen im Auftrag Ethelreds gegen Dänen und Slawen zog.18

Von skandinavischen Raubzügen berichtet auch Adam von Bremen: 994 
fand ein Wikingerüberfall auf Friesland und Hadeln (Elbmündung bei Stade) 
statt.19 Laut Thietmar sollen Dänen und Schweden als Lösegeld eine „unerhörte 
Geldsumme”, „ein gewaltiges Gewicht” erzwungen haben.20 Die Sachsen revan-
chierten sich jedoch und besiegten die Nordmänner (angeblich 20.000 Mann), 
die bis Bremen kamen.21 1006 überfielen die Wikinger die Siedlung Tiel in 

17 D. L o g a n, Die Wikinger in der Geschichte, Stuttgart 1987, S. 199–200, S. 203–204; 
Thietmari Merseburgensis Episcopi, in: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des 
Mittelalters. Freiherr vom Stein–Gedächtnisausgabe, Bd. 9, neu übertragen und erläutert von 
W. T r i l l m i c h, Darmstadt 1974, VII/38–40, S. 396–397.

18 Ch. L ü b k e, Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an), Teil III: 
Regesten 983–1013, Berlin 1986, Nr. 439, S. 291.

19 Adam von Bremen, [in:] Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. 
Freiherr vom Stein– Gedächtnisausgabe, hrsg. von R. B u c h n e r, Bd. XI, Darmstadt 1973, S. 137–
500, hier S. 266–267.

20 Thietmar, IV/22–23, S. 140–141. Kenneth Jonsson gibt nach einer „späteren Quelle” 7.000 
Pfund an. Vgl. Ders.: The Routes fort he Importation of German and English Coins to the Northern 
Lands in the Viking Age, [in:] Fernhandel und Geldwirtschaft. Beiträge zum deutschen Münzwesen in 
sächsischer und salischer Zeit. Ergebnisse des Dannenberg–Kolloquiums 1990, Hg. B. K l u g e, 
Sigmaringen 1993, S. 205–232, hier S. 211.

21 Adam von Bremen, S. 268–269.
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11KRISE ODER STABILISIERUNG?

Friesland.22 Die schriftlichen Quellen berichten freilich — im Gegensatz zu 
England — kaum von regelmäßigen Tributen, die die Skandinavier in Deutschland 
erhoben hätten. Dies führt zu der Annahme, dass der Löwenanteil deutscher 
Pfennige nach Skandinavien — anders als nach England — über den Fernhandel 
im Tausch gegen Felle und Sklaven bzw. über die in Haithabu/Schleswig erhobe-
nen Zollabgaben eingeströmt ist.

Eine andere Möglichkeit, den Bedarf nach Edelmetallen zu stillen, bestand 
darin, Raubzüge im Osten zu unternehmen. Der norwegische Jarl Erik soll im Jahr 
997 Nordrussland überfallen haben:

In the autumm Earl Eirik sailed back to Sweden and spent another winter there 
and in the spring the earl made his ships ready and sailed to the east. As soon 
as he arrived in Valdimars kingdom, he started slaughtering the inhabitants and 
burning everything wherever he came, laying the land waste. He came to Ladoga 
Town, and laid siege to it until he captured the town, killing a good many peop-
le, demolishing the town and burning it to the ground. Afterwards he plundered 
Russia far and wide.23

Außerdem zeugen einige Runensteine aus Gripsholm in Schweden, die aller-
dings erst um 1040 als Gedenken unter anderem an einen gewissen Ingvar errichtet 
wurden, von einem Raubzug nach „Serkland” — dem Land der Sarazenen.24 Ob es 
sich dabei um den Kaspia–Raum oder um die noch südlicher gelegenen Gebiete 
handelt, lässt sich mit voller Sicherheit nicht feststellen. Eine persische Quelle be-
richtet jedenfalls, dass zwischen 1030–1032 die Rus´ in Transkaukasien aktiv wa-
ren, wo sie bis Baku vorstießen.25 Der Ingvar–Raubzug ist gescheitert, aber in den 
festlandschwedischen und gotländischen Schatzfunden wurden auch nach 1020 
ziemlich viele Dirheme gefunden.26 Vielleicht spiegelte der Raubzug die wachsen-
de Nachfrage nach Silber wider, die die westlichen Zuflüsse nicht zu befriedigen 
vermochten. Davon zeugt die Tatsache, dass sich noch beachtliche Dirhemmengen 
in Umlauf befanden — ungeachtet Tausender deutscher und englischer Denare, 
die nach Skandinavien einströmten. Dass die Kontakte nach Osteuropa für die 
Schweden im 11. Jahrhundert nach wie vor verlockend waren, zeigt der folgende 

22 A. L i e b e r, op. cit., S. 211.
23 H. P a l s s o n, P. E d w a r d s, Vikings in Russia. Yngwar´s Saga and Eymund´s Saga, Edinburgh 

1989, S. 32f.
24 A. R u p r e c h t, Die ausgehende Wikingerzeit im Lichte der Runeninschriften, Göttingen 1958, 

S. 55f.
25 A. N a z m i, Commercial Relations between Arabs and Slavs (9th–11th centuries), Warszawa 

1998, S. 150.
26 T. S. N o o n a n  The Impact, S. 426, Tabelle 9, S. 428, Tabelle 12. Ein wenig abweichendes 

Bild ergibt sich aus der Tabelle 3 bei R. K. K o v a l e v, A. C. K a e l i n, op. cit. Demzufolge nahm die 
Anzahl zirkulierender Dirheme in den 1000er erheblich ab, blieb dann bis in die 1050er Jahre ziemlich 
stabil auf einem Niveau von 500–1000 Münzen, um in den 1060er Jahren bis auf 300–100 Dirheme zu 
fallen, S. 565.
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12 DARIUSZ ADAMCZYK

Vorfall. Um 1020 hielten die Gefolgsleute dem Schwedenkönig Olaf Skötkonug 
(995–1022) vor, das Norwegerreich in seine Gewalt bringen zu wollen:

Aber kein Schwedenkönig hat danach in früheren Zeiten Verlangen getra-
gen, und das bringt nur vielen Leuten Unbehagen. Wir Bauern wünschen 
nun, dass Du, König Olav, Frieden schließest mit Olav dem Dicken, dem 
Norwegerkönig... Willst Du Dir aber die Reiche im Osten wiedergewinnen, die 
Deine Geschlechtsgenossen und Vorväter dort besessen haben, dann wollen wir 
Dir zu dem Ende gern alle Gefolgschaft leisten.27

Die 980er und 990er Jahre waren auch innerhalb der Ostsee eine Zeit politi-
scher Turbulenzen. Der Dänenkönig Harald musste 986 ins Slawenland flüchten. 
990–994 wurde Dänemark von den Schweden und Slawen angegriffen, das Bistum 
Schleswig von den Heiden verwüstet.28

Vielleicht richteten sich einige slawische Raubzüge im späten 10. Jahrhundert 
auch gegen Schweden.29 Die innerskandinavischen Machtkämpfe eskalierten in der 
Schlacht bei Svoldern im Jahr 1000, wo eine Koalition von Dänemark, Schweden 
und Jarl Erik den Norwegerkönig Olaf besiegte, der ums Leben kam.

Aus dem Kampf um die Vorherrschaft im Ostseeraum ging vor allem das 
Dänenreich verstärkt hervor. Den Machtzenit erreichte es unter Knut dem Großen 
(1014–1035). 1016 wurde er König von England und 1018 zum alleinigen 
Herrscher über Dänemark. Nach der Stabilisierung seines Einflusses in Norwegen 
um das Jahr 1027 erstreckte sich sein Seeimperium von den Britischen Inseln im 
Westen bis Norwegen und vielleicht auch Schweden im Osten. Im Jahr 1019 unter-
nahm Knut auch einen Kriegszug gegen die Slawen, eroberte eine Burg und fügte 
ihnen eine schwere Niederlage bei.30 Die Seeherrschaft Knuts wurde nicht zuletzt 
dank der England–Tribute und der Einnahmen aus der Kontrolle der westlichen 
Silberströme finanziert.

Die (erneute) Umorientierung nach Westeuropa scheint Skandinavien einen 
kleinen Nachteil gebracht zu haben: ca. 100.000 Dirhemen je knapp 3 g Silber 
entsprachen etwa 161.000 deutsche und englische Prägungen je ca. 1,5 g.31 Dem 
Silbergehalt nach war also der Wert der gefunden Dirheme größer als der der ent-

27 S n o r r i  S t u r l u s o n, Heimskringla, II, 80, zitiert nach Ch. Wa r n k e, Die Anfänge des Fern-
handels in Polen, S. 46.

28 Ch. L ü b k e, op. cit., Teil III, Nr. 257, S. 70; Nr. 257a, S. 72.
29 So Valentina G o r j u n o v a anhand archäologischer Funde: Technologietransfer im Töpfer-

handwerk. Westslawischer Einfluß auf die frühe Drehscheibenware in Novgorod, [in:] Novgorod. Das 
mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Russlands, Hg. M. M ü l l e r – W i l l e, V. L. J a -
n i n, E. N. N o s o v, E. A. R y b i n a, Neumünster 2001, S. 323–347, hier S. 345.

30 Vgl. C h .  L ü b k e, Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an), 
Teil IV: Regesten 1013–1057, Berlin 1987, Nr. 547, S. 99 und S. 100 (Kommentar).

31 Anhand Tabelle 1, S. 82 in: K. J o n s s o n, Hoards and Single–Finds from the Middle and 
Northern Baltic Sea Region, [in:] Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen 
Mittelalter. Internationale Konferenz 23.–25. Oktober 1990, Hg. A. L o i t, Riga–Stockholm 1992, 
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13KRISE ODER STABILISIERUNG?

deckten deutschen und englischen Münzen. Die Skandinavier konnten sich aller-
dings mit westlichem Silber direkt bei den „Produzenten” versorgen — sei es über 
Handel, sei es über Tribute —, was dazu führte, dass die Transitgebühren und die 
durch lange Fahrten verursachten Transportkosten entfielen.

Massive Turbulenzen gab es im gesamten westslawischen Raum. Bereits 983 
lehnten sich die Elbslawen gegen die Herrschaft der Ottonen auf. Brandenburg und 
Havelberg wurden besetzt, Hamburg verwüstet. Den Ottonen gelang es nicht, die 
Lutizen und Abodriten zu befrieden, sodass die slawisch–sächsischen Kämpfe in 
den 990er Jahren fortgesetzt wurden. 990 fanden sächsische Kriegszüge gegen die 
Abodriten statt.32 991 zogen Otto III. und Mieszko I. gegen Brandenburg.33 991 be-
richten die Quellen zudem von Kriegen zwischen Sachsen und Lutizen34 und 992 
von sächsischen Zügen gegen die Elbslawen und der Belagerung Brandenburgs 
durch Otto III. und Boleslaw von Böhmen.35 Slawische Aufstände und sächsische 
Kriegszüge werden noch u. a. für die folgenden Jahre gemeldet: 993, 994, 995–
996, 997, 998.36 Dass es sich bei den Aufständen der Elbslawen nicht zuletzt um 
die Höhe der Abgaben an die Sachsen gehandelt hat, bezeugen Klagen über die 
steuerliche Belastung.37

Sächsische Quellen berichten von Silbertributen, die verschiedene elbslawi-
sche Stämme zahlten: 965 erhielt das Moritzkloster den „Zehnt des Silberzinses” 
von den unterworfenen Stämmen der Ukrer, der Retschanen, der Redarier, der 
Tollenser und der Zirzipaner38 ; 971 bekam das Bistum Meißen eine Zehntschenkung 
— neben Honig, Fellen, Sklaven, Kleidung, Schweinen und Getreide — in Form 
von Silber aus den Gauen: Daleminzien, Nisan, Diedesa, Milzener und Lusici.39 

973 wird ein Silberzins aus den Gauen der Ukrer, der Retschanen, der Redarier, 
der Tollenser und der Zirzipaner gemeldet.40 975 erhielt das Erzbistum Magdeburg 
eine Schenkung in Form eines Silberzinses von Stämmen wie oben.41 Spätestens 
seit den

S. 79–89, hier S. 82; R. K. K o v a l e v, A. C. K a e l i n, op. cit., Tabelle 2, die allerdings die Schatzfunde 
von Spillings mit ca. 14.600 Dirhemen nicht berücksichtigt zu haben scheinen.

32 Ch. L ü b k e, Regesten, Teil III, Nr. 256, S. 68.
33 Ibidem, Nr. 261, S. 76.
34 Ibidem, Nr. 266, S. 83.
35 Ibidem, Nr. 272–273, S. 91–93; Nr. 283, S. 110.
36 Ibidem, Nr. 285–286, S. 112–114; Nr. 289–291, S. 116–120; Nr. 297, S. 126, Nr. 299, S. 128; 

Nr. 304, S. 136; Nr. 310, S. 144; Nr. 316, S. 154; Nr. 321–323, S. 158–160; Nr. 325–326, S. 162–163; 
Nr. 327, S. 164.

37 H e l m o l d, Chronik der Slaven, hrsg. von A. H e i n e, übersetzt von J. M. L a u r e n t  und 
W. Wa t t e n b a c h, Stuttgart 1986I/18, S. 76.

38 Ch. L ü b k e, Regesten, Teil II, Berlin 1985, Nr. 131, S. 183.
39 Ibidem, Nr. 161, S. 224.
40 Ibidem, Nr. 167, S. 235.
41 Ibidem, Nr. 184, S. 257.
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14 DARIUSZ ADAMCZYK

950er/960er Jahren bis zumindest in die 970er zahlten die Wagrier und 
Abodriten dem Oldenburger Bischof einen jährlichen Zins, der aus einem Maß Korn 
für jeden Pflug, vierzig Bündeln Flachs und zwölf Pfennigen reinen Silbers bestand. 
Hinzu kam ein Pfennig für den, der das Geld einsammelte.42 Ob die in der Quelle 
verwendete Bezeichnung nummi puri argenti43 sich auf sächsische Pfennige bezog 
oder arabische Dirheme widerspiegelte, bleibt unbekannt. Die Zusammensetzung 
der im elbslawischen Raum bis in die 970er Jahre deponierten Schatzfunde sowie 
die Tatsache, dass die Ottonen ihre Silberminen im Harz erst um 970 erschlos-
sen hatten, weisen darauf hin, dass das Silber für die Sachsentribute zum großen 
Teil aus dem Kalifat kam.44 Dies deuten auch einige ottonische Denare an, de-
ren Silbergehalt die zentralasiatische Herkunft aufweist.45 Vielleicht entsprach der 
nummus puri argenti einer Geldeinheit im Wert eines Pfennigs im Gewicht von ca. 
1,5 g Silber, die allerdings in Dirheme umgerechnet wurde, die damals die monetä-
re Masse dominierten. Der Zusammenbruch der arabischen Silberströme wird also 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch eine Verschiebung des Koordinatensystems im 
ottonischen Einflussbereich bewirkt haben.

Seit dem frühen 11. Jahrhundert mussten Wagrier und Abodriten wieder 
Steuern in Form von Silbermünzen zahlen. Zu diesem Zeitpunkt wird es sich si-
cherlich schon um sächsische Pfennige gehandelt haben. Es scheint zudem, dass 
die von Bischof Benno von Oldenburg festgesetzte Abgabe in Höhe von zwei 
Pfennigen für jedes Haus deutlich geringer ausfiel als die in der zweiten Hälfte des 
10. Jahrhunderts entrichteten Tribute, die sich auf 13 Münzen/Pfennige für jeden 
Pflug beliefen.46

Es gibt keine Hinweise, dass Mieszko I. den elbslawischen Aufstand unter-
stützte. Wie reagierte er auf die Schrumpfung des Einstroms arabischen Silbers? 
Der Bericht des jüdischen Kaufmanns und Diplomaten Ibrahim ibn Jakub bestätigt 

42 Helmold, I/13, S 59; I/14, S. 62.
43 Helmoldi Presbyteri Bozoviensis: Chronica Slavorum, [in:] Ausgewählte Quellen zur deutschen 

Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein–Gedächtnisausgabe, Hg. R. Buchner, Bd. 19, Darm-
stadt 1973 (neu übertragen und erläutert von H. S t o o b), S. 70. K. T y m i e n i e c k i übersetzt num-
mus als Denar. Ders., Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego, Bd. II, Poznań 1996, S. 243.

44 V. J a m m e r, Die Anfänge der Münzprägung im Herzogtum Sachsen (10. und 11. Jahr hundert) 
= „Numismatische Studien”, Heft 3 und 4, 1952, S. 116.

45 G. H a t z, V. H a t z, U. Z w i c k e r, N. G a l e, Z. G a l e, Otto–Adelheid–Pfennige. Unter-
suchungen zu Münzen des 10./11. Jahrhunderts, [ in:] Commentationes De Nummis Saeculorum 
IX–XI, Suecia Repertis (Nova Series) VII, Stockholm 1985, S. 9–146, hier S. 76; zur Problematik 
arabischen Anteils in karolingischen und ottonischen Denaren vgl. H. S t e u e r, G. G o l d e n b e r g, 
W. B. S t e r n, Der Wechsel von Münzgeld– zur Gewichtsgeldwirtschaft in Haithabu um 900 und die 
Herkunft des Münzsilbers im 9. und 10. Jahrhundert, [in:] Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im 
nördlichen Europa, Hg. K. B r a n d t, M. M ü l l e r – W i l l e, Ch. R a d k e, Neumünster 2002, S. 133–
167, besonders S. 150, 152.

46 Helmold, I/18, S. 76, I/12, S. 59, I/14, S. 62.
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15KRISE ODER STABILISIERUNG?

die Rolle und Bedeutung von Edelmetallen für die Herrschaftsbildung. Er notierte 
um 965:

Was das Land des Mieszko betrifft, so ist das ausgedehnste der slawischen 
Länder, und es ist reich an Getreide, Fleisch, Honig und Fischen. Er zieht die 
Abgaben [Tribute, Zollgebühren] in al–mathaqil al–marqktija ein, und mit diesen 
entlohnt er seine Männer; in jedem Monat bekommt jeder von ihnen eine be-
stimmte Summe davon. Er hat 3.000 Krieger, von denen das Hundert soviel Wert 
ist wie tausend andere. Er gibt den Kriegern Kleider, Rosse, Waffen und alles, 
was sie benötigen.47

Der Begriff mitkal bezeichnete im Arabischen ein Normgewicht bzw. einen 
Dinar und kann folgerichtig als Münze, Gewichtsgeld, Hacksilber übersetzt wer-
den.48 In Großpolen begegnen Waagen und Normgewichte, die zeigen, dass das 
Edelmetall abgewogen wurde.49 Das arabische Silber, das in der Nähe der Burgen 
gesammelt wurde, dürfte also — zumindest teilweise — den Gefolgsleuten der 
ersten Piasten gehört haben. Analogien zur Kiever Rus´ und skandinavischen 
Machtzentren liegen auf der Hand. Die Akkumulationsquelle der „fiskalischen” 
Mittel, die für die frühe Reichsbildung unentbehrlich waren, stellten folglich 
Abgaben und Tribute (erhoben in Naturalien und Silber), Beutegut und Handel dar. 
Die aus den Dienstsiedlungen bzw. Tributen bezogenen Felle, Honig, Wachs sowie 
die erbeuteten Menschen tauschte die Machtelite gegen Silber und Luxusgüter ein. 
Mit denen wurde wiederum die Gefolgschaft entlohnt. Prestige und Silber waren 
also Grundlagen der Herrschaft, eine Bedingung für die Machtrepräsentation, dank 
der der Fürst neue Gefolgsleute und „Klienten” gewinnen bzw. bezahlen konnte. 
Die Schrumpfung des arabischen Silbereinstroms muss folgerichtig das Macht– 
und Herrschaftssystem der Piasten tangiert haben.

Zwischen 972–979 mehren sich Hinweise auf eine Verschlechterung der 
Beziehungen zwischen den Piasten und den Sachsen.50 Sie reichen von Hodos 
Feldzug im Jahr 972 gegen das Piasten–Reich über die Verhandlungen zwischen 
Herzog Heinrich II. von Bayern, Herzog Boleslaw von Böhmen und Mieszko von 
Polen 974, die den Sturz des Kaisers zum Ziel hatten, bis hin zu einem Krieg im 

47 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al–Bekrie-
go, Red. T. K o w a l s k i, MPH, s.n., I, Kraków 1946, polnische Übertragung, S. 48–54, hier S. 49f.; 
deutsche Übersetzung bei G. J a c o b: Arabische Berichte an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 
10. Jahr hundert, Berlin–Leipzig 1927, S. 11–18, hier S. 13f.

48 Relacja Ibrahima, Kommentar auf S. 75; M. G u m o w s k i, Moneta arabska w Polsce IX 
i X wieku, „ Zapiski Historyczne”, Bd. XXIV, 1958/1959, No.1, S. 7–61, hier S. 24; Georg Jacob liest 
„in gemünztem Gelde”, ibidem, S. 13.

49 Zu den Gewichtssystemen in Polen vgl. K, Wa c h o w s k i, Arabski a karoliński system wago-
wo– pieniężny na ziemiach polskich, [in:] Moneta Medievalis. Studia numizmatyczne i historyczne 
ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Hg. R. K i e r s n o w s k i, 
Warszawa 2002, S. 261–267.

50 J. S t r z e l c z y k, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, S. 164–165.
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16 DARIUSZ ADAMCZYK

Jahre 979, der in der Forschung als ein Konflikt zwischen den Piasten und dem 
Ottonen–Reich interpretiert wird.51 Hodons Feldzug 972 — wie der Geros um 963 
— hatte vermutlich die Ausweitung der tributären Einflusszone des sächsischen 
Markgrafen zum Ziel. Gero soll Mieszko I. zweimal besiegt, seinen Bruder getötet 
und von ihm reiche Beute erpresst haben.52 Thietmar zufolge zahlte Mieszko I. dem 
Kaiser Tribut bis zur Warthe.53 Man kann nicht ausschließen, dass dieser Tribut 
u. a. in Form von Silber erhoben wurde. Denn die Ottonen trieben zumindest einen 
Teil ihrer Abgaben bei den Elbslawen in Edelmetallen ein. In den 970er Jahren 
begannen auch, deutsche Pfennige — zuerst in geringen Mengen und überwiegend 
aus Bayern — nach Großpolen und Pommern zu fließen.

Tabelle 11: Anteil bayerischer Denare an deutschen Münzen
in einigen ausgewählten Schätzen im Zeitraum von 976–98554

Zalesie 976 52%

Obrzycko 973/983 66%

Kąpiel 985 58%

Um 983/985 scheinen die Beziehungen, eine Wendung genommen zu haben. 
Mieszko I. nahm an dem großen elbslawischen Aufstand im Jahr 983 nicht teil. Im 
Gegenteil: 985–986 berichten die Quellen von sächsischen Feldzügen gegen die 
Elbslawen, die Mieszko mit einem großen Heer unterstützt haben soll.55 Spätestens 
seit den 990er, vielleicht aber schon den 980er Jahren gelangten auch größere 
Mengen an sächsischen Denaren nach Großpolen.

Tabelle 12: Anteil sächsischer Münzen in einigen 
ausgewählten Schätzen im Zeitraum 990–102056

Ołobok 999 41%

Gniezno III 1003 55%

Jarocin 1004 62%

Pomorsko 1006 65%

Ulejno 1006 56%

Lisówek 1011 85%

51 Ch. L ü b k e, Regesten, Teil II, Nr. 174, S. 244, Nr. 180, S. 252–253.
52 Widukindi Res Gestae Saxonicae, [in:] Quellen zur Geschichte der sächsischen Kaiserzeit, 

neu bearbeitet von A. B a u e r und R. R a u, Darmstadt 1977, III/65–68, S. 170.
53 Thietmar, II/28–30, S. 66–67.
54 Siehe die Fußnote 7.
55 Ch. L ü b k e, Regesten, Teil III, Nr. 236, S. 36, Nr. 239, S. 40.
56 Niedersachsen, Magdeburg, Otto– und Adelheid–Pfennige sowie Kreuzdenare.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



17KRISE ODER STABILISIERUNG?

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Mieszko die schrump-
fenden Dirhemströme aus dem Kalifat durch einen verstärkten Silberzufluss aus 
dem sächsischen Raum zu kompensieren versuchte, indem er seine Kontakte mit 
den Ottonen auf eine kooperativere Basis stellte. Dieser „Politikwechsel” setzte 
sich längerfristig spätestens 985 durch, nachdem Mieszko seine Unterstützung für 
Heinrich den Zänker gegen Otto III. (im Jahr 984) aufgegeben hatte. Das kurz-
fristige Bündnis des Piasten mit dem Bayern könnte nicht zuletzt dem „fiskali-
schen” Bestreben geschuldet gewesen sein, den „Import” bayerischer Pfennige 
nach Großpolen anzukurbeln. Der große Schatzfund von Kąpiel, deponiert um 
985 in der Nähe von Gnesen, enthielt neben verschiedenen Münzsorten bayerische 
Denare, die von allen nicht–arabischen Prägungen den größten Teil darstellten.57

Interessanterweise soll Mieszko I. sowohl vom Herzog Heinrich dem Zänker 
im Jahr 984 als auch von Otto III. zwei Jahre später reichlich beschenkt worden 
sein.58 Nur am Rande sei erwähnt, dass Mieszko bei dieser Gelegenheit Otto III. 
ein Kamel schenkte.59

Nach dem Tod Mieszkos I. im Jahr 992 setzte Bolesław der Tapfere die 
Politik der Zusammenarbeit mit den Ottonen zunächst fort. In den 990er Jahren 
lösten deutsche Prägungen — darunter vor allem die sog. Otto–Adelheid– und 
Kreuzdenare — quantitativ arabische Dirheme ab und begannen, den Löwenanteil 
der monetären Masse im piastischen Einflussbereich zu bilden.

Es scheint jedoch, dass der Silberbedarf das Angebot überstieg. Im Jahr 1002 
wählte Bolesław — freilich unter den veränderten politischen Umständen, die 
durch den Tod Otto III. und Ekkehards von Meißen verursacht wurden60 — eine an-
dere Strategie, den Zusammenbruch der arabischen Silberströme auszugleichen.61 

1002 eroberte er das Milzener Land, Lausitz und Meißen, stieß bis an die Elster 
vor und brachte somit eine der möglichen Münzzuflussrouten aus dem Reich nach 
Schlesien und Großpolen unter eigene Kontrolle. Außerdem berichtet eine Quelle 
unter 995, dass der Meißener Kirche in der Niederlausitz „aller Zehnt” von u. a. 
Bodenbestellung, Viehzucht, Feldfrucht, Kleidung und Silber zustand.62 1002 stif-
tete z.B. Markgraf Ekkehard von Meißen dem Kloster Lüneburg zwei Mark Silber 
aus dem Zehnt in Orla (rechter Nebenfluss der Saale in der Nähe von Saalfeld).63

57 Vgl. Fußnote 5.
58 Thietmar, IV/1–3, S. 116–117; IV/7–9, S. 122–125.
59 Thietmar von Merseburg, Red. R. H o l t z m a n n, München 1980 (MGH), S. 140.
60 Vgl. A. P l e s z c z y ń s k i, Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963–1034). 

Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju, Lublin 
2008, S. 205ff.

61 Thietmar, V/6–10, S. 200–203.
62 Ch. L ü b k e, Regesten, Teil III, Nr. 309, S. 141.
63 Ibidem, Teil III, Nr. 348a, S. 188.
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18 DARIUSZ ADAMCZYK

Und um die Burg Meißen in seiner Gewalt zu behalten, war Bolesław der 
Tapfere bereit, „eine große Summe Geldes” zu bieten.64 Wer diese Region kontrol-
lierte, konnte Einnahmen aus dem Transithandel beziehen und Steuern in Form von 
Silber eintreiben.

Joachim Henning hat darauf hingewiesen, dass der „deutsch–polnische” Krieg 
1002–101865 sich auf die Linie Meißen–Bautzen–Görlitz–Wrocław konzentrierte. 
Ihm zufolge „wird alles mögliche in Bewegung gesetzt, um neuen Zugriff auf Orte 
entlang jenes bedeutenden europäischen Verkehrsweges zu gewinnen bzw. den al-
ten Zugriff darauf zu behaupten, der das Rheinland über Erfurt, Meißen und das 
Milzenerland mit Kraków und Kiew sowie Mittelasien verbindet”.66

Wenn Henning von einer „Neuverteilung des Zugriffs auf die sich entfaltende 
Wirtschafts–und Handelszene im Osten” als dem entscheidenden Bewegungsmotiv 
für den Krieg 1002–1018 spricht, ist ihm zuzustimmen, obgleich ausgerechnet 
der Ausfall der östlichen Flanke der Handelsroute zwischen dem Rheinland und 
Mittelasien eine Umorientierung der Silberströme nach Mitteleuropa bewirkt hat. 
Wenn also Bolesław um Meißen und das Milzener Land unerbittlich gerungen hat, 
da lag der Grund vermutlich in dem Bestreben, den Zusammenbruch des arabi-
schen Silbereinstroms zu kompensieren und ihn durch den Zugriff auf die säch-
sischen Silberquellen zu ersetzen. Nur am Rande: Unter Heinrich II. (vermutlich 
nach 1015) wurde in der Meißen–Oberlausitz–Region mit der Ausprägung neuer 
Randpfenniggruppen begonnen. Wer diese Region kontrollierte, konnte also nicht 
nur Einnahmen aus dem Transithandel beziehen und Steuern in Form von Silber 
eintreiben, sondern auch die Emission von Münzen kontrollieren.67 Vielleicht 
ist auch die 1018 von Bolesław geschlossene Ehe mit Oda, einer Schwester des 
Markgrafen Hermann von Meißen, in diesem Zusammenhang zu sehen.68 Nur am 
Rande sei erwähnt, dass Piasten und Ekkerhardiner den Anspruch auf Lusici und 
Milzeni erhoben.69

64 Thietmar, V/16–18, S. 210–211.
65 Die Polenfeldzüge von 1002 bis zum Frieden in Bautzen 1018 beschreibt Thietmar ausführ-

lich. Vgl. u. a. VI/9–10, S. 252–253; VI/21–23, S. 266–267; VI/25–27, S. 270–271; VI/27–29, 
S. 272–273; VI/32–34;VI/55–57, 58–59, S. 304–307; VII/8–10, S. 362–363; VII/10–12, S. 364–365; 
VII/16–23, S. 370–377; VII/50–52, S. 410–411; VII/56–58, S. 418–419; VII, 58–66, S. 420–427; 
VIII/1–2, S. 440–441.

66 J. H e n n i n g, Neue Burgen im Osten. Handlungsorte und Ereignisgeschichte der Polenzüge 
Heinrichs II. im archäologischen und dendrochronologischen Befund, [in:] Aufbruch ins zweite 
Jahrtausend, S. 151–181, hier S. 180.

67 Ch. K i l g e r, Pfennigmärkte und Währungslandschaften. Monetarisierungen im sächsisch–sla-
wischen Grenzland, ca. 965–1120, Stockholm 2000 (Commentationes De Nummis Saeculorum IX–XI, 
in: Suecia Repertis. Nova Series 15), S. 103.

68 Ch. L ü b k e, Regesten Teil IV, S. 88, Nr. 535.
69 Ibidem, S. 73, Nr. 519.
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19KRISE ODER STABILISIERUNG?

Einen kommerziellen Aspekt könnte auch Bolesławs Feldzug nach Böhmen 
1003 gehabt haben. Er diente nicht zuletzt dazu, die wichtige Ost–West–
Transitstraße, die Kiev mit Mitteleuropa verband, in den Machtbereich der Piasten 
einzubeziehen und die anfallenden Zollgebühren einzukassieren. Die Ereignisse 
um 1003 markierten zugleich die letzte Phase im Zerfallsprozess des Přemysliden–
Reiches. Dem Verlust Schlesiens und Kleinpolens (und der sog. Tschervinischen 
Burgen, wenn man annimmt, dass sie vor ihrer Eroberung durch Vladimir 981 
zum Einflussbereich Böhmens gehörten) in den 980er Jahren folgte die (allerdings 
kurzfristige) Abtretung Mährens und eines Teils der Slowakei an die Piasten.70

Dieser Machtverlust der Přemysliden ging vielleicht nicht zuletzt auf die 
Abnahme der Bedeutung der über Prag führenden Handelsrouten zurück, weil ih-
nen dadurch wichtige Einnahmen abhanden gekommen sind.71 Wenn der Kollaps 
des Přemysliden–Reiches tatsächlich mit den Handelsverschiebungen und folg-
lich sinkenden Zollgebühren zusammenhing und wenn Bolesławs Expansion nach 
Böhmen in dem Bestreben, die Einnahmen aus dem Transit anzuzapfen, begrün-
det war, muss der Piasten–Herrscher einem massiven Irrtum aufgesessen haben. 
Bolesław wurde jedenfalls im Jahr 1004 aus Prag verjagt, und die Přemysliden 
konnten das Kerngebiet ihres Reiches wieder erlangen. Nur am Rande sei erwähnt, 
dass in Böhmen seit ca. 965 eine Steuer tributum pacis in Höhe von 12 (oder 15) 
Denaren bestand, die jährlich von allen freien Bewohnern Böhmens gezahlt wer-
den sollte.72

Die Verschiebung der Silberströme von Ost nach West fiel mit der Stabilisierung 
der piastischen Herrschaft zusammen. Den Reichtum lassen z.B. Grabanlagen 
durchblicken, die in Großpolen begegnen und auf die Präsenz von Skandinaviern 
hindeuten. In der Nähe der Brücke, die die auf einer Insel liegende Burg in Ostrów 
Lednicki mit dem Eastland verband, fanden die Archäologen etwa 300 Schwerter, 
Äxte und Speerspitzen, die in die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts datiert werden 
können.73 Außerdem wurde in Lutomiersk bei Łęczyca ein großer Friedhof mit et-
wa 133 Grabanlagen gefunden, in denen Männer und Frauen bestattet waren. In ih-
rer Ausstattung überwiegen Artefakte „russischer” Abstammung: Sattel, Zäume, 
Zügel, Steifbügel, Kiever Ostereie. Zudem befanden sich dort skandinavische 

70 Povest vremennych let, hrsg. von D. S. L i c h a t c h e v, V. A. A d r i a n o v a – P e r e t s, 
B. R o m a n o v, Moskva–Leningrad 1950; Powieść minionych lat, hrsg. von F. S i e l i c k i, Wrocław 
usw. 1968 (unter 981); zu den Konflikten zwischen Piasten und Přemysliden Ch. L ü b k e, Regesten, 
Teil III, Nr. 251–255, S. 58–63.

71 Zum Zerfall des Reiches um 1000 vgl. D. T ř e s t i k, Bohemias Iron Year, [in:] Europe around 
the year 1000, S. 427–450, hier S. 441. Zum Kontext A. M a t l a–Ko z ł o w s k a, Pierwsi Przemyślidzi 
i ich państwo (od X do pierwszej połowy XI wieku), Wrocław 2008.

72 D. T ř e s t i k, op. cit., S. 437.
73 J. G ó r e c k i, Waffen und Reiterausrüstung von Ostrów Lednicki — Zur Geschichte des frühen 

polnischen Staates und seines Heeres, „Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters” Bd. XXIX, 2001, 
S. 41–86.
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20 DARIUSZ ADAMCZYK

„Importe” wie silberne Speerspitze und „fränkische” Schwerter. Gerard Labuda 
deutet die Funde im Kontext Bolesławs Feldzug nach Kiev im Jahr 1018.74 Gallus 
Anonymus zufolge soll Boleslaw nach der Eroberung der Stadt zehn Monate lang 
Geld nach „Polen” geschickt haben.75 Ferner habe er den „Schatz und Jaroslavs 
Bojaren [...] und jede Menge Menschen” verschleppt.76 Vielleicht ließen sich da-
mals einige aus der Rus´ stammende Skandinavier in Zentralpolen nieder.

Gallus Anonymus betont den Reichtum zurzeit Bolesławs Herrschaft. Sicher-
lich übertrieb der Chronist, dass Gold zu seiner Zeit „von allen für so gemein 
gehalten war wie Silber”. Der Hinweis aber, dass die Gefolgsleute Goldketten 
von beachtlichem Gewicht, Halsbänder, Armreife, Goldbrokat und Edelsteine 
trugen und ihre Frauen von anderen sogar gestützt werden mussten, spiegelt das 
Selbstverständnis der Elite wider.77 Der zeitgenössische Bericht von Thietmar von 
Merseburg bestätigt den Reichtum des Piasten vor allem im Zusammenhang mit 
Ottos III. Fahrt nach Gnesen im Jahr 1000.78

Dass die Verschiebung der Silberströme die Macht der Piasten letztendlich 
stärkte, schlägt sich auch in der Anzahl der Schatzfunde und der in ihnen enthal-
tenen Münzen nieder: In Großpolen entsprechen 2018 Depositen mit mindestens 
zehn Münzen aus dem Zeitraum von 930 bis 990 19 Schätze mit Dirhemen und 
sechs mit ausschließlich europäischen Münzen aus dem Zeitraum von 990 bis 
1020. Das Verhältnis der Münzen betrug 14.000 zu 16.00079 und beeindruckt, 
selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Löwenanteil der monetären Masse nach 
990 aus deutschen Denaren je ca. 1,5 g Silber bestand (wohingegen der Dirhem im 
Schnitt ca. 3 g wog).

Wie gelangten aber die Piasten an das Silber? Auf die Option einer Erhebung 
von Tributen, Abgaben und Steuern in Form von Silber in Pommern, Mittelostpolen 
oder Schlesien sowie die Besteuerung der sich im Einflussbereich der Piasten 
befindlichen Handelsrouten haben wir mehrfach hingewiesen.80 Thietmar von 
Merseburg deutet auf „Alternativen” hin. So machten die „Polen” bei einem 

74 Thietmar, VIII/30–33, S. 472–475.
75 G a l l  A n o n i m, Kronika polska, przełożyli R. G r o d e c k i  i M. P l e z i a, Biblioteka Na-

rodowa, ser. I, nr. 59, wyd. 7. Wrocław 1996, S. I, 7. Deutsch: G a l l u s  A n o n y m u s, Chronik und 
Taten der Herzöge und Fürsten von Polen, übersetzt, eingeleitet und erklärt von J. B u j n o c h, Graz–
Wien–Köln 1978, S. 61.

76 G. L a b u d a, Mieszko I, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, S. 135.
77 G a l l u s  A n o n y m u s, S. 57, S. 69.
78 Thietmar, IV/45–46, S. 160–163. Vgl. auch F. J. S c h r ö d e r, Völker und Herrscher des östli-

chen Europa im Weltbild Widukinds von Korvei und Thietmars von Merseburg, Diss., Münster 1975, 
S. 62–63.

79 Das Hacksilber, das in den Depositen in Gramm angegeben ist, haben wir in Dirheme je 3 g 
umgerechnet. Anhand der Schatzfunde mit mindestens 10 Münzen [in:] J. Ś l a s k i, S. T a b a c z y ń s k i, 
op. cit.

80 Vgl. D. A d a m c z y k Między Kijowem a Gnieznem.
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21KRISE ODER STABILISIERUNG?

Raubzug ins Reich im Jahr 1003 „unermessliche Beute” und mindestens 3.000 
Gefangene”.81 1004 verübte Bolesław „schwere Gewalttaten gegen die Baiern.”82 

1012 überfiel der Piasten–Herrscher Lebusa und machte dort gewaltige Beute.83

Auf der anderen Seite kehrte zumindest ein Teil der Beute ins Reich zu-
rück — wie im Jahr 1013 –, als Bolesław samt seinem Sohn Mieszko zwecks 
Aussöhnung bei Heinrich II. mit reichen Geschenken eintraf, Vasall des Königs 
wurde und ihm eidlich Treue gelobte.84 So spektakulär diese Berichte erscheinen 
mögen, wird eher davon auszugehen sein, dass die Masse sächsischen Silbers ins 
Piasten–Reich über den Handel gelang. Denn die Nachrichten über Raub– und 
Kriegszüge sind bei weitem nicht so regelmäßig und konkret wie beispielsweise 
im Falle der Wikingertribute in England in den Jahren 991–1018/1042. Wir wis-
sen beispielsweise, dass Konrad II. am 4. Februar 1025 den in Magdeburg an-
sässigen Kaufleuten das schon von seinen Vorfahren verliehene Recht auf freien 
Verkehr in den christlichen und heidnischen Gebieten und auf Zollfreiheit — außer 
in Mainz, Köln, Tiel und Bardowick — bestätigte.85 Als Gegenleistung werden die 
Piasten Felle, Wachs, Honig und nicht zuletzt erbeutete Sklaven angeboten haben 
— Güter also, die seit dem 9. Jahrhundert in der gesamten „Barbaricum”–Zone als 
Äquivalent für Silbermünzen eine zentrale Rolle spielten. Abgaben in Form von 
Silber, Fellen, Wachs, Honig, Getreide, Flachs oder Schweinen, die verschiede-
ne Stämme aus dem Elbraum an die Ottonen entrichten mussten, haben wir oben 
angeführt. Es besteht kein Grund, davon auszugehen, dass diese Situation sich 
im Laufe des 11. Jahrhunderts grundsätzlich geändert hätte. Im Zusammenhang 
mit der Übergabe der Burg Saalfeld samt allem Zubehör sowie des Eigentums in 
Orla dem erzbischöflichen Vogt Christian durch die Königin Richeza wird der 
Kleider–, Honig– und Wachszehnt erwähnt.86 Für die slawische Bevölkerung in 
Saalfeld wurden zwischen ca. 1056 und 1074 Strafen festgesetzt und bestimmt, 
dass ein Slawe, der am vorgegebenen Tage nicht den Honig abliefert, solange in 
Fesseln gehalten werden solle, bis die Abgabe geleistet wird. Außerdem musste für 
einen im Saalfelder Bezirk verkauften Sklaven (servus) eine Abgabe gezahlt wer-
den.87 Es erscheint ziemlich wahrscheinlich, dass auch die weiter östlich lebenden 
Bevölkerungsgruppen über Honig, Wachs und Sklaven verfügten, die sie bei den 
Sachsen gegen Silber eintauschen konnten.

Auf große Mengen von Sklaven, die die jüdischen Händler von al–Andalus aus 
Ostmittel– und Osteuropa ausgeführt haben werden, verweisen die Zählungen, die 

81 Thietmar, V/36–38, S. 232–233.
82 Ibidem, VI/1–3, S. 244–245.
83 Ibidem, VI/78–80, S. 326–327; VI/80, S. 328–329.
84 Ibidem, VI/89–91, S. 338–339.
85 Ch. L ü b k e, Regesten, Teil IV, S. 123, Nr. 571.
86 Ibidem, S. 293, Nr. 740.
87 Ibidem, S. 284, Nr. 733.
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22 DARIUSZ ADAMCZYK

in Cordoba um 950 unter den Saqaliba — den slawischen Sklaven — veranstaltet 
wurden. Ihnen zufolge betrug deren Zahl 3750, 6087 und 13.750 Mann88 , was 
eine Zunahme von 10.000 Sklaven innerhalb von etwa 50 Jahren und nur im arabi-
schen Spanien bedeutet. Wenn wir annehmen, dass das Piasten–Reich ca. 1 Mio., 
das Přemysliden–Reich hingegen ca. 500.000 Einwohner zählten, wären das etwa 
1% bzw. 2% der Gesamtbevölkerung.89 Unter Heinrich II., genauer zwischen 1002 
und 1008, wurden vermutlich im Maasgebiet oder in Mainz iberisch–omaijadische 
Münzen nachgeahmt. Eine mögliche Verwendung dieser Imitationen könnte der 
Sklavenhandel mit al–Andalus gewesen sein.90

Am spätestens hat der Zusammenbruch der arabischen Silberströme Russland 
erfasst. Die Eymund–Saga gibt uns womöglich Hinweise auf die Silberknappheit 
in der Kiever Rus´ kurz nach 1000. Die Kiever Fürsten waren im 10. und der er-
sten Hälfte des 11. Jahrhunderts darum bemüht, Waräger als Söldner anzuwerben 
(1015, 1018, 1024, 1025, 1036 und 1043). Ein solcher Vertrag zwischen Eymund 
und Fürst Jaroslav ist näher bekannt. Interessanterweise sah sich Jaroslav au-
ßerstande, die Skandinavier in Form von Geld zu entlohnen, sodass er auf Felle 
und andere Wertgegenstände (Seide?) ausweichen musste.91 Der Vertrag wurde 
zwischen 1015 und 1018 geschlossen, als der Silberzufluss nach Osteuropa zum 
Erliegen kann. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Jaroslav in Novgorod eine 
Steuer in Höhe von 3.000 grivnas erhob, von denen aber 2.000 nach Kiev weiter-
geleitet werden mussten. War die Ausbeutung seitens Kievs so stark, dass er die 
Waräger in Edelmetallen nicht zu entlohnen vermochte, oder schlug die Krise im 
Silberzufluss aus dem Orient bereits zu Buche, sodass selbst große Handelszentren 
wie Novgorod kein Silber besaßen? Reichten die 1.000 von Jaroslav einbehalte-
nen grivnas ausschließlich für die Bezahlung seiner Gefolgschaft in Novgorod 
bzw. Rjurikovo Gorodischtsche? Bolesław der Tapfere soll jedenfalls nach der 
Ausplünderung Kievs im Jahre 1018 zehn Monate lang Geld nach Polen geschickt 

88 B. B r e n t j e s, Die slavischen Militärsklaven (Sakaliba) in Spanien als Forschungsaufgabe, 
[in:] Berichte über den 2. Internationalen Kongress für Slawische Archäologie, Bd. II, Berlin 1973, 
Hg. J. H e r r m a n n u. a., S. 269–274, hier S. 269ff.

89 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Hg. I. I h n a t o w i c z, B. Z i e n t a r a, A. M ą c z a k, 
J. Ż a r n o w s k i  Warszawa 1996, S. 41.

90 V. H a t z, U.S. L i n d e r  We l i n, Deutsche Münzen des 11. Jahrhunderts nach byzantinisch–
arabischem Vorbild in den schwedischen Funden der Wikingerzeit, [ in:] Commentationes de num-
mis saeculorum IX–XI in Suecia repertis, B d .  II, Stockholm 1968, S. 1–38; H. S t e u e r, 
Münzprägung, Silberströme und Bergbau um das Jahr 1000 in Europa, S. 127–131; B. K l u g e, 
Münze und Geld um 1000, [in:] Europas Mitte um 1000, Hg. A. W i e  c z o r e k, H.–M. H i n z, Stuttgart 
2000, S. 188–194.

91 E. A. M e l´ n i k o v a, Saga ob Ejmunde o sluschbe skandinavov v druschine Jaroslava 
Mudrogo, [ in:] Vostochnaja Evropa v drevnosti i srednevekové, Moskva 1978, S. 289–295, hier 
S. 292f.
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haben. Wenn mit Geld Edelmetalle gemeint waren, muss zumindest die Stadt Kiev 
noch über beachtliche Silbermengen verfügt haben.

Die Chronik berichtet von politischen Turbulenzen, die zwischen 1015 und 
1024 stattfanden. Bereits 1014 wollte der in Novgorod residierende Jaroslav den 
Tribut an Kiev in Höhe von 2.000 grivnas seinem Vater Vladimir verweigern. 
Vor einer Strafexpedition Vladimirs rettete Jaroslav der Tod des Kiever Fürsten. 
Nach dem Tode Vladimirs übernahm den Kiever Thron Sviatopelk, was Jaroslav 
1015–1016 zu einem Angriff veranlasste. Nach der Vertreibung Sviatopelks musste 
Jaroslav allerdings ein Jahr später einen Petschenegen–Überfall abwehren. Im Jahr 
1018 kam Sviatopelk mithilfe „polnischer” Truppen nach Kiev und eroberte den 
Thron wieder. Jaroslav floh nach Novgorod, kehrte allerdings 1019 mit den ange-
worbenen Warägern zurück, besiegte den Piasten–Fürsten Bolesław und vertrieb 
ihn samt Sviatopelk.

Mit der endgültigen Machtübernahme in Kiev durch Jaroslav waren die 
Turbulenzen nicht zu Ende. 1021 musste er nach Novgorod ziehen, das von 
Briatschislav besetzt wurde. 1024, als Jaroslav im Suzdaler Land einen Aufstand 
niederzuschlagen im Begriff war, überfiel Mstislav von Tmutorakan das mittle-
re Dneprgebiet. Da Jaroslav nicht imstande war, Mstislav zu besiegen, teilten die 
Brüder das Dneprgebiet unter sich auf: Jaroslav behielt Kiev mit dem Gebiet am 
rechten Dneprufer, wohingegen Mstislav das linke Dneprgebiet mit Tschernigov 
erhielt.92 Es ist durchaus möglich, dass all die Ereignisse mit der Silberkrise was zu 
tun hatten. Denn westeuropäische Münzen begannen die Rus´ in größeren Mengen 
erst in den 1030er Jahren zu erreichen. Ihre Zahl (knapp 54.000 zu je 1,5 g Silber) 
war jedoch im Vergleich mit Dirhemen (207.000 zu je 3 g Silber) recht gering.93

Interessanterweise tauchen in wolgabulgarischen Depositen zahlreiche 
neu emittierte Dirheme auf. Bolgar stellte seit dem frühen 10. Jahrhundert die 
Drehscheibe des transkontinentalen Handels dar. Die Wolgabulgaren erzielten ei-
nen Gutteil ihrer Einnahmen aus Zollgebühren und konnten den Austausch kontrol-
lieren. Eine Reihe von Depositen aus dem späten 10. und frühen 11. Jahrhundert 
wurde im Wolga–Oka–Becken und um Rjazan gefunden. Diese Gebiete besie-
delten verstärkt seit dem ausgehenden 10. Jahrhundert Slawen, die auch neue 
Siedlungen gründeten. Die im oberen und mittleren Okagebiet lebenden und 
in der Chronik als Wjatitschen bezeichneten Bevölkerungsgruppen entrichte-
ten Tribute in Form von Silber.94 Für die Kiever Rus´ besaß die Kontrolle dieser 
Region eine große Bedeutung nicht nur wegen der erwähnten Münzabgaben, son-

92 Povest´ vremennych let (unter 1021 und 1024).
93 Zu den Zahlen deutscher und angelsächsischer Münzen vgl. H. M ä k e l e r, Wikingerzeitlicher 

Geldumlauf im Ostseeraum — Neue Perspektiven, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, Bd. X, 2005, 
S. 121–149, hier S. 124. Zu den aktuellen Dirhemzahlen s. R. K. K o v a l e v, A. C. K a e l i n, op. cit., 
Tabelle 3.

94 Povest´ vremennych let (unter 964 in Form von „Schillingen”).
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24 DARIUSZ ADAMCZYK

dern wegen der Handelsrouten, die entlang dieses Flusses zu den Wolgabulgaren 
führten. Allerdings war die Herrschaft der Kiever Rurikiden über die Stämme 
im Okaraum und sogar am linken Dneprufer entlang des Sosh– Flusses noch im 
späten 10. Jahrhundert ziemlich labil. Dies bezeugen Vladimirs Expeditionen ge-
gen die Wjatitschen in den Jahren 981 und 982 sowie gegen die Radimitschen 
984.95 Da die Siedlungsgebiete der Wjatitschen zu diesem Zeitpunkt das Wolga–
Oka–Becken erfasst und somit den Einflussbereich der Wolgabulgaren tangiert 
haben könnten, liegt es nahe, dass Vladimirs Kriegszüge in den Jahren 981–982 
mit dem Angriff auf Bolgar zusammenhingen. Sie hätten demnach dem Ziel ge-
dient, den Oka– und Wolgaraum für die Macht der Kiever Rus´ zu stabilisieren. 
Ob Vladimirs Kriegszug gegen die Wolgabulgaren im Jahr 985 jedoch mit der sich 
abzeichnenden Silberkrise zusammenhing und zum Ziel hatte, bessere Konditionen 
im Erwerb von Dirhemen zu erzwingen, wissen wir nicht. Einige Gelehrte glau-
ben jedenfalls, dass um das Jahr 1000 die Kiever Rus´ und die Wolgabulgaren 
einen Handelsvertrag geschlossen hätten.96 Eine Quelle berichtet zudem von ei-
nem Raubzug Vladimirs nach Tmutorakan und dann bis zum Kaspischen Meer, 
der um 987–988 stattgefunden haben soll.97 Wenn wir Vladimirs Kriegszug ge-
gen das oströmische Cherson im Jahr 988 hinzufügen, ergibt sich eine auffällige 
Verdichtung von Kiever Aktivitäten im Zeitraum von 985 bis 988 in Regionen, aus 
denen die Rus´ Silber und Luxusgüter bezogen. Demnach wäre davon auszugehen, 
dass die Schrumpfung der Silberströme in die Kiever Rus´ sich vielleicht bereits in 
den späten 980ern bemerkbar machte — zumal die Schätze der Wolgabulgaren mit 
tpq zwischen 980 und 990 mehr jüngere Dirheme aufzuweisen scheinen als ihre 
Pendants im Einflussbereich der Rus´.98

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Handelskontakte der Rus´ mit der 
islamischen Welt auch nach dem Zusammenbruch der arabischen Dirhemströme 
bestanden, obgleich jetzt vermutlich Glaserzeugnisse eine zentrale Rolle als 
Importgut übernahmen.99 Außerdem konnte das Versiegen arabischen Silbers durch 
eine Intensivierung der vielfältigen Beziehungen mit Byzanz kompensiert wer-
den. Wenn man den Handel mit Deutschland hinzufügt, ergibt sich eine deutli-
che Diversifizierung kommerzieller Interaktionen seitens der Kiever Rus´. Mitte 
des 11. Jahrhunderts erlebte das Reich (nicht zuletzt als Teil des byzantinischen 
Commonwealth) den Höhepunkt seiner Entwicklung.

95 Ibidem (unter 981, 982 und 984).
96 H. P a s z k i e w i c z, Początki Rusi, Kraków 1996, S. 186, Fußnote 67.
97 A. N a z m i, op. cit., S. 150.
98 Vgl. die entsprechenden Schatzfunde in Tabelle 2 bei T. S. N o o n a n,  The Impact of Silver 

Crisis.
99 Idem,  Russias Eastern Trade, 1150–1350: The Archeological Evidence, „Archivum Eurasiae 

Medii Levi”, Bd. III, 1983, S. 201–264.
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Seit dem frühen 9. Jahrhundert nahm der Integrationsgrad der Völker des 
östlichen Europa in das arabische Fernhandelssystem deutlich zu. Im Laufe des 
10. Jahrhunderts arbeiteten die Silberminen Usbekistans auf Hochtouren, um die 
Märkte vom Ural im Nordosten bis in den keltischen Rand im Westen zu bedie-
nen. Die Integrationswirkung der Silberströme funktionierte nach dem Prinzip der 
„kommunizierenden Gefäße”, und die Interaktionen mit dem „Norden” bewirk-
ten oder begünstigten dort eine tiefgehende Umgestaltung von Wirtschaft und 
Gesellschaft.100 Nicht zuletzt wirkten die Silberströme auf die Herrschaftsbildung 
und die Entstehung von neuen Machtzentren ein. Als der Silbereinstrom im spä-
ten 10. Jahrhundert zu schrumpfen begann und dann zusammenbrach, müs-
sen auch diese Prozesse beeinflusst worden sein. Es scheint, dass im Verhältnis 
zwischen der islamischen Welt und der Großregion „östliches Europa” eine Art 
„Schmetterlingseffekt” stattgefunden hat. Als „Schmetterlingseffekt” bezeichnet 
man das Phänomen, dass in einem Interaktionssystem ein auf den ersten Blick ir-
relevantes Ereignis — ein „Flügelflattern” eines Schmetterlings sozusagen — in 
einem Teil des Systems gravierende Folgen in einem anderen hervorrufen kann. 
Die Veränderungen in der arabischen Silberproduktion bzw. Münzprägung haben 
das Koordinatensystem deutlich verschoben. Die Krise hat im östlichen Europa 
eine Umorientierung der Aktivität der Piasten, Rurikiden und Gormiden Richtung 
Westeuropa und/oder Byzanz erzwungen und intensiviert. Das „Anzapfen” neuer 
Silberquellen im Westen bzw. der Luxusgüter im Osten bedeutete für die neuen, 
bereits etablierten Dynastien letztendlich nicht nur eine Stabilisierung, sondern auf 
lange Sicht ihre Integration in die benachbarten Zivilisationsräume.

Crisis or Stabilization? Political Consequences of the Shift in Silver Flows for 
Power Changes in Eastern Europe at the Break of the 10th and 11th Centuries

The inflow and circulation of silver is closely connected with the process of coming 
into being and development of early statehoods in Eastern Europe, from Kievan Rus 
through Scandinavia to the Piast, Přemislid and Arpad monarchies, from the 9th to the 
beginning of the 12th centuries. The additional value necessary for the creation of power 
was acquired not only by increase in agricultural production. To the contrary: taxes, duties, 
booty, control of silver flows and control over long–distance commerce, i.e. command of 
precious metals and luxury goods, all this was a deciding factor for the new elites, their 
prestige, and social status. It was not “territory with the people”, but silver and commodities 
which formed the basis of their affluence. Hence, forest products and people from the 
region were exchanged for metals and luxury goods.

The possession of precious metals assisted the new dynasties in Eastern Europe in 
gaining fame and recruiting worriers, who were remunerated with silver. In this way 

100 Vgl. D. A d a m c z y k, Orientalno–bałtycki system handlowy a proces kształtowania się Europy 
Wschodniej w IX i X wieku, [in:] Średniowiecze polskie i powszechne, Bd. II, S. 63–88.
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26 DARIUSZ ADAMCZYK

precious metals increased the power of the rulers. Possession of silver emphasized their 
commanders’ competences and enhanced their “political” position as possessors. The 
necessity of accumulating precious metals, showing off their possession, and redistributing 
them in order to acquire as many new “clients” as possible, was a measure towards securing 
and dividing power.

During the period from the beginning of the 9th until the second half of the 10th century, 
the majority of the monetary mass in Eastern Europe came from the Middle East and from 
Central and South Asia. This silver flow can even be discussed in terms of an interacting 
system, which encompassed western Eurasia. But, if the precious metals played such an 
important role in the power structuring of Eastern Europe, one is confronted with the 
question: how did the “new” dynasties react towards the diminishing of the flow and next 
collapse of the influx of these metals? On the basis of the analysis of the number of hoards 
discovered during the consecutive decades in Poland, Russia and Sweden, combined with 
the scrutiny of their chronology, Adamczyk dates the crisis in the influx of Arabic silver to 
Europe for the years 980–1020. 

The diminishing and collapse in the inflow of silver into Europe either resulted in 
or coincided with a whole series of important events in Eastern Europe. This series 
encompasses among other: an increase in the activity of Norsemen in England, on German 
territories, and in the Baltic region; the revolt of the Slavonic tribes inhabiting the Elbe 
region, who were coerced to pay their levy for the Saxon lords in silver; political 
reorientation of the Piast state towards Saxony; and political turmoil in Kievan Rus. For the 
Piast dynasty and the Scandinavian monarchies, reorientation towards the “West” turned 
out to be beneficial. The beginning of the 11th century seems to have brought about the high 
point in the influx of western silver, which is demonstrated by the number of coins deposited 
in hoards. The rulers of Kievan Rus found a solution in the diversification of the directions 
of interactions, which now ranged from Bizantium to Western Europe.
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HAYR AD–DĪNA AT–TŪNUSĪ —  OJCIEC ODRODZENIA TUNEZYJSKIEGO

Myśl polityczna ayr ad–Dīna at–Tūnusīego zrodziła się w XIX w. Był to 
okres naznaczony konfrontacją pomiędzy rozwiniętym i uzyskującym coraz więk-
sze wpływy Zachodem, jego siłą, bogactwem i rozwojem, a pogrążonym w zastoju, 
relatywnie ubogim i zacofanym, ulegającym potędze Europy światem arabsko–mu-
zułmańskim. Głęboka świadomość bezsilności społeczności muzułmańskiej wobec 
supremacji zachodniej legła u podstaw późniejszej arabskiej myśli politycznej. 
Stała się siłą motoryczną poszukiwania drogi wiodącej do odzyskania dawnej po-
tęgi i siły, które od zarania dziejów odgrywały szczególną rolę w światopoglądzie 
muzułmańskim. Takiej drogi poszukiwał tunezyjski reformator, który — podobnie 
jak inni przedstawiciele dziewiętnastowiecznego odrodzenia arabskiego — głębo-
ko przeżywał ówczesną sytuację swojej przybranej ojczyzny — Tunezji, kalifatu 
osmańskiego i całego świata islamu. Dlatego skierował swe zainteresowania ku 
analizie przyczyn zacofania i dróg prowadzących do ponownego rozwoju cywi-
lizacyjnego muzułmańskiego kręgu kulturowego i przywrócenia należnego mu 
miejsca na arenie międzynarodowej. Przekonany, że rozwój i bogactwo Europy nie 
wywodzi się z systemu filozoficzno–religijnego, lecz wyłącznie z wiedzy i racjo-
nalizmu, postulował z jednej strony korzystanie z nich w celu podniesienia świa-
ta arabsko–muzułmańskiego z upadku i kryzysu, z drugiej zaś — znalezienie ich 
źródła w šar‘a celem pogodzenia ich z islamem i muzułmańską tradycyjną teorią 
polityczną. 

Cechą charakterystyczną ayr ad–Dīna jest połączenie dwóch osobowości: 
polityka i myśliciela, co uczyniło go człowiekiem szczególnym wśród wybit-
nych postaci arabskiego odrodzenia. Można porównać go z Muammadem ‘Alīm 

* Życie i działalność reformatora omawiają szczegółowo dwie monografie w języku francuskim: 
G. S. Krieken, Khayr al–Din et la Tunisie (1850–1881), Leiden 1976 i M. Smida, Khereddine mi-
nistre reformateur, Tunis 1970 oraz opracowania arabskie: S. Abū  amdān, ayr ad–Dīn at–Tūnusī, 
Bejrut 1993; A. Al–ūsī , ayr ad–Dīn at–Tūnisī — abū an–Naha, Tunis 2004; M. Mazālī , ayr 
ad–Dīn rağul ad–dawla, Tunis 1971; M. Aš–Šamlī , ayr ad–Dīn Bāšā, Tunis 1973.
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28 MAGDALENA LEWICKA

z Egiptu, który — podobnie jak ayr ad–Dīn — był politykiem zajmującym naj-
wyższe stanowiska w państwie i reformatorem, prowadzącym z walkę w celu do-
konania przemian instytucji państwa i społeczeństwa. Jego myśl reformatorska 
wpisała się w ciekawy dyskurs, który toczy się w świecie arabsko–muzułmańskim 
od zarania XIX w. Dyskurs ten dotyczy ważnych zagadnień ustrojowych, reform 
polityczno–społecznych, porównania demokracji z despotyzmem, a także poszuki-
wania dróg wyjścia ze stagnacji i zacofania, którego niezbędnym elementem była 
podkreślana przez wszystkich myślicieli reforma systemu edukacyjnego. Chciano 
udzielić odpowiedzi na podstawowe pytanie o przyczynę upadku i zacofania świa-
ta muzułmańskiego oraz podstaw europejskiej supremacji. Omawiano rolę despo-
tycznych rządów, anachronicznych struktur społecznych, braku nowoczesnego 
systemu szkolnictwa i innych zagadnień, ale przede wszystkim próbowano skry-
stalizować idee i wyobrażenia dotyczące relacji pomiędzy tradycją a nowoczesno-
ścią rozumianą jako współczesny system państwowy, społeczny i polityczny. Stąd 
rozważania wokół ułożenia stosunków z Zachodem i charakteru tych relacji, w tym 
całkowitego lub częściowego przyjęcia europejskich wzorców rządzenia. 

Tunezyjski reformator był jednym z pierwszych myślicieli arabskich, który 
z ogromną wnikliwością obserwował nowożytną cywilizację zachodnią, przede 
wszystkim Francję, ale i inne kraje, których przeglądu miał okazję dokonać pod-
czas licznych podróży. Jednak jego poglądy na temat państwa i społeczeństwa nie 
były prostym przejęciem idei poznanych za granicą, ani powtórzeniem tradycyj-
nego religijnego światopoglądu, lecz próbą pogodzenia wzorców europejskich 
z islamem i jego teorią polityczną. U podstaw jego poglądów legła konieczność 
udowodnienia, że: po pierwsze — europejska wiedza i nauki należały do świata 
arabsko–muzułmańskiego zanim przejął je Zachód, a po drugie — nie ma sprzecz-
ności pomiędzy wiarą i nowoczesnością. Przeciwnie, rozwój państwa i społe-
czeństwa należy do religijnych obowiązków władzy, która winna dbać o realiza-
cję dobra powszechnego, pomnażanie dóbr i rozwój sfery publicznej, panowanie 
sprawiedliwości, eliminowanie niesprawiedliwości i ucisku, zapewnienie swobód 
obywatelskich, wspieranie działalności gospodarczej i aktywności społecznej. Tak 
więc podziw bohatera artykułu dla europejskiej myśli politycznej dotyczącej wła-
dzy, społeczeństwa, systemów prawnych, politycznych i społecznych, nie impli-
kował ani rezygnacji z tradycji muzułmańskiej, ani indyferentyzmu wobec niej. 
Przeciwnie, u podstaw owego podziwu legło przekonanie, że myśl społeczno–poli-
tyczna islamu od zarania dziejów głosiła idee stanowiące trzon europejskiej myśli 
oświeceniowej. 
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1. AYR AD–DĪN JAKO NIEWOLNIK

DZIECIŃSTWO

Niewiele źródeł dostarcza wiadomości na temat pochodzenia i wczesnej mło-
dości ayr ad–Dīna, a pierwszym dowodem potwierdzającym jego istnienie jest 
bilecik podpisany przez jego zwierzchnika, szefa kawalerii (binbāšī), datowany na 
25 lipca 1840, a więc z okresu, kiedy przebywał on już w Tunisie. Sam reformator 
także nie poświęcał zbyt wiele uwagi tej kwestii, kwitując ją słowami: „Pomimo, 
że jestem Czerkiesem, nie zachowałem żadnego sprecyzowanego wspomnienia 
o moim kraju ani o moich rodzicach [...] Poszukiwania, które prowadziłem, zawsze 
były bezowocne”1.

ayr ad–Dīn urodził się prawdopodobnie w 1822 r. w czerkieskim plemie-
niu Abchazów (Abāz), żyjącym na południowym zachodzie Kaukazu, uważanym 
za najpotężniejsze, cieszące się największą sławą i bogactwem, słynące z męstwa 
oraz chronienia obyczajów i tradycji odziedziczonych po przodkach. Cechy, za 
które ceniono Abchazów sprawiały, że tysiące ich dzieci porywano i sprzedawano 
jako niewolników. Na okres panowania pierwszych Abbasydów przypada wzmo-
żony ruch sprowadzania ich do Egiptu, gdzie odegrali niezwykle ważną rolę w la-
tach 1250–15172. Szlachetność, inteligencja i umiejętności przywódcze sprawiły, 
że zyskali kwalifikacje polityczne i wojskowe umożliwiające im objęcie wysokich 
stanowisk w państwie i przejęcie steru rządów po śmierci ostatniego Ajjubidy. 

NA DWORZE TASĪNA BEKA

Reformator podzielił w dzieciństwie los innych dziewcząt i chłopców ze swo-
jego plemienia. Osierocony przez ojca, który padł ofiarą wojny turecko–rosyj-
skiej toczącej się od 1828 r., został wywieziony do Stambułu i sprzedany na targu 
niewolników. W ten sposób trafił do pałacu Tasīna Beka, który pełnił w tym cza-
sie funkcje naqīb al–ašrāf i qādī ‘askar i zadbał o wykształcenie chłopca tak w za-
kresie wiedzy tradycyjnej, jak współczesnej, w tym języków arabskiego i fran-
cuskiego. 

Stabilizacja, której zaznał ayr ad–Dīn w Konstantynopolu nie trwała jednak 
długo, bo już w 1839 r., w wieku 17 lat, został kupiony przez wysłannika dyplo-
matycznego Amada Beja, który przybył do Stambułu z listem gratulacyjnym dla 
nowego sułtana ‘Abd al–Mağīda — i sprowadzony na jego dwór. Jak opisuje to 
Amad Amīn: „Zbadano go, tak jak bada się towar, zmierzono go wzrokiem od 
stóp do głów, następnie wniesiono opłatę do ręki Tasina i przekazano mu go. Po 

1 Cytat za: G.S. K r i e k e n, op. cit., s. 9.
2 Państwo Mameluków vide: J.  D a n e c k i, Arabowie, Warszawa 2001, s. 353–365; M. D z i  e -

k a n, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008, s. 259–263; D. M a d e y s k a, Historia świata arab-
skiego. Okres osmański 1516–1920, Warszawa 1988, s. 17–18.
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czym wniesiono na pokład statku, który zabrał go do Tunezji i znalazł się w no-
wym domu, a był to dom Amada Paszy”3. 

NA DWORZE AMADA BEJA

Amad Bej, któremu powierzono władzę w Tunezji w latach 1837–1855, wy-
różniał się umiejętnościami dyplomatycznymi, a okres jego panowania — dobrymi 
stosunkami z sułtanem osmańskim Mamūdem, od którego otrzymał stanowisko 
doradcy i tytuł mušīr. Sułtan ten był jednym z władców osmańskich, którzy zasły-
nęli z przychylności dla nauki, rozwoju edukacji i budowy szkół, a także otwarcia 
na cywilizację europejską i przekonania o konieczności wejścia na drogę wyzna-
czoną przez Zachod jako wiodącą ku wyższej cywilizacji i potędze. Co więcej, 
wychodząc z obserwacji europejskiej przewagi, zwłaszcza w dziedzinie militarnej, 
wzywał do uczynienia Europy wzorem do naśladowania w zakresie postępu cywi-
lizacyjnego. Zachęcał do pójścia śladami Zachodu, nakłaniał gubernatorów pro-
wincji, w tym Amada Beja, do rozwoju podległych im terytoriów przy pomocy 
metod zachodnich, adaptowania cywilizacji europejskiej i importowania nowocze-
snych technik w celu rozwoju instytucji wojskowych. Postępując zgodnie z wo-
lą sułtana Amad Bej przystąpił do organizacji, rozwinięcia i europeizacji armii, 
zwłaszcza wobec perspektywy bliskiej konfrontacji z Francuzami, którzy znaleźli 
się w Algierii.

Kroki podejmowane na rzecz rozwoju wojska były bardzo powolne w sto-
sunku do rozwoju instytucji politycznych, społecznych i gospodarczych tunezyj-
skiego społeczeństwa. Choć bej wierzył w powodzenie swoich reform i w to, że 
żyje w czasach wyzwań wymagających radykalnych zmian w mentalności ludzi 
i organizacji instytucji państwowych, jednak uważał, że rytm zmian winien być 
powolny i nie pozostawać w sprzeczności ze specyfiką państwa tunezyjskiego. 
Nawet jeśli nie do końca wykazywał wolę przemian, z pewnością nie można mu 
zarzucić braku wiary w to, że Tunezja zwróci się w stronę przyjęcia nowoczesnej 
wiedzy i znajdzie się wykształcona elita, która weźmie na swoje barki ciężar skie-
rowania kraju w stronę postępu. Propagował edukację, otoczył opieką istniejące 
szkoły i kazał budować nowe, wyznaczył stałe, miesięczne pensje dla naukowców, 
wysyłał ekspedycje naukowe za granicę i dbał, by wybitni uczniowie otrzymywali 
opiekę, na jaką zasługiwali. 

Amad Bej zapewnił ayr ad–Dīnowi wykształcenie, a z czasem uczynił 
go jednym ze swoich doradców i współpracowników. Wykształcenie przyszłego 
reformatora trudno byłoby sklasyfikować w kategorii nauk w europejskim tego 
słowa znaczeniu, obejmowało bowiem czytanie i pisanie, zapamiętywanie werse-
tów koranicznych i ich recytację (według przekazów znał na pamięć całą Świętą 
Księgę), języki obce oraz teologię muzułmańską. Wystarczyło to, by przyszły re-

3 A. A m ī n, Zu‘amā’ al–ilā fī ăl–‘ar al–adīt, Kair 1965, s. 146.
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formator był uważany za znawcę prawa i osobę wykształconą. Po nabyciu pod-
stawowej wiedzy poświęcił się studiowaniu licznych dzieł historycznych, nauko-
wych i filozoficznych, dostępnych na dworze beja, który — według przekazów 
— odziedziczył po swoich przodkach wielką bibliotekę zawierającą zbiory starych 
rękopisów i różnych ksiąg specjalistycznych. Ich lektura w połączeniu z udziałem 
w spotkaniach kręgów naukowych i opiniotwórczych sprawiły, że po kilku latach 
ayr ad–Dīn posiadł znajomość języków francuskiego, arabskiego i tureckiego 
w mowie i piśmie, a przede wszystkim rozległą wiedzę z zakresu nauk humani-
stycznych i ścisłych. 

2. AYR AD–DĪN JAKO WOJSKOWY

Po odebraniu wykształcenia ayr ad–Dīn poświęcił się karierze wojskowej, 
na co decydujący wpływ miała z jednej strony polityka jego protektora, a z drugiej 
kontakt z elitą nauczycielską Szkoły Wojskowej w Bardo (Madrasat al– ²arbiyya), 
a zwłaszcza šayhem Qābādu4, który — choć mameluk nie był formalnie uczniem 
szkoły — przekazał mu pierwsze wyobrażenia o współczesnym świecie i wprowa-
dził w tajniki sztuki wojskowej. 

W latach czterdziestych Amad Bej podjął działania na rzecz reform w Tunezji 
i — choć krok ten wywarł negatywny wpływ na jego stosunki z Turcją — zwrócił 
się do Francji z prośbą o przysłanie misji wojskowej, której celem byłby rozwój 
tunezyjskiej armii. Francuzi wysłali do Tunezji grupę oficerów. W 1840 r. ayr 
ad–Dīn wstąpił do kawalerii — elitarnej formacji powołanej do życia przez beja, 
złożonej wyłącznie z osób pochodzenia mameluckiego, gdzie w krótkim czasie 
zrobił błyskotliwą karierę od stanowiska dowódcy kawalerii (banbāšī al–ayyāla), 
przez naczelnego dowódcę (alāy amīr) i pułkownika (amīr alāy) po generała dywi-
zji (amīr liwā’ al–hayyāla)5. Ta ostatnia funkcja oznaczała przynależność do elity 
dowódców tunezyjskiego wojska. 

W tym okresie, w 1846 r., ayr ad–Dīn odbył podróż do Europy z delegacją 
Amada Beja. Oprócz władcy wzięli w niej udział niemal wszyscy ministrowie 
z Muafą Haznadārem i Ibn Abī a–ayyāfem na czele. Celem wizyty w Wielkiej 
Brytanii i Francji miało być pozyskanie międzynarodowego uznania dla tunezyj-
skich dążeń do uzyskania pełnej niepodległości. W praktyce doszło jedynie do spo-
tkania z królem francuskim Ludwikiem Filipem, natomiast rząd angielski postawił 

4 Mamūd Qābādū (1813–1871) — wykładowca Szkoły Wojskowej w Bardo, 10 lat mieszkał 
w Stambule, wrócił do Tunezji w 1841 r. Promował wydanie wielu książek o tematyce wojskowej, 
autor diwanu poezji wydanego w dwóch tomach w 1878 r. oraz jednej z recenzji składających się na 
ostatni rozdział Aqwam al–masālik fī ma‘rifat awāl al–mamālik.

5 W nowo powstałym wojsku tunezyjskim obowiązywały stopnie wojskowe w brzmieniu turec-
kim, vide A. D z i u b i ń s k i, Historia Tunezji, Wrocław 1993, s. 225.
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warunek udziału w misji ambasadora tureckiego, w rezultacie czego anulowano tę 
części podróży. ayr ad–Dīn, któremu powierzoną stronę finansową przedsięwzię-
cia, miał pierwszą okazję do spotkania z nowoczesnym światem i podziwiania osią-
gnięć Europy. W programie wizyty w Paryżu, oprócz spotkania z królem Francji, 
znalazły się odwiedziny grobu Napoleona i udział w paradzie wojskowej, zwie-
dzanie ogrodu botanicznego i zoologicznego, Biblioteki Narodowej, politechniki 
i mennicy, a ponadto sztuka teatralna oraz spotkania z ministrami i osobistościami 
francuskimi. Wszystko to wywarło ogromne wrażenie na bohaterze artykułu.

W okresie służby wojskowej ayr ad–Dīn wyróżnił się jako wybitny dowód-
ca, łączący doskonałe kwalifikacje wojskowe z umiejętnościami wynikającymi 
z wszechstronnego wykształcenia naukowego, politycznego i historycznego. Mimo 
znacznych sukcesów i osiągnięcia najwyższych szczebli, nie poprzestał na karierze 
w siłach zbrojnych. Pojawiły się bowiem czynniki, które skłoniły go do odejścia 
z armii i pchnęły w stronę polityki.

3. AYR AD–DĪN JAKO POLITYK

Odejście ayr ad–Dīna do świata polityki było z jednej strony konsekwen-
cją jego wykształcenia i siły osobowości, a z drugiej koniecznością wynikającą 
z sytuacji wewnętrznej Tunezji, coraz wyraźniej zmierzającej w kierunku upadku 
politycznego i gospodarczego. U podstaw tego stanu rzeczy legła korupcja w krę-
gach władzy, a zwłaszcza w otoczeniu Amada Beja, który — mimo otwarcia na 
naukę i dążenia do reform — był niezdolny do konfrontacji z wyzwaniami, przed 
którymi stanęła Tunezja, zwłaszcza do konfrontacji z ludźmi, którzy przyczyniali 
się do upadku kraju. 

Na czele skorumpowanych urzędników stał premier (wazīr akbar) Muaf 
aznadār i jego prawa ręka Mamūd Ibn ‘Ayyād, pełniący funkcję ministra skarbu 
(qābi al–māl). Muaf aznadār obciążył kraj długami i zgubnymi transakcjami, 
dokonywanymi za plecami swego zwierzchnika, który stał się w jego rękach ma-
rionetką, niezdolną do efektywnego sprawowania funkcji politycznych. Natomiast 
Mamūd Ibn ‘Ayyād w ciągu dwudziestu lat sprawowania urzędu zgromadził na 
koncie swoim i swoich współpracowników kwoty sięgające milionów riali, a po 
przemyceniu majątku do Francji, wyjechał pod pozorem leczenia do Paryża. Tam 
bezpodstawnie domagał się do tunezyjskiego rządu zwrotu zobowiązań finanso-
wych, sięgających milionów franków francuskich. Bej zwrócił się o pomoc w spo-
rze do ayr ad–Dīna i po wniesieniu pozwu do francuskiego sądu wydelegował go 
do Paryża, przekazując mu szerokie pełnomocnictwa w tej kwestii. Sprawa toczyła 
się trzy lata, co pozwoliło ayr ad–Dīnowi na zdobycie wszechstronnego doświad-
czenia w zakresie prawa i przebiegu procesów sądowych. Ibn ‘Ayyād uzyskał 
w międzyczasie francuskie obywatelstwo, zaś sąd — po utworzeniu komisji pod 
przewodnictwem Napoleona III — wydał wyrok nakazujący rządowi tunezyjskie-
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mu wypłatę na jego rzecz roszczeń w wysokości 4 mln franków i zarazem wypłatę 
przezeń 28 mln na rzecz rządu tunezyjskiego. Orzeczenie to uznano za ogromny 
sukces ayr ad–Dīna.

W trakcie udziału w sprawie sądowej ayr ad–Dīn zapobiegł podpisaniu 
umowy dotyczącej ogromnej pożyczki, która miała zostać udzielona Tunezji 
przez rząd francuski, co w rezultacie spowodowałoby oddanie kraju pod nadzór 
Paryża. Konieczność zadłużenia się Tunezji była skutkiem wojny krymskiej, która 
zmusiła Amada Beja do odpowiedzi na wezwanie Turków o udzielenie wspar-
cia militarnego w postaci 14 tys. żołnierzy i siedmiu dużych okrętów morskich. 
Doprowadziło to do znacznego obciążenia budżetu i zaostrzenia kryzysu gospo-
darczego. Jedynym wyjściem z tej sytuacji była sprzedaż zgromadzonych w skarb-
cu kosztowności, jednak uzyskana z tego tytułu kwota pokryła tylko nieznaczną 
część udziału w wojnie. Wówczas bej polecił wystąpienie z prośbą o pożyczkę do 
rządu francuskiego ayr ad–Dīnowi, który jednak — znając doskonale sytuację 
gospodarczą swojego kraju — opóźniał realizację tego nakazu, śląc władcy prośby 
o bliższe szczegóły i wyjaśnienia, co trwało aż do śmierci beja. Uratował w ten 
sposób Tunezję przed pogłębieniem kryzysu finansowego i oddaniem kraju pod 
kuratelę francuską, za co nowy władca, Muammad Pasza (1855–1859), wyna-
grodził go stanowiskiem ministra marynarki, które ayr ad–Dīn piastował przez 
kolejnych pięć lat (1857–1862). 

ayr ad–Dīn cieszył się także dużym zaufaniem kolejnego beja, A–ādiqa 
(1859–1882), który tuż po objęciu władzy wydelegował go do Stambułu w celu 
pozyskania firmānu potwierdzającego inwestyturę oraz nakłonienia sułtana do 
uznania dziedziczności władzy dynastii husajnidzkiej w Tunezji pod warunkiem 
uznawania przez nią zwierzchności tureckiej i regularnego płacenia trybutu. Misja 
ta, mająca na celu zabezpieczenie Tunezji jako autonomicznej części Imperium 
Osmańskiego przed ewentualną interwencją francuską, zakończyła się fiaskiem.

W okresie pełnienia funkcji ministra marynarki ayr ad–Dīn przeprowadził 
m.in. rozbudowę największego portu Tunezji — ›alq al–Wdī, doprowadził do 
zbudowania tam stoczni oraz stworzenia sieci dróg łączących wszystkie części kra-
ju. W tym czasie zrodziło się dążenie ayr ad–Dīna do modernizacji Tunezji, za-
inicjowania budowy nowoczesnego państwa i rozwiniętego społeczeństwa zwłasz-
cza, że podczas podróży do Europy widział na własne oczy postęp, jaki na drodze 
rozwoju poczyniły inne narody. Był jednym z największych entuzjastów i ener-
gicznych zwolenników reformy systemu politycznego Tunezji. Działał w różnych 
komisjach, które zajmowały się realizowaniem założeń „Układu o ochronie” (‘Ahd 
al–amān) i Konstytucji, a w 1860 r. z jego inicjatywy rozpoczęto w Tunisie wyda-
wanie oficjalnego monitora rządowego „Ar–Rā’id at–Tūnusī”.

Przez pięć kolejnych lat (1852–1856) ayr ad–Dīn przebywał w Paryżu, co 
pozwoliło mu na dogłębne zapoznanie się z osiągnięciami Francji we wszystkich 
dziedzinach, poznanie nowoczesnego świata, kontakt z ludźmi polityki i zrozumie-
nie ich celów oraz powodów ewolucji społeczeństw. Pozwoliło mu to także na 
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porównywanie Francji z Tunezją oraz dogłębne analizowanie przyczyn zacofania 
i możliwości rozwoju tej drugiej. Od momentu powrotu do kraju podjął się realiza-
cji reform na wzór europejski. 

Przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, że władza absolutna, sprawowana 
przez jedną osobę, niezależnie od tego, czy jest sprawiedliwa czy też nie, stwarza 
warunki do rozprzestrzeniania korupcji, umacniania zacofania i w rezultacie pro-
wadzi do zastoju, a potem upadku. Stąd propozycja utworzenia wybieralnej rady 
państwa — mağlis šūr — złożonej z osób posiadających odpowiednie kwalifika-
cje i predyspozycje, które wzięłyby na swoje barki naprawę państwa, a co najważ-
niejsze — położyłyby ostatecznie kres władzy jednostki i sprawowały nadzór nad 
polityką wewnętrzną państwa i jego administracją. 

W 1860 r. ayr ad–Dīn wydał dekret o utworzeniu tego organu pod nazwą 
Rady Najwyższej (Al–Mağlis al–Akbar) i został jej przewodniczącym (pełniąc jed-
nocześnie stanowisko ministra marynarki). Poprzez jej powołanie dążył do pójścia 
śladami Zachodu tak, by w miejsce władzy absolutnej, pozbawionej kontroli, od-
powiedzialności i rozrachunku za podejmowane działania, pojawił się organ re-
prezentujący naród i jego aspiracje, którego naczelnym celem byłoby dążenie do 
rozwoju i postępu. Po dokonaniu analizy systemu politycznego i instytucji demo-
kratycznych we Francji uznał, że nie ma innego sposobu, który uwolniłby Tunezję 
od zacofania i kryzysu, niż wejście na drogę demokracji, bo tylko ona prowadzi 
do odrodzenia. ayr ad–Dīn dążył do tego, by Rada Najwyższa posiadała szerokie 
kompetencje, zwłaszcza w dziedzinie stanowienia prawa i kontroli nad przestrze-
ganiem go, co — obok ograniczenia kompetencji absolutnego władcy –w prakty-
ce okazało się trudne w realizacji. Muammad Bej i jego wazīr akbar aznadār, 
w których interesy koncepcja Rady uderzała bezpośrednio, podjęli działania na 
rzecz z jednej strony nakłonienia większości jej członków do przeciwstawienia się 
przewodniczącemu, a z drugiej — przekonania ludzi religii do zajęcia stanowiska 
przeciwnego przepisom wydanym przez ten organ, uznając je za sprzeczne z pra-
wem muzułmańskim. Jak opisuje to Amad Amīn: „Rada zderzyła się z dwiema 
potężnymi grupami. Nie zyskała akceptacji ludzi religii, ponieważ część politycz-
nych przepisów prawnych nie podlegała šarī‘a, a także dlatego, że rada wydawała 
opinie większością głosów, a opinia większości nie zadowala religii. Nie uzyskała 
też pełnej akceptacji ludzi z kręgu sułtana, z Muafą al–aznadārem na czele, po-
nieważ pozbawiała ich władzy”6. To ograniczało aktywność Rady, a w połączeniu 
z innymi kwestiami, zwłaszcza ostrym sprzeciwem wobec zaciągania pożyczek 
w Europie, doprowadziło po dwóch latach do dymisji ayr ad–Dīna ze stanowiska 
jej przewodniczącego. 

Pomimo utraty przychylności A–ādiqa Beja, jeszcze raz talent dyploma-
tyczny ayr ad–Dīna został wykorzystany w trakcie próby pozyskania poparcia 
sułtana dla idei autonomii Tunezji i zrównoważenia w niej wpływów francuskich 

6 A. A m ī n, op. cit., s. 156.
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wpływami Turcji i mocarstw, które pragnęły zachowania integralności Imperium 
Osmańskiego. Bej zlecił mu bowiem w 1864 r. misję podobną do tej z  roku 1859. 
Misja ta miała jednak równie nieskuteczne zakończenie, jak poprzednia. 

Niepowodzenia związane z działalnością na płaszczyźnie międzynarodowej 
w połączeniu z fiaskiem reform konstytucyjnych spowodowały wycofanie się 
ayr ad–Dīna z życia politycznego. Tak mówił o podjętej próbie reform i „ślepej 
uliczce”, w której się znalazł: „Próbowałem sprowadzić sprawy na drogę sprawie-
dliwości, prawości i lojalności, lecz moje wysiłki spełzły na niczym, nie chciałem 
zwodzić ojczyzny, która powierzyła mi stanowiska. Widziałem, że bej, a zwłasz-
cza jego premier Muaf aznadār, uciekali się do przepisów dotyczących re-
form wyłącznie w celu pozyskania prawnego usprawiedliwienia dla swojego złego 
postępowania, dlatego złożyłem dymisję ze stanowiska przewodniczącego Rady 
i ministra marynarki w 1279 roku [według kalendarza muzułmańskiego — M.L.] 
i wróciłem do prywatnego życia”7. 

4. AYR AD–DĪN JAKO REFORMATOR

PRZYGOTOWANIE DO REFORM

W drugiej połowie XIX w. Tunezja przeżywała jeden z największych kryzy-
sów w swej historii. Trudno byłoby znaleźć upadek gospodarczy podobny do tego, 
który dosięgnął kraj w latach sześćdziesiątych tego stulecia, powodując zadłuże-
nie przekraczające kwotę 150 mln franków francuskich. Kryzys spowodowany 
był przede wszystkim korupcją władców i urzędników, słabością bejów i brakiem 
umiejętności konfrontacji z sytuacją. W celu zażegnania kryzysu Muammad Bej 
zaciągał pożyczki w krajach europejskich zamiast zwalczać jego przyczyny: trwo-
nienie majątku państwa, pomnażanie rozchodów do absurdalnych rozmiarów i jed-
noczesne nadmierne obciążanie podatkami plantatorów i rolników, co doprowadzi-
ło państwo na skraj bankructwa.

Kraje europejskie, z niepokojem obserwujące rozwój wydarzeń w Tunezji, 
musiały podjąć działania w celu odzyskania pożyczonych pieniędzy, a jednocze-
śnie opanowania sytuacji politycznej w tym kraju. Francja wystąpiła z propozy-
cją utworzenia Międzynarodowej Komisji Finansowej, złożonej z przedstawicie-
li trzech państw europejskich: Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, na czele której 
stanęłaby znana osobowość tunezyjska. Decyzja o utworzeniu tego organu została 
podjęta w 1869 r., a ayr ad–Dīnowi — na wyraźną prośbę beja — powierzono 
funkcję przewodniczącego jej Komitetu Wykonawczego. Dzięki temu po raz kolej-
ny odegrał on ważną rolę w dziejach Tunezji. 

7 Ibidem, s. 36.
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Zadaniem Komitetu było ujednolicenie długu państwa, zamiana wszystkich 
roszczeń na nowe obligacje, anulowanie części dochodów państwowych, zarzą-
dzanie dochodami i opodatkowaniem oraz sporządzenie zrównoważonego bu-
dżetu. ayr ad–Dīn, wyznaczony na stanowisko ministra spraw wewnętrznych, 
finansów i spraw zagranicznych, zaangażował się w analizę żądań Komisji i stanął 
przed istotnym problemem — Europejczycy chcieli kierować gospodarką Tunezji 
i nadzorować ją, a to sprawiłoby, że kraj byłby całkowicie podporządkowany za-
granicznej administracji. Po niełatwych negocjacjach udało się ograniczyć insty-
tucje i sektory produkcyjne, które miały być źródłem regulacji długów, a w kon-
sekwencji uniemożliwić poddanie Tunezji woli mocarstw europejskich. Drugą 
kwestią, która wymagała zdecydowanych i rozważnych posunięć, była wszech-
obecna w Tunezji korupcja. Jej największym przejawem była działalność Muafy 
aznadāra, pozostającego wciąż na stanowisku premiera (wazīr akbar). Dzięki ra-
portowi przygotowanemu przez ayr ad–Dīna i Victora Villeta światło dzienne uj-
rzały liczne polityczne i finansowe skandale premiera: sprzeniewierzenie pożyczki 
z 1863 r., protekcja udzielona brytyjskiemu bankierowi Harveyowi Rankingowi 
w celu uzyskania przez jego bank, The London Bank of Tunis, monopolu na emi-
towanie banknotów w Tunezji, defraudacja łącznie 25 mln franków w latach 1863–
1873, co doprowadziło do zrujnowania gospodarki kraju. aznadāra postawiono 
przed sądem i pozbawiono wszystkich tytułów i stanowisk, w tym stanowiska pre-
miera (wazīr akbar), które objął ayr ad–Dīn.

W międzyczasie, w 1871 r., został on po raz kolejny wydelegowany do 
Stambułu w celu pozyskania firmānu potwierdzającego status Tunezji jako auto-
nomicznej części Imperium Osmańskiego. Misja zakończyła się powodzeniem, 
głównie z powodu osłabienia Francji przez wojnę z Prusami, co sprawiło, że nie 
była ona w stanie przeciwstawić się wydaniu dekretu. Za ten sukces ayr ad–Dīn 
został wynagrodzony przez beja majątkiem o powierzchni 100 tys. hektarów.

Po objęciu stanowiska premiera ayr ad–Dīn przystąpił do realizacji reform 
służących modernizacji tunezyjskich instytucji politycznych i rządu. 

REFORMY W ZAKRESIE ADMINISTRACJI

W pierwszej kolejności ayr ad–Dīn zainicjował zreformowanie admini-
stracji poprzez utworzenie cywilnych departamentów podlegających premierowi. 
Szczegółowo zdefiniowano zakres praw i obowiązków każdego departamentu, 
a także formy kontroli, która zapewniać miała unikanie korupcji i zapobieganie 
defraudacji majątku państwowego. Kolejnym elementem nowego systemu zarzą-
dzania było zastępowanie urzędników europejskich Tunezyjczykami, co stanowiło 
przeciwieństwo dotychczasowej polityki państwa.

Przeprowadzono też restrukturyzację ubūsów (awqāf), poddając je kontro-
li finansowej poprzez utworzenie centralnej administracji dotacji publicznych 
(am‘iyyat al–Awqāf) podporządkowanej premierowi. 
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Innym zagadnieniem wymagającym reformy był budżet państwa. Trzeba by-
ło zapewnić równowagę finansową i wyeliminować korupcję. O sukcesie polityki 
w tym zakresie świadczy nie tylko zniwelowanie przekupstwa niemal do zera, ale 
także zaakceptowanie przez urzędników państwowych redukcji ich pensji o jedną 
trzecią. Narzucone oszczędności i ścisłe określenie rocznej sumy wydatków pań-
stwowych w połączeniu z dobrą administracją i urodzajnymi latami 1873–1875 po-
zwoliły na takie zrównoważenie budżetu, że Międzynarodowa Komisja Finansowa 
mogła wypłacić zaległe i bieżące raty, a nawet spłacić część długu wykupując z rąk 
wierzycieli pakiet przeszło dwóch tysięcy obligacji. 

Za pomocą dekretów z lat 1870, 1872 i 1877 ayr ad–Dīn przeprowadził 
reorganizację administracji prowincjonalnej mimo sprzeciwu rodzin, które dzie-
dzicznie sprawowały urzędy gubernatorów. Zdefiniowanie atrybutów i źródeł do-
chodów państwowych należnych qā’idom, w połączeniu z bezpośrednią kontrolą 
i obowiązkiem prowadzenia ksiąg oraz kwitowania wpływających podatków, po-
zwoliło wyeliminować źródła nadużyć finansowych, drobną tyranię i nielegalne 
dochody. 

Administracja ayr ad–Dīna przeszła do historii jako przykład zarządzania 
państwem nacechowanego skutecznością i doskonałą organizacją.

REFORMY W ZAKRESIE SĄDOWNICTWA

Wiele uwagi ayr ad–Dīn poświęcił reformie sądownictwa i ustawodawstwa, 
dostrzegając ogromne luki w tunezyjskim prawie, zwłaszcza brak jednoznacznych 
norm i przepisów cieszących się powszechnym uznaniem. Istniejące teksty prawne 
opierały się na dwóch szkołach muzułmańskiego prawa, malikickiej i hanafickiej, 
co sprawiało, że w jednej sprawie mogły być wydane dwa różne wyroki. Głównym 
dążeniem ayr ad–Dīna była zatem nowoczesna kodyfikacja. W tym celu powołał 
komisję złożoną ze znawców prawa muzułmańskiego i nowoczesnego celem stwo-
rzenia przepisów przystających do realiów Tunezji. W październiku 1876 r. roz-
począł pracę nowo powołany Sąd Najwyższy, któremu podlegały sądy pierwszej 
instancji rozlokowane w piętnastu głównych miastach; w mniejszych ośrodkach 
sprawami sądowymi zajmowali się urzędnicy zwani qā’idami. 

Palącą kwestią był problem przywilejów konsularnych, który ayr ad–Dīn 
usiłował rozwiązać postulując zastąpienie europejskich sądów konsularnych są-
dami tunezyjsko–europejskimi, wzorowanymi na modelu tureckim i egipskim. 
Wzbudziło to sprzeciw mocarstw zachodnich i próba utworzenia trybunału mie-
szanego, który miał orzekać w sprawach poniżej tysiąca piastrów, zakończyła się 
fiaskiem i likwidacją tego organu zaledwie po kilku latach działalności. 

Komisja złożona ze znawców prawa muzułmańskiego i nowoczesnego nie 
zdołała zrealizować swych założeń w wyznaczonym czasie i wypracować spój-
nego systemu prawodawstwa tunezyjskiego. Było to spowodowane z jednej stro-
ny problemami natury merytorycznej, z którymi borykali się członkowie komisji, 
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a z drugiej odejściem ayr ad–Dīna od władzy po już po czterech latach od mo-
mentu objęcia stanowiska premiera (wazīr akbar).

REFORMY W ZAKRESIE ROLNICTWA

Jak wspomniałam, wygórowane podatki hamowały rozwój gospodarki rolnej 
i znacznie obniżały poziom życia mieszkańców kraju. Dotyczyło to zwłaszcza rol-
ników, którzy porzucali swoje pola, które zmieniły się w tereny jałowe. ayr ad–
Dīn podjął działania na rzecz zaktywizowania rolnictwa. W pierwszej kolejności 
ograniczył podatki, a do ich pobierania wyznaczył urzędników o nieposzlakowa-
nej opinii, następnie podjął szereg reform, m.in. próby osiedlania nomadów, upo-
wszechnianie metod irygacji oraz zdefiniowanie statusu chłopa.

ayr ad–Din propagował inwestowanie w ziemię i uprawianie jej w najbar-
dziej efektywny sposób. Szczególne miejsce w tych działaniach zajmowało zwol-
nienie z opodatkowania na okres dwudziestu lat upraw palm daktylowych i oliwek. 
Potwierdzeniem przemyślanej polityki rolnej premiera jest fakt, że powierzchnia 
użytków rolnych w okresie jego rządów wzrosła z 60 tys. do miliona hektarów. 

REFORMY W ZAKRESIE EDUKACJI

Reformy objęły wszystkie dziedziny życia od administracji, przez ustawodawstwo 
i sądownictwo po ożywienie rolnictwa, rzemiosła i drobnej wytwórczości. Rzeczywiste 
odrodzenie przeszedł sektor oświaty. Jego pierwszym elementem było zreformowa-
nie uniwersytetu Az–Zaytūna8, a kolejnymi: budowa nowoczesnych szkół, założenie 
w 1875 r. ogromnej biblioteki publicznej w Tunisie, która zgromadziła ponad 1100 
rękopisów i powołanie Wydziału Nauki i Oświaty (Idārat al–‘Ulūm wa–al–Ma‘ārif) 
z premierem na czele, jako instytucji zarządzającej ogółem szkolnictwa tunezyjskiego.

Zmiany w zakresie funkcjonowania uniwersytetu i meczetu Az–Zaytūna obej-
mowały przede wszystkim nowe założenia programowe, mające na celu unowo-
cześnienie systemu nauczania i wyeliminowanie nadużyć w postaci absencji wy-
kładowców i braku ich przygotowania metodologicznego. Na mocy dekretu z 26 
grudnia 1875, określanego mianem Qānūn ayr ad–Dīn (Ustawa ayr ad–Dīna), 
sprecyzowano metody i program nauczania, podzielonego na trzy cykle: począt-
kowy, średni i wyższy. W ramach każdego z nich obok przedmiotów tradycyjnych 
znalazły się kursy historii, matematyki i geometrii wykładane przy pomocy ujed-
noliconych podręczników i lektur.

8 Uniwersytet Az–Zaytūna — meczet i zarazem uczelnia w Tunisie, zbudowany w 732 r. przez 
namiestnika Umajjadów w Afryce Północnej. Przez długie wieki bardzo aktywny ośrodek naukowy, 
przebywało tam wielu uczonych arabskich, których nazwiska zasłynęły w całym świecie muzułmań-
skim. Tradycyjny system nauczania utrzymał się tam aż do 1950 r., kiedy to uczelnię zreorganizowano 
i unowocześniono; obecnie jest to jeden z nowoczesnych uniwersytetów i aktywnych centrów nauko-
wych świata arabskiego.
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Wymagania wobec nauczycieli objęły nie tylko wykładowców uniwersytetu 
Az–Zaytūna, ale także kuttābów prowadzących edukację muzułmańską na pozio-
mie podstawowym. Zostali oni zobligowani do posiadania zaświadczeń rządo-
wych, które stanowiły uprawnienie do nauczania. 

W 1875 r. została założona A–ādiqiyya9 — rodzaj szkoły średniej, wzoro-
wanej na podobnych placówkach europejskich, której grono nauczycielskie skła-
dało się z profesorów uczelni i wykładowców zagranicznych. W jej programie zna-
lazły się m.in.: język arabski, literatura arabska, tradycyjne nauki muzułmańskie, 
w tym fiqh i tağwīd, ale także języki obce i nauki empiryczne: matematyka, fizyka, 
chemia i przyroda. 

Reformy szkolnictwa, poza zmianami w funkcjonowaniu placówek edukacyj-
nych, objęły rozwój bibliotek publicznych i działalności wydawniczej. Powstała 
drukarnia rządowa, co pozwoliło na wydawanie podręczników dla uczniów i stu-
dentów, rozpraw naukowych oraz publikacji z zakresu prawa muzułmańskiego.

O ogromnym znaczeniu edukacji i zagadnień kształcenia oraz motywacji do 
zgłębiania wiedzy świadczy fakt, że coroczne wręczanie nagród najlepszym stu-
dentom miało charakter święta narodowego. Brały w nim udział wybitne osobisto-
ści tunezyjskiego życia politycznego z premierem na czele.

Celem reform w dziedzinie edukacji było kształcenie urzędników państwo-
wych i nowoczesnych elit tunezyjskich.

5. AYR AD–DĪN JAKO OBSERWATOR EUROPY

W wieku 41 lat ayr ad–Dīn ustąpił ze wszystkich stanowisk państwowych. 
Jak podaje Ibn Abī a–ayyf: „Odszedł z ministerstwa marynarki i stanowiska 
przewodniczącego Najwyższej Rady, a jego dymisja wywarła duży wpływ na tu-
nezyjskich intelektualistów, ponieważ nie było wyraźnego powodu wynikającego 
czy to z podeszłego wieku, czy to stanu fizycznego, bowiem były to najlepsze lata 
jego życia”10. 

Przez następne pięć lat, tj. do momentu ukazania się Aqwam al–masālik fī 
ma‘rifat awāl al–mamālik, ayr ad–Dīn przebywał w swoim pałacu wyciąga-
jąc wnioski z doświadczeń, które uzyskał w czasie pełnienia urzędów i wysokich 
stanowisk w państwie, dotyczących systemu politycznego, którego podstawą była 
władza absolutna. Nie porzucił ostatecznie działalności politycznej i został aktyw-
ny w sprawach publicznych, ponieważ bej nadal uważał go — mimo wzywania 
do radykalnych reform — za jedną z najwybitniejszych osób na tunezyjskiej sce-

9 W języku arabskim vide: A. T a w ī l ī, A–ādiqiyya: ayr ad–Dīn mu‘sisan wa Muammad 
al–‘Arabī Zarrūq mudīran: dirāsa wa wa±ā‘iq, Tunis 2006.

10 Ibn A b ī  a  –a y y ā f, Ittiāf ahl az–zamān bi–abār Tūnis wa mulūk ‘ahd al–amān, Tunis 
1990, s. 96.
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nie politycznej. Monarcha obawiał się, że Najwyższa Rada doprowadzi do ogra-
niczenia jego kompetencji i tego, że ayr ad–Dīn podejmie działania skierowane 
przeciwko jego władzy i doprowadzi do ingerencji Francji w krajach Maghrebu, 
a szczególnie w Tunezji. Dlatego nastawał na pozostanie byłego polityka u swe-
go boku jako symbolu patriotycznego, którego usunięcie byłoby sprzeczne z jego 
interesem, co więcej pozwolił, by ten doradzał mu w najważniejszych sprawach 
w ramach specjalnej rady konsultacyjnej (Al–Mağlis al–ā)11. W ten sposób, 
choć ayr ad–Dīn nie piastował żadnych stanowisk państwowych, był nadal blisko 
polityki wewnętrznej i zagranicznej Tunezji.

Po ogłoszeniu konstytucji w 1861 r., z uwagi na duże doświadczenie ayr ad–
Dīna w sprawach państwa i jego umiejętności dyplomatyczne, bej wydelegował go 
na oficjalne misje, których celem było okazanie szacunku przywódcom państw eu-
ropejskich i złożenie im podziękowań za dobre przyjęcie tunezyjskiej ustawy zasad-
niczej. ayr ad–Dīn odwiedził wówczas państwa12, które opisuje w „Najprostszej 
drodze...”. Wcześniej przebywał w dwóch z nich — Turcji i Francji. 

Podczas podróży do Francji, Anglii, Niemiec, Austrii, Włoch, Holandii, 
Szwecji, Danii i Belgii ayr ad–Dīn miał okazję wszechstronnego poznania tych 
krajów, przeanalizowania ich sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, systemów poli-
tycznych, ekonomicznych i społecznych. W rezultacie powstało dzieło „Aqwam 
al–masālik fī ma‘rifat awāl al–mamālik”, w którego treści wyraźnie widać zafa-
scynowanie autora zachodnią równowagą ekonomiczną i stopniem rozwoju cywi-
lizacyjnego, a jednocześnie zaniepokojenie sytuacją Tunezji i całego świata arab-
sko–muzułmańskiego, cierpiącego z powodu kryzysu finansowego i zacofania we 
wszystkich dziedzinach życia. 

6. AYR AD–DĪN JAKO WIELKI WEZYR

Po dymisji w 1877 r., kolejny rok ayr ad–Dīn spędził w swoim domu 
w Tunezji i w podróżach po Europie, co trwało do sierpnia roku następnego, kiedy 
to otrzymał telegram od sułtana ‘Abd al–amīda z zaproszeniem do Stambułu, 
z którego skorzystał. Po uzyskaniu tytułu ministra stanu (wazīr dawla) brał udział 
w posiedzeniach rady ministrów i jej debatach. W tym samym roku zapropono-
wano mu objęcie ministerstwa sprawiedliwości (wazīr al–‘adl), a kiedy odmówił 
argumentując, że takie stanowisko powinno być powierzone Turkowi obeznanemu 
w sprawach Imperium, mianowano go przewodniczącym Komisji Gospodarczej 

11 A–ādiq Bej zaproponował mu w 1865 r. objęcie ministerstwa wojny, ten jednak nie przyjął 
stanowiska.

12 Podróże ayr ad–Dīna: 1846 — Francja, 1853–1857 — Francja, 1857 — Anglia, 1859 — 
Turcja, 1861 — Francja, Szwecja, Prusy, Badenia, Holandia, Belgia, Dania, 1863 — Francja, Austria, 
Prusy, 1864 — Francja, Włochy, Prusy, Turcja, 1865 — Francja, 1867 — Francja.
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i Finansowej, a po krótkim czasie, 4 grudnia 1878, wielkim wezyrem (adr a‘ama) 
Kalifatu Osmańskiego. 

Powierzając mu ten urząd, sułtan liczył na pozyskanie w nim skutecznego 
współpracownika i sojusznika w kontynuowaniu tanzīmātów. Jednak polityka ayr 
ad–Dīna, którą zawsze cechował wymiar reformatorski i zdecydowany brak popar-
cia dla korupcji, szybko trafiła na sprzeciw władcy. Po upływie ośmiu miesięcy od 
mianowania go wielkim wezyrem stało się jasne, że ich dążenia i pojęcie o polityce 
są całkowicie odmienne. Podczas gdy ayr ad–Dīn pragnął unowocześnienia in-
stytucji politycznych Imperium i rozwinięcia ich w celu konfrontacji z wyzwania-
mi epoki, a ściślej mówiąc z wyzwaniami ze strony Europy (co wymagało większej 
demokracji, podziału odpowiedzialności i podejmowania postępowych decyzji na 
drodze konsultacji), sułtan ograniczał jego kompetencje i ostatecznie odsunął go 
od władzy. Problemy, z jakimi borykał się ayr ad–Dīn sprawując urząd wiel-
kiego wezyra w Turcji, miały podobny charakter do tych, z którymi zmagał się 
w Tunezji: chaos finansowy, rywalizacja mocarstw zachodnich o wpływy oraz dą-
żenie sułtana do zachowania niepodzielnej i niekontrolowanej władzy absolutnej. 

28 lipca 1879 ayr ad–Dīn został zdymisjonowany przez tureckiego wład-
cę. Bezpośrednią przyczyną dymisji było poparcie Tunezyjczyka dla młodoturków 
i reform mających na celu wprowadzenie systemu parlamentarnego. ayr ad–Dīn 
został skazany na życie w całkowitej izolacji od świata, bez kontaktów z rodziną 
i odwiedzin przez kogokolwiek bez wcześniejszego poinformowania odpowied-
niego urzędnika pałacu. Pozostał w swoim domu w Stambule aż do śmierci 30 
stycznia 1890. Miał wówczas 68 lat.

7. AYR AD–DĪN JAKO PUBLICYSTA

„AQWAM AL–MASĀLIK FĪ MA‘RIFAT AWĀL AL–MAMĀLIK”

„Aqwam al–masālik fī ma‘rifat awāl al–mamālik” („Najprostsza droga do po-
znania sytuacji w królestwach”) to jedyna publikacja autorstwa ayr ad–Dīna, któ-
ra ukazała się za jego życia. Po raz pierwszy13 została wydana w Tunisie w 1868 r.14 
Stanowi obszerną wykładnię myśli politycznej tunezyjskiego reformatora. 

W pierwszym wydaniu dzieło liczy 464 strony. Rozpoczyna się „Prolegome-
na mi” („Al–Muqaddima”, s. 2–89), po czym następują dwie części „Historii” 
(„At–Tārī”). Pierwsza poświęcona jest opisowi krajów europejskich (s. 90–432), 
natomiast druga zawiera informacje geograficzne dotyczące podziału świata 
(s. 433–446) oraz załącznik (s. 461–447) w postaci tabeli zestawiającej datowanie 

13 Od tego czasu dzieło było trzykrotnie wydane w całości, w latach: 1990, 2000 i 2004, przez 
wydawnictwo Ministerstwa Kultury Al–Muğamma‘ at–Tūnusī li–l–‘Ulūm wa–l–Adāb wa–l–Funūn 
„Bayt al–ikma”, z analizą tekstu i komentarzem Manafa aš–Šanūfīego. 

14 Rękopis znajduje się w Dār al–Kutub al–Waaniyya w Tunisie pod numerem 110.
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poszczególnych lat w kalendarzu muzułmańskim i gregoriańskim począwszy od 
1 roku hidżry (622 wg kalendarza gregoriańskiego) po rok 1312 (1894). Ostatni 
wers „Aqwam al–masālik” przekazuje czytelnikowi informację o dacie zakończe-
nia dzieła (9 września 1867).

W kolejnych dwóch wydaniach dzieło składa się z trzech rozdziałów: 
„Prolegomena” („Al–Muqaddima”)15, „Historia” („At–Tārī”)16 i „Recenzje” 
(„Taqārī”)17. Pierwszy z nich zawiera koncepcje reformatorskie autora. 
Poświęcony jest analizie świata arabsko–muzułmańskiego, podporządkowanego 
wówczas pod względem politycznym i administracyjnym Imperium Osmańskiemu, 
omówieniu jego problemów politycznych, ekonomicznych i społecznych, a także 
propozycjom ich rozwiązania, postulowanym przez ayr ad–Dīna, opierającego 
się na swoich doświadczeniach i rozległej wiedzy zarówno o sytuacji wewnętrznej 
Tunezji, jak państw europejskich. „Al–Muqaddima” dzieli się na trzy podrozdzia-
ły: „Reformy” („At–Tanzīmāt”)18, „Cywilizacja Europejska” („At–Tamaddun al–
Ūrubāwī”)19 oraz „Podsumowanie odkryć i wynalazków” („Talī al–muktašafāt 
wa–ăl–mutara‘āt”)20.

Rozdział drugi, zatytułowany „Historia” („At–Tārī”), najbardziej obszer-
ny w dziele, składa się z dwóch tomów, z których pierwszy zawiera dwadzieścia 
podrozdziałów z opisami dwudziestu krajów (Imperium Osmańskiego i państw 
europejskich), które autor odwiedził w trakcie podróży w latach 1853–1867. 
Charakterystyka tych krajów, obejmująca ich historię, opis władców, system poli-
tyczny i administracyjny, dziedziny gospodarki, szkolnictwo i oświatę, ma nastę-
pującą kolejność: Turcja, Francja, Wielka Brytania, Austria, Rosja, Prusy, Związek 
Niemiecki, Włochy, Hiszpania, Szwecja i Norwegia, Holandia, Dania, Bawaria, 
Belgia, Portugalia, Szwajcaria, Państwo Kościelne, Wirtembergia, Badenia, 
Grecja. Tom drugi „Historii” obejmuje sześć podrozdziałów z opisami kontynen-
tów: Europy, Azji, Afryki, Ameryki, Australii i Oceanii, na które składają się infor-
macje o charakterze geograficzno–przyrodniczym. 

Zamykający dzieło rozdział trzeci, opatrzony tytułem „Recenzje” („Taqārī”), 
to zbiór pełnych pochwał i uznania recenzji pióra wybitnych osobistości reprezen-
tujących naukowe i polityczne środowiska Tunezji. 

ayr ad–Dīn rozpoczął swoje dzieło przedmową21, w której informuje czytel-
nika, że „Najprostsza droga do poznania sytuacji w królestwach” zawiera kwinte-

15 ayr ad–Dīn At–Tūnusī , Aqwam al–masālik fī ma‘rifat awāl al–mamālik, Tunis 2000, 
s. 93–208.

16 Ibidem, s. 219–809.
17 Ibidem, s. 813–909.
18 Ibidem, s. 93–158.
19 Ibidem, s. 159–174.
20 Ibidem, s. 175–208.
21 Ibidem, s. 93–98.
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sencję jego wiedzy i resumé jego poglądów dotyczących narodzin i schyłku państw, 
przyczyn ich rozwoju i upadku. Jest rezultatem długich rozważań: „Zaprawdę, po 
długich rozważaniach przyczyn rozwoju społeczeństw i ich zacofania, pokolenie 
po pokoleniu — na podstawie dostępnych mi źródeł poruszających zagadnienia 
historii muzułmańskiej i europejskiej, które wyszły spod pióra twórców obu stron, 
z uwzględnieniem tego, jaka była i do czego doszła umma muzułmańska i dokąd 
na podstawie przewidywań wynikających z doświadczeń zaprowadzi ją to w przy-
szłości”22. Poprzez swoje dzieło reformator dążył do ostrzeżenia muzułmanów 
przed losem, jaki może ich spotkać oraz do wskazania środków wyjścia z zacofa-
nia — konieczności przejęcia od Zachodu jego wiedzy przy jednoczesnym posza-
nowaniu litery prawa muzułmańskiego. Nie widział w tym żadnej sprzeczności, 
bowiem muzułmanie muszą dokonać wyboru „środków, które doprowadziły pań-
stwa europejskie do obecnej siły i władzy”, zgodnego z tekstami prawa religijnego. 
Warunkiem tego jest, zgodnie ze słowami ayr ad–Dīna „dokonanie wyboru tego, 
co jest odpowiednie dla naszej sytuacji i zgodne z literą prawa muzułmańskiego”23.

Następnie pojawiają się „Prolegomena” („Al–Muqaddima”)24, obejmujące ca-
łość poglądów reformatorskich ayr ad–Dīna. Jest to ważniejsza część dzieła od 
pozostałych, zawierających opisy państw europejskich, ich administracji i polityki, 
stosunków społecznych i finansowych oraz sił wojskowych25, a następnie opis kon-
tynentów, ich warunków geograficzno–przyrodniczych i najważniejszych miast26.

Celem dzieła, jak mówi ayr ad–Dīn, jest: „Po pierwsze: zachęcenie ludzi 
polityki i nauki, których cechuje uczciwość i stanowczość, aby w ramach swoich 
możliwości poszukiwali środków prowadzących do poprawy sytuacji wspólnoty 
muzułmańskiej i jej rozwoju poprzez poszerzanie zakresu wiedzy i nauki, prze-
tarcie szlaków wiodących do rozwoju rolnictwa, handlu i pobudzenia wszystkich 
sektorów produkcji, a także likwidację przyczyn bezrobocia. A podstawą tego 
wszystkiego jest właściwie sprawowana władza, z której rodzi się bezpieczeństwo, 
z bezpieczeństwa rodzi się nadzieja, a z nadziei — wysoka jakość pracy, której do-
świadczają królestwa europejskie, co widać gołym okiem i nie ma potrzeby, by te-
go dowodzić. Po drugie: ostrzeganie tych muzułmanów, którzy lekceważą u innych 
sprawy godne pochwały, a pozostające w zgodzie z naszym prawem, ponieważ 
wyryło się w ich umysłach przekonanie, że należy ich unikać”27.

Na treść „Prolegomenów” składa się szereg postulatów ayr ad–Dīna. Przede 
wszystkim konieczność naśladowania Zachodu, stąd poruszone zostało zagadnie-
nie zgody na adaptację przez muzułmanów nauki i wiedzy oraz wszystkiego, co 

22 Ibidem, s. 93–94.
23 Ibidem, s. 97.
24 Ibidem, s. 98–208.
25 Ibidem, s. 208–747.
26 Ibidem, s. 749–809.
27 Ibidem, s. 98–99.
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określa mianem „uczynków uważanych za dobre” (al–af‘āl al–mustasina), po-
chodzących od innych, nawet, jeśli nie są muzułmanami. Autor przekonuje, że 
zapożyczanie od cywilizacji zachodniej nie musi być uważane za niewłaściwe, 
bowiem należy do kategorii al–af‘āl al–mustasina pod warunkiem, że prowadzi 
do odrodzenia muzułmanów. Następnie pisze o konieczności zlikwidowania wła-
dzy absolutnej. ayr ad–Dīn udowadnia, że absolutyzm polityczny prowadzi do 
dezintegracji państw i rujnowania społeczeństw. Reformator widzi wreszcie ko-
nieczność ustanowienia instytucji politycznych (stąd przedstawienie zachodniej 
koncepcji demokracji), opartych jednak na muzułmańskiej radzie konsultacyjnej. 
Do tego dochodzi wiele innych postulatów, poprzez które ayr ad–Dīn próbował 
rozwiązać problemy społeczeństwa i państwa arabsko–muzułmańskiego.

Pojawienie się dzieła w roku 1867 jest niezmiernie ważnym elementem ów-
czesnej rzeczywistości społeczno–politycznej. Z jednej bowiem strony można 
spojrzeć na nie przez pryzmat Tunezji, jako na wytwór doświadczeń ważnego po-
lityka, zebranych w kraju ogarniętym kryzysem, w którym podjęto próbę wpro-
wadzenia systemu konstytucyjnego w 1857 r. ogłaszając „‘Ahd al–amān” („Układ 
o ochronie”), a następnie w roku 1861 poprzez proklamowanie Konstytucji, która 
jednak została zawieszona po wybuchu ludowego powstania ‘Alego Ibn aāhama 
trzy lata później. Wszystko to sprawiło, że ayr ad–Dīn zgromadził wiele ważnych 
przemyśleń, wskazówek i ostrzeżeń, które posłużyły mu do stworzenia teoretycz-
nego projektu reform, a następnie ich praktycznej realizacji dzięki objęciu stano-
wisk państwowych: przewodniczącego Komisji Finansowej (ra’īs li–al–Kūmisyūn 
al–Mālī) w 1869 r., ministra spraw wewnętrznych, finansów i spraw zagranicznych 
(wazīr mubāšir) w 1870, wreszcie premiera (wazīr akbar) w 1873. Z drugiej strony 
można spojrzeć na „Najprostszą drogę...” przez pryzmat Imperium Osmańskiego 
i jego związków z Europą, więc na dzieło o znacznie szerszym znaczeniu, które 
pojawiło się w chylącym się ku upadkowi państwie, pogrążonym w najgłębszym 
kryzysie po konflikcie Egipcjanina Muammada ‘Alego z Turcją i ogłoszeniu 
tanīmātów w 1839 r., a następnie pojawienia się ruchu młodoturków w roku 1865. 
Łatwo odkryć, że dzieło odgrywa rolę ważnego drogowskazu na drodze historii 
„kwestii wschodniej”. 

Reformy ayr ad–Dīna skoncentrowały się na konieczności naśladowania 
Zachodu (al–iqtibās min ăl–arb), znajdującego się na szczycie drabiny rozwoju 
cywilizacyjnego, przez świat arabsko–muzułmański, który znalazł się na jej dole 
oraz na zagadnieniu legitymizacji tego naśladowania i potwierdzeniu go prawem 
muzułmańskim. Jego koncepcje zdominował problem reform wewnętrznych i oży-
wienia wartości muzułmańskich, takich jak konsultacja (šūrà), wolność (urriya) 
i sprawiedliwość (‘adl) oraz systemu władzy, który przekształcił się w despotyczną 
władzę absolutną (ukm mulaq istibdādī), a to doprowadziło świat arabsko–mu-
zułmański do kryzysu i upadku. Swoje postulaty kierował przede wszystkim do 
przywódców narodów arabsko–muzułmańskich, zwłaszcza do „ludzi religii” (riğāl 
ad–dīn), którzy wraz z „ludźmi polityki” (riğāl as–siyāsa) uczestniczyli w usta-
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nawianiu władzy absolutnej, a także do Europy podważającej gotowość świata 
arabsko–muzułmańskiego do przeprowadzenia reform i odrodzenia. Jego dzieło 
miało być odpowiedzią na wątpliwości Zachodu i argumentem potwierdzającym 
przygotowanie i zdecydowanie Arabów na wejście na drogę postępu. Stąd troska 
autora o jego przekłady na język francuski i angielski28.

Co ciekawe, „Prolegomena” można traktować jako samodzielne dzieło, nieza-
leżne od pozostałej części „Najproszej drogi...”, co potwierdzają liczne przedruki 
w krajach arabskich i muzułmańskich, gdzie „Al–Muqaddima” ukazała się osobno 
i stała się inspiracją oraz przedmiotem analiz intelektualistów, uczonych i poli-
tyków. Niezwykle wysoko cenili „Prolegomena” A–ahāwī i Al–Kawākibī; ten 
ostatni uznał nawet ayr ad–Dīna za jednego z niewielu godnych uwagi współcze-
snych arabskich pisarzy politycznych.

INNE DZIEŁA PUBLICYSTYCZNE

Do innych dzieł publicystycznych ayr ad–Dīna należy autobiografia zatytuło-
wana „A mes enfants: memories de ma vie privée et politique” oraz esej „Mon pro-
gramme”. Znalazły się one wśród prywatnych dokumentów autora „Najprostszej 
drogi...”, opublikowanych w latach trzydziestych XX w. w „Revue Tunisienne”29 
wydawanym w Tunisie przez Institut de Carthage30. Według badaczy dzieła te nie 
wnoszą nic nowego do programu politycznego ayr ad–Dīna, gdyż zawarta w nich 
myśl reformatorska została w pełni przedstawiona w „Aqwam al–masālik fī ma‘ri-
fat awāl al–mamālik”.

8. ZAKOŃCZENIE

Koncepcje ayr ad–Dīna, zarówno o charakterze teoretycznym, ujęte w je-
go politycznej myśli reformatorskiej, jak praktyczne, pozostaną ważnym etapem 
w rozwoju myśli arabsko–muzułmańskiej w XIX w. Na pewno miał on świado-
mość „choroby” społeczeństw muzułmańskich, która „wymknęła się spod kon-
troli” na początku tego stulecia, a która polegała na zrujnowaniu jego przybranej 
ojczyzny w rezultacie europejskiej penetracji gospodarczej z jednej, a panującego 
systemu władzy z drugiej strony. Kiedy reformator odnalazł drogę prowadzącą do 
wyleczenia tej „choroby”, „chory człowiek” już dogorywał, a o jego losie przesą-

28 Przekład francuski pt. Réformes nécessaires aux états musulmans ukazał się w Paryżu w 1868 r., 
a angielski Necessary reforms of the musulman states. Essay which forms the first part of the political 
and statistical work entitled „The surest way to know the state of the nations” w Atenach w roku 1874.

29 „Revue Tunisienne” — czasopismo w języku francuskim wydawane przez Institut de Carthage 
w latach 1894–1948.

30 Institut de Carthage — tunezyjskie towarzystwo nauki, sztuki i literatury założone w Tunisie 
w 1894 r.
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dził kongres w Berlinie w 1878 r. W jego konsekwencji nastąpiła okupacja Tunezji. 
Jednak znaczenie sformułowanego przez ayr ad–Dīna programu reformatorskie-
go i całokształtu jego myśli politycznej sprawiły, że uznano go za „ojca tunezyj-
skiego odrodzenia”, a „Aqwam al–masālik fī ma‘rifat awāl al–mamālik” za jedno 
z najwybitniejszych dziewiętnastowiecznych dzieł arabskich w dziedzinie polityki 
i sztandarowe dzieło arabskiego odrodzenia.

Hayr ad–Dīn at–Tūnusī: The Father of the Tunisian National Rebirth

The article treats on ayr ad–Din (Hayreddin Pasha) at Tunis (c. 1822–1890), his 
personality, activities and opinions. Born in Abkhazia, in 1828, ayr ad–Din was sold into 
slavery in Istanbul, to appear in 1837 in Tunis. As property of the local notables, he received 
a thorough Islamic, general and military education, and started a brilliant martial, diplomatic 
and political career, during which he served as a cavalry officer and general, Minister of the 
Marine, Tunisian envoy to France and Turkey, President of the Grand Council (1860–1862; 
the Council was responsible for limiting the power of the Bey), and President of the 
international commission established to deal with the Tunisian foreign debt (1869–1877; 
the commission had far ranging powers in governing the Tunisian economy, finances and 
administration). 

Ever since his first visit in France in 1846, ayr ad–Din remained under the spell of 
the Western Civilisation, which he endeavoured to introduce in his own country, combining 
Western modernisation with the Islamic tradition. He did much to limit the absolute power 
of the Bey, transmitting the authority to the collegial Grand Council. He introduced reforms 
in the state administration and the judicial system, modelling them along European lines 
(among other he cancelled inheriting administrative posts in the provinces). In the schools, 
he introduced the teaching of history, mathematics, and geometry, according to a unified 
national programme and a standardized set of textbooks, to be executed alongside the 
traditional Islamic education. By establishing tax allowances he initiated rapid development 
of the agriculture (in particular the planting of date palms and olives). He did much to curb 
corruption. 

In 1878 ayr ad–Din was invited to Istanbul, where first he presided over the 
Economic and Financial Commission, and next became the Grand Vizier. In spite of the 
fact that he was relieved of these duties a year later, ayr ad–Din remained in the Turkish 
capital until the end of his life, publishing his views and convictions in the work Aqwam 
al–masalik fi mi’ rafat al–mamalik (“The Shortest Path to Determine the Condition of 
Monarchies”). He emphasized that the achievements of the Western civilisation not only 
concur with the Islamic tradition, but originally (during the Middle Ages) functioned in the 
Muslim world, from where they were acquired by the Europeans.

Politically, ayr ad–Din achieved only partial success. He was opposed by both 
conservative Muslim clergy and the social strata, which found themselves losing ground in 
result of his reforms. He lost his seat in the Grand Council in Tunis and was relieved of the 
duties of the Grand Vizier in Turkey. Nevertheless, in the Tunisian historical consciousness 
ayr ad–Din remains one of the first political thinkers, who voiced the programme of 
catching up with Europe with respect to modern civilization.
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Z dziejów emigracji zarobkowej:
agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r.

I. STEREOTYP

W ostatnim ćwierćwieczu przed wybuchem I wojny światowej elity społeczeń-
stwa polskiego musiały zmierzyć się ze zjawiskiem masowej emigracji zarobko-
wej. Zwłaszcza na początku w wychodźstwie dostrzegano zagrożenie dla żywotno-
ści narodu i jego walki z germanizacją i rusyfikacją. Ostatecznie wykrystalizowały 
się trzy zasadnicze stanowiska: zadeklarowanych przeciwników, propagatorów 
oraz grupy sytuującej się pomiędzy poprzednimi, deklarującej raczej potrzebę nie-
sienia emigrantom pomocy, niż bezkompromisową wrogość wobec opuszczania 
ojczyzny „za chlebem”. Zdawano sobie sprawę, że przyczyny, dla których miliony 
osób decydowały się na podróż w nieznane, często były złożone. Wśród nich nie-
bagatelną rolę odgrywała bieda i marne perspektywy osób pozostających w rodzin-
nych wioskach.

Po pierwszym okresie, w którym intelektualne elity społeczeństwa oceniały 
nowe zjawisko masowej emigracji zarobkowej w sposób zdradzający panikę, ogra-
niczając się do ocen uproszczonych, pozostało przekonanie o szkodliwej działal-
ności pośredników namawiających do podróży i sprzedających bilety na okręty. 
Agenci emigracyjni od samego początku byli bohaterami afer i skandali nagła-
śnianych przez prasę. Stali się symbolem wszelkiego zła i niebezpieczeństw, które 
czyhały na emigrantów w dalekich krajach i w drodze do nich. Opinie na ich temat 
były i w pewnym stopniu wciąż są tak jednostronne i niepodlegające ani weryfi-
kacji, ani falsyfikacji, że można mówić o funkcjonowaniu stereotypu agenta emi-
gracyjnego.

STEREOTYP W DYSKURSIE INTELEKTUALISTÓW

W ówczesnej prasie często można było napotkać utrzymane w moralizują-
cym tonie opisy przykrych wypadków, które dotykały wychodźców. „Przed paru 
miesiącami zamieściliśmy wiadomość, że w okolicy podmiejskiej, a nawet w mia-
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steczkach: Nowy Dwór, Okuniew, Korczew, Kałuszyn, itp. pojawiają się kusiciele, 
namawiający do emigracji za ocean. Indywidua te wskazują Brazylię, jako ziemię 
obiecaną, w której można dojść do fortuny. [...] Ostrzegając ponownie przed ajen-
tami spekulantów żywego towaru, [...] nadmieniamy, że znalazły się i u nas ofiary 
pokątnych działań. [...] okazuje się, iż obaj zostali ograbieni ze wszystkich pienię-
dzy, a każdy z nich miał do 1000 rs.”1. Takich informacji można znaleźć niemało 
w polskiej prasie sprzed I wojny światowej. Przekonanie, że pośrednicy to de facto 
handlarze żywym towarem było obecne także w publikacjach naukowych. Leopold 
Caro, uznany socjolog i ekonomista, a zarazem działacz antyemigracyjny, poświę-
cił im wiele uwagi w swojej sztandarowej pracy „Emigracya i polityka emigracyj-
na. Ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polskich”, pierwotnie wydanej po 
niemiecku, a w 1914 r. w polskim przekładzie ze wstawkami autorstwa tłumacza, 
Karola Englischa, a także w broszurach, będących jego głosem w dyskusji emigra-
cyjnej2. Emocjonalne polemiki3, które toczył z prezesem Polskiego Towarzystwa 
Emigracyjnego, Józefem Okołowiczem4, nie pozwalają nazwać go autorem zacho-
wującym chłodny dystans i obiektywizm w stosunku do przedmiotu badań.

Niebagatelny wpływ na powstanie stereotypu agenta emigracyjnego miały 
dominujące opinie o samym zjawisku masowej emigracji. Caro plasował się po 
stronie zadeklarowanych przeciwników wychodźstwa. W 1907 r. za jego skalę ob-
winiał przede wszystkim źle zorganizowane pośrednictwo pracy. Jako najlepszą 
metodę przeciwdziałania opuszczaniu kraju postulował powołanie centralnej in-
stytucji koordynującej poszukiwania zatrudnienia i pracowników5. W tym samym 
jednak miejscu dodał: „wśród tej ludności nieoświeconej agenci towarzystw okrę-
towych i państw zamorskich, zwykle będący nimi w jednej osobie, kłamliwemi 
przedstawieniami zachęcają do wychodztwa, powiększając jego liczbę i wywołu-
jąc od czasu do czasu prawdziwą gorączkę emigracyjną”6. 

Caro wspomina o agentach emigracyjnych w „Emigracyi i polityce emigra-
cyjnej...”. Już we wstępie uskarża się na brak informacji: „Brak jeszcze zawsze 

1 „Kurier Warszawski” [dalej: KW], nr 228 z 19 sierpnia 1890, s. 2. Na marginesie warto zauwa-
żyć, że te same gazety, które przestrzegały przed złudzeniami Ameryki, podsycały tę fascynację opisu-
jąc tamtejszych milionerów: „Większa część amerykańskich bogaczy są sami twórcami swych olbrzy-
mich majątków”, KW, nr 136 z 12 maja 1890, s. 2; „Jeszcze do roku 1865–go spotykamy w Nowym 
Jorku 11 tylko osób, których majątek przewyższał miljon dolarów, tj. 5 milj. fr. [...] Dziś nababów sam 
Nowy Jork liczy do tysiąca. W Stanach Zjednoczonych, ogółem biorąc, było ich w r. 1865–ym dwu-
dziestu, obecnie zaś 5,000”, KW, nr 224 z 15 sierpnia 1890, s. 8.

2 L. C a r o, Nowe Drogi, Poznań 1908, przedmowa: abp J. T e o d o r o w i c z; L. C a r o, Wy-
chodztwo Polskie, Kraków, 1911.

3 L. C a r o, Odprawa p. Hupce i prawda o P.T.E, Kraków 1914; idem, Prawdziwa działalność 
P.T.E. Ignorancja czy zła wola?, Kraków 1914.

4 B. M i c h a l i k, Józef Jan Okołowicz, [w:] PSB, t. XXIII, z. 99, 1978.
5 L. C a r o, Nowe Drogi, s. 98 nn. oraz s. 104.
6 Ibidem, s. 104.
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danych o wyzysku uprawianym przez agentów, pośredników, wekslarzy, przewod-
ników, dozórców i t. p. o niesprawiedliwym potrącaniu zasług i zatrzymywaniu 
kosztów drogi powrotnej, na które to krzywdy tak często narażeni bywają nasi 
wychodźcy”7. W centrum uwagi autor stawia pośredników w dwu rozdziałach: 
„Ajenci i subajenci” (s. 82–105) oraz „Werbunek” (s. 335–347). Na początku 
pierwszego z nich uznaje głośny tzw. proces wadowicki za źródło miarodajnych 
informacji. Mimo upływu ćwierci wieku wciąż było to wydarzenie, które według 
Caro dobrze opisywało rzeczywistość. „Pierwsze wiarogodne wiadomości o po-
stępowaniu ajentów emigracyjnych zawierają akta sądowe sławnego procesu wa-
dowickiego [...]. Proces ten rzuca światło na nader charakterystyczne sposoby 
wyzysku emigrantów”8. Proces ten, prowadzony przeciwko oświęcimskiej agencji 
Jakuba Klausnera i Szymona Herza, miał miejsce w 1890 r. Oskarżeni skorumpo-
wali urzędników lokalnych, po czym nie dość, że pobierali od emigrantów zawy-
żone opłaty za karty okrętowe, a analfabetom sprzedawali ulotki reklamowe jako 
szyfkarty, to opornych zamykali w chlewie i bili. Dyrektor agencji nazwiskiem 
Landerer miał za pomocą budzika „dzwonić” m.in. do cesarza amerykańskiego, 
z pytaniem, czy życzy sobie nowego poddanego, a za tę rozmowę żądał opłaty9. 
Jest to chyba najczęściej przytaczany przez badaczy przykład nadużyć pośredni-
ków emigracyjnych10. Na szczegółowy opis tej sprawy Caro poświęcił aż trzy stro-
ny rozpoczynające podrozdział „Ajenci i subajenci”.

Choć autor nie stosuje konsekwentnej systematyzacji przestępstw i nadużyć 
i pozwala sobie na elastyczne korzystanie z pojęć, którymi opisywał pośredników, 
można uporządkować jego poglądy w tym zakresie. Działalność agentów wy-
rządzała szkody przede wszystkim emigrantom, lecz także uderzała w państwo. 
Agenci nakłaniali poborowych do ucieczki z wojska i podróży bez wymaganych 
dokumentów11. Tak „Silvio Nodari, osławiony ajent emigracyjny z Udine” dora-
dzał, w jaki sposób omijać kontrole na granicy, namawiał do podróży bez pasz-
portu12. Nawet towarzystwa okrętowe koncesjonowane w Austrii nie przestrzega-
ły austriackiego prawa i od swoich pasażerów nie żądały okazania paszportu czy 
świadectwa zwolnienia ze służby wojskowej13.

Rozróżnienia na „ajentów” i „subajentów” Caro nie traktował rygorystycznie. 
Wyróżniał „ajentów głównych” (portowych), ajentów i subajentów, którzy pełnili 

7 L. C a r o, K. E n g l i s c h, Emigracya i polityka emigracyjna ze szczególnym uwzględnieniem 
stosunków polskich, wyd. pol. Poznań 1914, s. 4.

8 Ibidem, s. 82.
9 L. C a r o, Wychodztwo Polskie, Kraków, 1911, s. 6–7.
10 Np. G. M. K o w a l s k i, Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897–1918. Z badań nad dziejami 

polskiego wychodźstwa, Kraków 2003.
11 Cf. dalszą część artykułu.
12 L. C a r o, K. E n g l i s c h, op. cit., s. 85.
13 Ibidem, s. 86.
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funkcje pomocnicze. Ajent to przede wszystkim „ajent główny”14, mający siedzibę 
w mieście portowym, z którego wypływały statki, szef wielkiego przedsiębiorstwa 
(najbardziej znany — Missler z Bremy15). Szefowie dysponowali siatkami agen-
tów (koncesjonowanych, mogących sprzedawać bilety) i subagentów, kierujących 
emigrantów do agentów, których reprezentowali. Caro używa jednak określenia 
„ajent” także w stosunku do subagentów16. Wtedy nabiera ono znaczenia synoni-
mu „naganiacza”, „werbownika”17, „zastępcy”18 i „ajenta miejscowego”19. Słowo 
to oznacza więc bardzo różne osoby: milionerów rezydujących w portach, ich lo-
kalnych przedstawicieli działających przynajmniej częściowo zgodnie z prawem 
i traktujących pośrednictwo jako główne zajęcie oraz subagentów, dla których pro-
wizja za skierowanie emigranta do konkretnego agenta była tylko dodatkowym do-
chodem. Używając określenia „ajent”, Caro praktycznie nie odróżniał osób działa-
jących legalnie i nielegalnie. 

Kim byli subagenci? Według badacza byli oni liczni i dobrze opłacani, „utrzy-
mywani w każdej wsi” przez towarzystwa okrętowe, które płaciły im „wysokie 
prowizje”20. Trafiały do nich często osoby przypadkowe, np. ktoś, kto pomógł 
analfabecie napisać list do agenta i umieścił tam swoje nazwisko, był wpisywa-
ny do księgi agentów i dostawał prowizję21. Pozyskiwano ich korespondencyjnie. 
„Na podstawie kalendarzy wysyła się tysiące listów pod adresem: »Zwierzchność 
gminna w...« albo »Pan Naczelnik gminy«, albo: »Pan Sekretarz gminy«, lub 
wreszcie »Pan Nauczyciel wiejski«, »Pan dzierżawca propinacyi«, »Pan restau-
rator«. Zdarzają się też często wypadki, że inicyatywa korespondencyi wychodzi 
od kandydatów na subajentów”22. Należeli oni do „rozmaitych klas i stanów”. 
Agenci z Hamburga i Bremy ankietowani w 1905 r. mieli określić swoich współ-
pracowników jako „hołotę galicyjską”. Caro wydaje się w pełni utożsamiać się z tą 
opinią, stwierdzając: „Hołota ta bowiem rekrutuje się bezsprzecznie z szumowin 
społeczeństwa”23. Jeśli jednak do „szumowin społeczeństwa” należeliby naczelni-
cy gmin i nauczyciele wiejscy, to chyba nie świadczyłoby to najlepiej o wiejskiej 
elicie... 

14 Ibidem, s. 92: „w listach do ajenta głównego oznaczają subajenci wychodźcę zazwyczaj jako 
towar”.

15 Ibidem, s. 93.
16 Np. ibidem, s. 98: „zdanie wyrażone przez jeneralnego dyrektora północno–niemieckiego 

Lloydu, Dr. Wieganda, że niemieccy subajenci [...] nie zerwał dotąd stosunków z ajentami”.
17 Ibidem, s. 88.
18 Ibidem, s. 93.
19 Ibidem, s. 92: „Ajent miejscowy pisze list w imieniu analfabety wychodźcy”.
20 Ibidem, s. 94.
21 Ibidem, s. 92.
22 Ibidem, s. 89.
23 Ibidem, s. 345.
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Caro nie zastanawiał się, czy przedostające się do opinii publicznej wiado-
mości o nadużyciach i przestępstwach były prawdziwe i dotyczyły wszystkich 
pośredników. Dla niego było oczywiste, że tak właśnie jest: „»Naprzód« podał 
w numerach z 17 i 18 maja 1906 roku, charakterystyczny obrazek, który postępo-
wanie subajentów przedstawia w prawdziwem świetle”24, „klasycznym przykła-
dem, jak takie listy [pisane rzekomo przez emigrantów, a w rzeczywistości przez 
pośredników, reklamujące agencję — M. S.] powstają”25. Opisywane w prasie 
nadużycia były więc traktowane przez uczonego jako „klasyczny przykład”, „cha-
rakterystyczny obrazek” rzucający „prawdziwe światło”. Z takimi stwierdzeniami 
bardzo dobrze korespondowały kolejne uogólnienia: „w listach do ajenta główne-
go oznaczają subajenci wychodźcę zazwyczaj jako towar”26; „zło szerzy się zaś 
tem skuteczniej, że i austryackie władze nie dorosły widocznie swemu zadaniu 
i nie potrafiły dotąd położyć tamy niecnej robocie ajentów. Ajenci ci, przeciw-
nie, z pomocą coraz to nowych nielegalnych filii oraz subajentów, zarażają ja-
dem gangreny coraz to dalsze kręgi społeczeństwa”27, „towarzystwa okrętowe we 
wszystkich krajach Europy utrzymują rzesze płatnych ajentów, których jedynem 
zadaniem łudzenie biednych i nieoświeconych [...] mas”28. Wielokrotnie autor po-
równywał działalność agentów emigracyjnych do handlarzy niewolników: „w ten 
sposób odbywa się nowożytny handel niewolnikami przez tow. okrętowe i ajentów 
uprawiany”29.

Na tak złą opinię o pośrednikach miały zapewne wpływ poglądy autora na 
rolę państwa i administracji oraz opinia o poziomie intelektualnym ludu. Caro po-
stulował zakazanie prywatnego pośrednictwa i zastąpienie go urzędowym, podob-
nym do kolejowych kas biletowych. „Co potrafią urzędnicy ajencyi i biur podróży, 
nie powinno być zbyt trudnem dla ukończonego maturzysty w służbie państwowej 
pozostającego, a zresztą wszak rzeczą urzędników jest służyć dobru publicznemu 
i przekonać pożyteczną służbą społeczeństwo o konieczności rządów biurokra-
tycznych”30. Emigrantów postrzegał jako ludzi niesamodzielnych, potrzebujących 
opieki. Była to „ludność umysłowo nierozwinięta”31, „wychodźcy są nieporadnemi 
dziećmi”32. Uważał, że kilkumiesięczne opóźnienie w emigracji do USA w czasie 
kryzysu gospodarczego dowodzi, że migranci nie są wystarczająco dobrze poinfor-

24 Ibidem, s. 90.
25 Ibidem, s. 93.
26 Ibidem, s. 92.
27 Ibidem, s. 98.
28 Ibidem, s. 105.
29 Ibidem, s. 337 (por. także s. 91, 92, 339).
30 Ibidem, s. 343.
31 Ibidem, s. 87.
32 Ibidem, s. 95, cytuje ajenta Austro–Americany.
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mowani o sytuacji za oceanem33. Emigranci są masą „biednych i nieoświeconych 
a żądni zdobycia majątku i szczęścia”34. 

Takie opinie o agentach emigracyjnych można spotkać w wielu tekstach publi-
cystycznych i naukowych wydawanych także dzisiaj. Aleksander Świętochowski 
pisał: „Dopiero rok 1890 wywołał »gorączkę brazylijską«, najwyższą w Królestwie 
Polskiem. Bardzo skutecznie przyczynił się do niej dawno zamieszkały w Paranie 
niejaki Bendaszewski [jedyna w całej pracy wzmianka o tej osobie — M. S.], który 
w porozumieniu z przedsiębiorstwami okrętowemi w Hamburgu rozpuścił groma-
dę agentów, zaopatrzywszy ich w kłamstwa i zmyślenia o nadzwyczajnych skar-
bach i dobrodziejstwach Brazylji, olśniewających łatwowierność biednego i ciem-
nego ludu. Warunki przyrzeczone emigrantom były ponętne [...] Rzucili się też 
40 tysięczną masą do otwartego im raju bez wahania, bez środków, bez znajomości 
drogi i miejsca przeznaczenia”35. 

Grzegorz M. K o w a l s k i w monografii „Przestępstwa emigracyjne w Galicji 
1897–1918. Z badań nad dziejami polskiego wychodźstwa”36 opisuje działalność 
trzech największych firm pośredniczących w emigracji z Galicji, korzystając z bo-
gatych źródeł zgromadzonych w czasie prowadzenia dochodzenia i procesu są-
dowego. Z jednej strony nie można więc mówić o bezrefleksyjnym powtarzaniu 
stereotypu. Z drugiej jednak praca ta pozostaje w jego cieniu, ponieważ — zgod-
nie z zakreślonym tematem badawczym — autor nie wychodzi poza przestępczy 
aspekt działalności agentów. 

Ciekawym przykładem funkcjonowania i zarazem przełamywania negatyw-
nego stereotypu agentów emigracyjnych jest praca Agnieszki G u c k i e j zatytuło-
wana „Obraz emigracji polskiej na łamach »Dziennika Poznańskiego« i »Kuriera 
Poznańskiego«”. Autorka referuje w niej opinie o emigracji publikowane w obu 
gazetach. Pojawia się w nich czarny obraz agentów emigracyjnych. Gucka słusznie 
dystansuje się od jednostronnego oceniania tych ludzi. Trzystronicowy passus za-
czyna się łagodnie: „Działalność agentów emigracyjnych wzbudzała liczne emocje 
i mobilizowała polską opinię społeczną do współpracy z władzami zaborczymi 
[...]. Moralna ocena osób pracujących [warto podkreślić określenie „pracujący”, 
które raczej nie pojawia się w kontekście działalności pośredników — M. S.] jako 
agenci emigracyjni jest trudna. Nie należy zapominać, iż ludzie ci zarabiali w ten 
sposób na swoje utrzymanie, większość z nich miała uczciwe intencje i rzeczywi-
ście wierzyła w słuszność reprezentowanej przez siebie sprawy. [...] Nie można 

33 Ibidem, s. 95–96; oceniałbym to zjawisko odwrotnie: zaprzestanie emigracji na skutek recesji, 
nawet jeśli z kilkumiesięcznym opóźnieniem, świadczy, moim zdaniem, o elastycznym reagowaniu na 
pozyskiwane informacje.

34 Ibidem, s. 105.
35 A. Św i ę t o c h o w s k i, Historja chłopów polskich w zarysie, t. II: W Polsce podległej, Lwów–

Poznań, 1928, s. 437–438.
36 G. M. K o w a l s k i, op. cit.
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pominąć też argumentu, iż pozbawieni opieki agentów emigranci narażeni byliby 
na jeszcze bardziej niepewny los niż wyjeżdżający przy ich udziale i pomocy”37. 
Następnie autorka zauważa, że relacje w prasie utrzymywane były w „sensacyj-
no–skandalizującym tonie, sugerującym bliżej nieokreślony spisek, inspirowany 
z zagranicy przez podstępne i wrogie siły”38. Według Guckiej agenci nie zarabiali 
bajońskich sum, a złą famę w dużej mierze zawdzięczają plotkom. Oszustwa się 
zdarzały, ale prasa nagłaśniała je szczególnie skwapliwie. Autorka pyta więc, czy 
„winić za owe oszustwa należy wyłącznie wspomnianych agentów czy też niedo-
skonały system prawny i naiwność części naszych rodaków?”39. Passus zilustro-
wany przykładami kilku oszustw kończy się twierdzeniem: „Analizując zawarte 
w poznańskich dziennikach publikacje można dojść do wniosku, iż agenci emi-
gracyjni stali się wygodnym kozłem ofiarnym, na barki którego usiłowano zrzucić 
nieproporcjonalnie wielką część winy za powstanie i nasilanie się na ziemiach pol-
skich zjawiska wychodźstwa zarobkowego”40. 

W świetle tego opisu bardzo interesująco przedstawia się fragment wyprzedza-
jący go o trzydzieści stron: „W połowie XIX w. zjawisko emigracji zewnętrznej, 
a więc skierowanej poza obszar ziem etnicznie polskich, przebiegało chaotycznie, 
w sposób żywiołowy i niekontrolowany. Organizowaniem wyjazdów zajmowali 
się tzw. agenci emigracyjni — ludzie częstokroć przypadkowi i przebiegli, dzia-
łający przeważnie bez zezwoleń i koncesji i mający na względzie jedynie wła-
sne korzyści finansowe, nie zaś dobro emigrantów, którzy powierzali im swój los 
i nierzadko cały posiadany dobytek. Emigranci, a jak się często okazywało, także 
niedoszli emigranci, niejednokrotnie padali ofiarą oszustw i nieuczciwości pośred-
ników. Tracąc wszystko, co posiadali, albo w ogóle nie docierali do wymarzonego 
przez siebie eldorado, albo natrafiali na zupełnie inne realia i warunki pracy, niż im 
to obiecywano”41.

Charakterystyczne, że zacytowany akapit, pełen ocen, nie zawiera przypisu 
(podobnie zresztą, jak ten broniący agentów). Są to oskarżenia znane z ówczesnej 
prasy oraz prac naukowych. Wydaje się, że taki obraz agentów emigracyjnych jest 
oczywisty i nie wymaga wyjaśnień. W tym wyimku, przypisującym odpowiedzial-
ność za emigrację działalności pośredników, znajduje się więc wszystko to, z czym 
autorka polemizuje trzydzieści stron dalej...

37 A. G u c k a, Obraz emigracji polskiej na łamach „Dziennika Poznańskiego” (1859–1939) 
i „Ku rie ra Poznańskiego” (1872–1939), Warszawa 2005, s. 137.

38 Ibidem.
39 Ibidem, s. 138.
40 Ibidem, s. 139.
41 Ibidem, s. 101.
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STEREOTYP W DONOSACH

Specyficznym przejawem funkcjonowania stereotypu agentów emigracyjnych 
są donosy, w których policja otrzymywała informacje o nielegalnej działalności 
pośredników. Często były to doniesienia o incydentach, np. o planowanym przyby-
ciu grupy emigrantów. Niekiedy autorzy wykazywali ambicje stworzenia całościo-
wej charakterystyki agenta w celu oczernienia go.

Poniżej zostanie zrekonstruowany obraz agenta wyłaniający się z pięciu 
anonimów przechowywanych w AGAD. Dwa pochodzą z zaboru austriackiego. 
Fragmenty pierwszego (donos A) zostaną przywołane z urzędowego tłumaczenia 
na język polski, które nosi datę wpływu 24 grudnia 191242. Drugi (donos B) został 
podpisany pseudonimem Ein wahrer Patriot („Prawdziwy Patriota”) i pochodzi 
z 1913 r. W tekście autor przedstawia się jako „znawca stosunków galicyjskich”. 
W archiwum zachował się odpis wykonany przez urzędnika43. Pozostałe trzy do-
nosy pochodzą z akt Kancelarii Generał–Gubernatora Warszawskiego. Donos C 
pochodzi z 24 kwietnia 1908. Został podpisany przez „Agenta [nieczytelna pa-
rafka]”44. Donos D nosi datę 15 czerwca 1909 i został podpisany: „T. Zandr”45. 
Ostatni, donos E autorstwa Lejzora Tintema Kobrina, napisany został 9 września 
1911. Dysponuję jego kopią urzędową46.

W jaki sposób agent emigracyjny był postrzegany przez donosicieli? Był ty-
powym reprezentantem półświatka „hien emigracyjnych”, działających w wielu 
miejscowościach47. Kierował biurem, w którym zatrudniał kilka osób. Był powią-
zany z agencjami zagranicznymi48. Miał duże doświadczenie, np. od 15 lat prze-
woził nielegalnie emigrantów i dobrze wiedział, jak unikać aresztowania49. Był 
już wcześniej notowany przez policję50, lecz dzięki protekcji i łapówkom zapew-
niał sobie przychylność urzędników i służb porządkowych51. Pod płaszczykiem 
legalnie prowadzonej, choć w rzeczywistości powstałej z naruszeniem przepisów 
agencji52 ukrywał działalność przestępczą53. Wysyłanie emigrantów zgodnie z obo-
wiązującymi regułami, do czego uprawniała licencja, było tylko marginesem je-
go aktywności. Nie dość, że kontrola usług, świadczonych niezgodnie z prawem, 

42 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 464–468.
43 Ibidem, k. 998–1001.
44 AGAD, KGGW, sygn. 723, k. 138 r.–v.
45 Ibidem, sygn. 948, k. 124.
46 Ibidem, k. 207 r.–v.
47 Donosy B i C.
48 Donos C.
49 Donos C.
50 Donos A.
51 Donos B.
52 Donos C — Generał Gubernator wydał zezwolenie, choć nie powinien, ponieważ zabrakło zgo-

dy MSW.
53 Donosy A, B, C, D i E.
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przez organy państwa była niemożliwa, to jeszcze sami emigranci nie byli w stanie 
kontrolować ich cen. Taka sytuacja umożliwiała agentom dopuszczanie się licz-
nych nadużyć i wyłudzeń54. Najczęściej pojawiające się w odniesieniu do agentów 
epitety to „wyrafinowany”55 i „przebiegły”56. 

Agent nie działał w pojedynkę. Miał wspólnika, któremu powierzał kierowanie 
biurem, gdy musiał ukrywać się przed władzami. Co więcej, obaj prowadzili wiele 
innych interesów, np. sklep z odzieżą lub lokalny bank, którego działalność kon-
centrowała się na udzielaniu kredytów umożliwiających emigrację57. Główne biuro 
posiadało filie58. Agent i jego „zdolni i wyćwiczeni pomocnicy”59 tworzyli struk-
turę hierarchiczną. Subagenci agitatorzy „dzień i noc jeżdżą po wsiach i miastecz-
kach”60, odwiedzają targi61. Ci sami ludzie odprowadzali transporty emigrantów do 
większych miast i punktów przygranicznych, gdzie przekazywali ich miejscowym 
przewodnikom62. Właściwy agent osobiście pilnował transportów i sprzedawał 
bilety na okręty, ale i na pociągi. W biurze zatrudniał pomoc. Sekretarka mogła 
mieć pośredni udział w jakiejś sprawie kryminalnej63. Agenci nie wahali się uży-
wać przemocy, gdy ktoś psuł ich „ciemne interesy”64. Ponieważ namawiali do wy-
chodźstwa setki osób, a klientów nigdy nie brakowało, żyli ponad stan. Nawet jeśli 
zaczynali jako ludzie niezamożni, w ciągu paru lat stawali się bogaczami. Pomimo 
ogólnej złej sytuacji gospodarczej zarabiali tysiące koron (rubli) tygodniowo65. 
Swą tajną działalnością szkodzili państwu i samym emigrantom.

II. AGENCI EMIGRACYJNI W OCZACH WYCHODŹCÓW

Emigranci dość często wypowiadali się o agentach. Najczęściej były to la-
koniczne wzmianki w rodzaju „kupiłem bilet u agenta i pojechałem”. Opowieści 
o krzywdach, których czasami wychodźcy doświadczali ze strony pośredników, są 
dłuższe i zapadające w pamięć czytelnika. Z tego względu z powierzchownej lek-
tury listów i pamiętników można odnieść wrażenie, że świadectwa te potwierdzają 
w znacznie większym stopniu negatywny stereotyp agenta, niż ma to faktycznie 

54 Donosy A, B, E.
55 Donos A.
56 Donos C.
57 Donos A.
58 Donosy A i E.
59 Donos A.
60 Donos B.
61 Donos A.
62 Donosy A, B, E.
63 Donos A — sekretarka miała być siostrą zamieszanego w sprawę kryminalną.
64 Donos D.
65 Donosy A, B, E.
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miejsce. Listy i pamiętniki emigrantów to dwie stosunkowo liczne grupy źródeł, 
które można ze sobą porównywać i poddawać analizie ilościowej. 

LISTY EMIGRANTÓW

Nie znamy dobrze kryteriów, którymi kierowali się carscy cenzorzy przy lek-
turze listów. Prawdopodobnie zatrzymywali te zachęcające do emigracji i chwa-
lące zastaną za oceanem sytuację66. W przeciwieństwie do listów publikowanych 
w prasie67, w tym zbiorze preferowane były więc teksty pozytywnie odnoszące się 
do emigracji i agentów emigracyjnych. 

Z ośmiu części, na które podzielony jest zbiór, szczególnie interesują 
mnie trzy: z podróży, z Brazylii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Paradoksalnie 
„Korespondencja z biurami podróży” (listy nr 347–361) nie dostarcza wiele ma-
teriału do niniejszego artykułu. W większości są to spisy nazwisk kandydatów do 
podróży. Zapewne z reguły sporządzali je subagenci.

„Listy z drogi” to siedemnaście listów od emigrantów, którzy nie dotarli jesz-
cze do celu. „Listy z Brazylii” to zbiór od numeru 22 do 82, zaś „Listy ze Stanów 
Zjednoczonych” oznaczone są numerami od 83–259.

Autorami tej korespondencji byli najczęściej chłopi, często analfabeci (którzy 
zwracali się o pomoc do osób piśmiennych). Różne były ich umiejętności formuło-
wania myśli na papierze. Nierzadko jest to korespondencja pomiędzy małżonkami 
lub innymi bliskimi, rozdzielonymi przez ocean, dla których myślenie o połącze-
niu rodziny (a zatem także o podróży) było czymś naturalnym. Wyjątkowo tylko 
emigrant zamierzał wrócić. Zazwyczaj mąż, który wyjechał pierwszy, sprowadzał 
do Ameryki żonę i dzieci.

W około 130 listach pojawia się wątek podróży i kupowania biletów (szyfkart) 
na okręt z Europy do Ameryki. Temat ten można odnaleźć w blisko 20 z pierw-
szych 82 listów, zaś w listach o numerach 83–259 — w ponad 110. Różnica w pro-
porcjach między listami z Brazylii i z USA nie powinna dziwić. Do tej pierwszej 
emigrowano zazwyczaj całymi rodzinami, nie było więc powodu, by precyzyjnie 
ustalać szczegóły podróży. Do Ameryki Północnej najczęściej wyjeżdżali sami 
mężczyźni i dopiero, gdy ich sytuacja się ustabilizowała, sprowadzali swoich bli-
skich; stąd konieczność poinstruowania ich.

66 Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych. 1890–1891, oprac. W. K u l a, N. A s s o -
r o  d o b r a j – K u l a, M. K u l a, Warszawa 1973, s. 5–13.

67 Cf. Listy emigrantów do „Przyjaciela Ludu”, „Wieńca i Pszczółki”, „Zarania”, „Piasta”, 
„Wy zwolenia” w latach 1899–1938, wybór A. P a s t e r n a k, Rzeszów 1994. W 102 listach pochodzą-
cych sprzed 1914 r. tylko w ośmiu jest mowa o podróży za ocean. Jeśli na podstawie tak nielicznych 
źródeł można wysnuwać jakiekolwiek wnioski, to potwierdzałyby one analizę listów emigrantów za-
trzymane przez carską cenzurę: emigranci opisywali pośredników na ogół bez emocji.
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Nie we wszystkich 130 listach jest mowa o agentach emigracyjnych — wątek 
ten odnalazłem w 55 przypadkach. Samo pojęcie „agenta” lub jego synonim znaj-
duje się w 43 listach (5 z podróży, 6 z Brazylii oraz 32 z USA).

Podane liczby wskazują, że po pierwsze kwestia podróży i dalszej emigracji 
była bardzo ważnym zagadnieniem dla autorów i adresatów; po drugie, że pośred-
nictwo nie było zagadnieniem, bez którego nie dałoby się mówić o emigracji, choć 
stanowiło ważny jej element — w ponad połowie listów agenci emigracyjni zo-
stali przynajmniej wspomniani. Dość rzadkie posługiwanie się pojęciem „agent” 
ma jak sądzę dwie przyczyny, które znajdą potwierdzenie w dalszych analizach: 
a) pojęcie „agenta emigracyjnego” kojarzyło się ze stereotypem, którego wersję 
inteligencką przeanalizowałem wcześniej; b) samo pośrednictwo nie wywoływało 
zazwyczaj wśród zainteresowanych zbyt wielkich emocji. Myślę, że przyczyny te 
nie są ze sobą sprzeczne. Stereotyp funkcjonuje na poziomie abstrakcji, wpływa na 
ocenę konkretnych, rzeczywistych zjawisk, lecz gdy doświadczenie wykazuje jego 
sprzeczność z rzeczywistością nie zanika łatwo.

Wszystkie listy, w których o agentach wspomina się bezpośrednio lub po-
średnio (bez użycia słowa „agent”) zostały podzielone na następujące kategorie: 
(A) pozytywne, (B) negatywne, (C) obojętne, (D) obojętne z zabarwieniem pozy-
tywnym, (E) obojętne z zabarwieniem negatywnym, (F) zarówno pozytywne, jak 
i negatywne (kiedy autor porównuje dwóch agentów).

A (+) B (–) C (0) D (0/+) E (0/–) F (+/–)

nr 1–17 (listy z drogi) 3 0 1 0 0 1

nr 22–82 (listy z Brazylii) 1 0 5 3 1 1

nr 83–259 (listy z USA) 1 7 21 4 6 0

Z przedstawionych tu danych można wyciągnąć kilka wniosków. Po pierw-
sze, o agentach pisze się najczęściej bez emocji. Wyraźne zadowolenie lub kry-
tyka stanowią niewielki margines. Po drugie, w listach z drogi emigranci wy-
rażają zadowolenie i nadzieję — przeważają pochwały. Jest to jedyna sytuacja, 
gdy opinie obojętne prawie nie występują. Po trzecie — co jest dla mnie zaska-
kujące — głosy wyraźnie krytyczne to wypowiedzi emigrantów do USA, a nie 
Brazylii, wbrew powszechnemu przekonaniu, że do największej liczby nadużyć 
i przestępstw popełnianych przez agentów dochodziło w związku z emigracją do 
Ameryki Południowej. 

Wypowiedzi pozytywne pochodzą w trzech przypadkach na pięć z listów 
z drogi. Należy zachować ostrożność ze względu na niewielką ich liczbę. Można 
jednak stwierdzić, że odbija się w nich optymizm wynikający z nadziei na poprawę 
losu. W liście nr 9 Adam Ostaszewski z Hamburga opisuje żonie swoją dotychcza-
sową podróż. Pisze na papierze firmowym biura podróży Zipkina, którego przed-
stawiciela chwali. Przestrzega jednak przed innymi agentami: „Włożę do środka 
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adresowe karty od tego samego pana u którego ja byłem na stancyi i szifkarty ku-
piłem i proszę bardzo, bardzo, ażebyście też tu przyjechali do tego samego pana 
od którego adresowe karty są. Będziecie też bardzo kontentni. Donoszę jeszcze, że 
na drodze znaczy na podróży z nikim agentem się nie wpuścić i nie brać od nikogo 
insze adresowe karty i nie kupić szyfkarty, bo możecie wpaść”68. Warto zauważyć, 
że Ostaszewski „swojego” agenta nazywa „panem”. Określenie „agent” stosuje do 
konkurencji, która może oszukać. Być może „jego” pośrednik przedstawił konku-
rencję w złym świetle, co znalazło solidny grunt w powszechnej opinii o pośredni-
kach. Sprawdzonego agenta nie określa się pejoratywnie.

W liście nr 15 Leon Wysocki nie ma oporów, by swojego pośrednika (zapewne 
z firmy Misslera, jeśli sądzić po papierze firmowym, na którym napisany jest list), 
z którego usług jest bardzo zadowolony, nazywać „agentem”: „u tego agenta co my 
jesteśmy, bardzo dobry człowiek i wszyscy ludzie w Bremen daleko lepsze nisz 
w Polsce”69. Ostaszewski i Wysocki wybierali się do USA. Marianna i Franciszek 
Zalewscy w drodze do Brazylii napisali list z Bremy, w którym wyrażają m.in. 
zadowolenie z usług pośredników: „więc zaraz nas wziół agęnt do numeru i dosta-
liśmy numer, wyspanie na łuszkach, materacach i pościł, jednem słowem pozonnie 
[=porządnie]”70.

Zdecydowanie negatywne opinie o agentach znalazłem tylko w listach emi-
grantów z USA. Jest to zaskakujące, gdyż to Brazylia postrzegana była jako piekło, 
a agenci nakłaniający do osiedlenia się w tym kraju jako handlarze niewolników71. 
W podróży do USA dostrzegano większe niebezpieczeństwo wynarodowienia, ale 
też szanse na poprawę sytuacji materialnej72. W czterech listach (nr 87, 100, 137 
i 249) autorzy oskarżają agentów w Berlinie, Bremie i Hamburgu o wyłudzanie 
pieniędzy mimo opłaconej już szyfkarty. Dwa razy pojawia się zestawienie „agent 
złodziej”. Jan Strusiński pisze do ojca o przesyłaniu pieniędzy do Europy. W tym 
kontekście można zastanawiać się, czy na pewno mowa tu o agentach emigracyj-
nych: „[przesyłanie pieniędzy] jest to zdradno, bo dużo ludziom prziepada u tych 
złodziejóf agentów”73. Być może tym mianem określa autor pośredników w różnych 
usługach, na których brakuje mu innego określenia. Drugi raz zbitka „agent złodziej” 
pada w kontekście rzekomego wyłudzania pieniędzy za nocleg: „w Anburgu to su 
take agęciki złodzeje, choć chto ma sifkartę z Ameriki to jescze płacu 6 i 10 rubli za 
to co chto przenocuje jak okrent nie odędze zaro”74.

68 Listy emigrantów z Brazylii, s. 129.
69 Ibidem, s. 136.
70 Ibidem, s. 137.
71 Cf. A. M o c y k, Piekło czy raj? Obraz Brazylii w piśmiennictwie polskim w latach 1864–1939, 

Kraków 2005.
72 B. K l i m a s z e w s k i, Pod znakiem potu, łez i dolara. Polonia amerykańska w zwierciadle lite-

ratury polskiej, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy Habilitacyjne nr 208, Kraków 1990.
73 Listy emigrantów, s. 381, list nr 211.
74 Ibidem, s. 422, list nr 249.
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Z upływem czasu wrażenia z podróży bladły, przesłaniane przez kolejne do-
świadczenia. Skutkiem tego opinie o agentach traciły ostrość. Pojawiały się wypo-
wiedzi obojętne z odcieniem ujemnym, bądź dodatnim, np. A. Bakalarski w liście 
do żony instruuje ją, że w Antwerpii „będą agienci na woksalu to okasz sifkartę 
to cie zabiorą pod opieke swe” [podkreślenie moje — M. S.]75. Opieka ta jest tym 
cenniejsza, że po wyjściu z pociągu, zwłaszcza w Berlinie, to „tak jak w piekle”.

Zdecydowanie największą grupę stanowią opinie obojętne. Agenci byli trak-
towani jak zwykli sprzedawcy: oferują pewien towar czy usługę, lecz trzeba im 
uważnie patrzeć na ręce. Często pada określenie „agent”, czasem jednak autor po-
sługuje się nazwiskiem lub tylko opisuje, czego adresat może się spodziewać. Jest 
mowa zarówno o agentach w miastach portowych lub Berlinie, jak i o lokalnych 
subagentach. 

W listach opisujących przebytą podróż, pełniących niejednokrotnie funkcję 
sui generis przewodnika dla następnych emigrantów, agenci są często wzmianko-
wani jednym zdaniem w związku z potrzebą zapłacenia za coś lub uzyskania in-
formacji, np. „w Brymie staliśmy 3 i ½ d[nia] tom zopłacili 27 morok agientowi za 
hotel, potem wyjechali z Brymu koleją”76, „jak dostaniesz jakie papiery ot agienta 
to jieć, a jak nie to stuj”77, „jak ci przyślie agent list s Prus to musisz się zabierać 
jóż napewno i jechać na kedy ci bendzie w liscie napiszane”78. 

PAMIĘTNIKI EMIGRANTÓW

Drugą grupę źródeł, które są ze sobą porównywalne, przez co nadają się do ze-
stawień ilościowych, stanowią pamiętniki emigrantów. W 1936 r. Instytut Gospo-
darstwa Społecznego ogłosił konkurs na wspomnienia polskich wychodźców. Jego 
plonem są publikacje podzielone według krajów ostatecznego osiedlenia pamięt-
nikarzy. W 1939 r. wydane zostały pamiętniki z Ameryki Południowej, a już po 
wojnie — z Kanady (1971) i USA (1977)79. 

W 1957 r. tygodnik „7 dni w Polsce” również ogłosił konkurs na pamiętniki 
wychodźców. Zostały one opublikowane w roku 1960. Jednak tylko nieliczne do-
tyczą emigracji do Ameryki przed I wojną światową. Należą do nich wspomnienia 
Marcelego Siedleckiego, które są fragmentem pracy konkursowej z 1936 r., w roku 
1960 wciąż jeszcze nieopublikowanej. W wydaniu pamiętników z 1977 r. otrzyma-
ły one numer 28 i otwierają drugi tom wspomnień. 

Analizuję 66 pamiętników, których autorzy wyemigrowali przed 1914 r. Liczą 
one od kilku do prawie stu stron. Często autorzy pisali według szczegółowego 

75 Ibidem, s. 154, list nr 26.
76 Ibidem, s. 202, list nr 59.
77 Ibidem, s. 419, list nr 245.
78 Ibidem, s. 425–426, list nr 253.
79 Pamiętniki z Francji (wydane w 1938 r.) pozostają poza obrębem moich zainteresowań.
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i sugestywnego schematu zaproponowanego w odezwie IGS80, której autorzy sta-
rali się ośmielić emigrantów i kładli nacisk na to, by wypowiadali się szczerze 
i „prostymi słowami, jakimi przemawiacie do ludzi życzliwych a bliskich”81. Aby 
ułatwić autorom opisanie całego życia, przedstawili długą listę „przypomnień”. 
Struktura tej listy przedstawia się następująco: a) rodzina i warunki przed emi-
gracją; sposoby zarabiania w kraju; b) decyzja o wyjeździe i podróż; c) warunki 
osiedlenia w nowym kraju i porównanie z Polską; d) stosunek do Polski i języka 
polskiego; przynależność do organizacji. Najważniejszy dla niniejszej pracy jest 
punkt b, dlatego przytoczę dłuższy fragment odezwy:

„Napiszcie, czyście sami podjęli ten zamiar [wyjazdu], czy z czyjej namowy, 
albo może zachęciły was do tego listy krewnych lub znajomych przebywających 
już na obczyźnie i czy przed wyjazdem otrzymaliście jakie informacje i od kogo. 
A może, jeśli pochodzicie ze wsi, przyczyną waszego wyjazdu z kraju były stosun-
ki w waszej rodzinie, takie jak niemożność utrzymania się na gospodarstwie, ko-
nieczność dojścia do pieniędzy dla spłaty braci i sióstr, długi lub inne tego rodzaju 
kłopoty. A może pchnęła was ku wychodźstwu chęć poznania innych krajów? [...] 
Napiszcie też, czy jechaliście na koszt własny czy na koszt pracodawcy, czyście 
mieli dosyć pieniędzy na opłacenie kosztów przejazdu, skąd wzięliście na to pie-
niądze, czy wyjechaliście z kraju z paszportem, czy może nielegalnie”.

Podział pamiętników według kryteriów zastosowanych wcześniej do listów 
emigrantów przedstawia się następująco:

Liczba 
pamiętników

„agent”/ 
„agencja” – + 0/+ 0/– 0 Brak

USA 43 12 5 2 2 2 11 21

Kanada (część emigro-
wała najpierw do USA) 7 6 1 0 1 0 2 3

Ameryka Płd. 16 14 2 6 1 2 3 2

Łącznie 66 32 8 8 4 4 16 26

Czasami, choć pamiętnikarz nie używa słowa „agent” lub „agencja”, z kontekstu wynika, że pisze 
właśnie o nich. Stąd większa liczba pamiętników zawierających oceny, niż pamiętników, w których 
używa się słów „agent”, „agencja”.
Legenda:
„agent”/”agencja”: w ilu pamiętnikach autorzy użyli danego słowa
Ocena działalności agentów:

80 Odezwa IGS przedrukowana jest w każdym zbiorze pamiętników, np. Pamiętniki emigrantów. 
Stany Zjednoczone, t. I, s. 109–112.

81 Ibidem, t. I, s. 110.

–:  negatywna
+:  pozytywna
0/+:  neutralna z odcieniem pozytywnym

0/–:  neutralna z odcieniem negatywnym
0:      neutralna
Brak:   ocena nie występuje
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Tylko mniej niż połowa autorów pamiętała o agentach emigracyjnych lub 
uznała ich działalność za wartą wzmianki. Wydaje się, że ich rola w przypadku 
emigracji do USA była znacznie mniejsza, niż w przypadku wychodźstwa do 
Ameryki Południowej. Na podstawie siedmiu pamiętników z Kanady nie można 
wyciągać wniosków ogólnych tym bardziej, że autorzy aż czterech spośród nich 
najpierw znaleźli się w Stanach Zjednoczonych.

Najmniejsze zainteresowanie agentami wykazywali pamiętnikarze z USA. 
Aż w 21 przypadkach na 43 nie tylko nie pada słowo „agent” lub „agencja”, ale 
działalności pośredników nie jest wspominana nawet pośrednio. Spośród pozosta-
łych 22, dokładnie połowa pamiętnikarzy ocenia tę działalność neutralnie. Często 
są to krótkie wzmianki składające się z zaledwie paru słów. Ciekawe, że spośród 
czternastu pamiętników z Ameryki Południowej aż w siedmiu działalność agen-
tów została oceniona pozytywnie lub neutralnie z pozytywnym odcieniem (z czego 
w sześciu jednoznacznie pozytywnie). To samo zjawisko, tylko znacznie wyraź-
niej, mogliśmy zaobserwować w listach emigrantów z Brazylii.

OCENY NEGATYWNE

Autor pamiętnika nr 13 jechał do Ameryki w 1912 r. Jego nieuwaga uratowała 
go od stania się ofiarą drobnego oszustwa: w Bremie „przyszedł po nas [po autora 
i jego siostrę — M. S.] przewodnik — Polak, może Żyd. W ciągu czterodniowego 
postoju w porcie, pewnego razu będąc na osobności podszedł do mnie ów prze-
wodnik, pytając mnie o dokumenty podróży, a gdym mu je pokazał, bom miał 
kilka kolorowych papierów, to mi oświadczył, że mi niby brakowało jakegoś tam 
jeszcze, lecz mię pocieszył mówiąc, że jak mu dam 2 dolary to on tak pokieruje, że 
się będę mógł obejść bez rzekomego papieru, ale w gorączkowem przygotowaniu 
do podróży morskiej jakoś zapomniałem o tem, zaś do końca podróży nie miałem 
żadnego kłopotu z tego powodu, później domyśliłem się że to był podstęp”82. Tego 
rodzaju wyłudzenia zdarzały się raczej często, oskarżenia o nie należą do kanonu 
krytyki pod adresem pośredników emigracyjnych.

Marceli Siedlecki (pamiętnik nr 28) w 1913 r. uciekał przed aresztowaniem 
za działalność socjalistyczną. Nie wspomina o oszustwach, ale o złym stosunku 
do wychodźców. W Oświęcimiu ludzi „popakowano jak śledzie”. „Dnia drugie-
go wszystkich zaprowadzono do tego biura gdzie z wielką pychą pan Biesiadecki 
był łaskaw przyjmować w swej kancelarii. Byłem i ja dopuszczony przed oblicze 
owego pana. [...] Pan Biesiadecki nakrzyczał się na mnie od buntowników, a na-
wet powiedział że postara się aby mnie odesłać do Rosji skąd przyszedłem [...]. 
W Mysłowicach u agenta była już teraz cała masa ludzi, czekała na odjazd do por-
tów, też leżeli na ziemi jak barany”83. 

82 Ibidem, t. 1, pamiętnik nr 13, s. 405–406.
83 Ibidem, t. II, pamiętnik nr 28, s. 51.
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W pamiętniku nr 20 z Ameryki Południowej krytykuje się namawianie przez 
agentów do emigracji brazylijskiej. „Więc w owem czasie Brazylja przyjmowała 
w wielkiej liczbie emigrację, więc w całej owej okolicy pewna kompanja okrę-
towa niemiecka rozesłała agentów robiąc propagandę za wyjazdem do Brazylji. 
Obiecując złote góry, namawiając ludzi ażeby wyjeżdżali do Brazylji. I mówiąc że 
w Brazylji nie potrza pracować i w jedwabnych bucikach chodzić bo już z ubra-
niem to bagatela, bo jako kraj gorący to już mniejsza z tem a więc... mój ojczym 
spotkał się z owemi agentami, a więc okropnej chęci do wyjazdu nabrał, ale jak to 
zrobić?”84.

Zdarzało się, że agenci namawiali emigrantów, by zamiast długo czekać na 
okręt płynący do miejsca będącego celem ich podróży, wsiadali na najbliższy sta-
tek. Pamiętnik nr 3 z Kanady zawiera opis oszustw, do jakich dochodziło: „Otóż 
po śmierci mego ojca ja przenoszę się z rodzinnego kraju do Kanady zostawiłem 
żonę i pięciomiesięcznego syna jadąc do Kanady i przez swoją nieświadomość je-
stem skierowany przez niesumiennego agenta szyfkartowego M. w Iłowej zamiast 
do Kanady sprzedał mi szyfkartę do Nowego Yorku, gdzie ja nie miałem nikogo 
znajomego”85.

OCENY POZYTYWNE

Jednym z ważniejszych motywów emigracji za ocean była chęć ucieczki 
od służby wojskowej. Zjawisko to nasilało się wówczas, gdy wzrastało napięcie 
w polityce międzynarodowej i pojawiała się groźba wojny. Nie dziwi więc fakt, 
że emigranci byli wdzięczni za pomoc w ucieczce. Jest to przypadek autora pa-
miętnika nr 49 z USA. „Poleciałem zaraz do biura okrętowego w Krakowie po 
całą informację. Zapytałem w biurze, czy mi mogą zabezpieczyć nagłe zniknięcie 
i bezpieczny przejazd do Ameryki. Ajent tak mnie zapewnił: My znamy bardzo do-
brze te sprawy i w zupełności ręczymy każdemu bezpieczną podróż aż do Bremen 
na statek, bez żadnych dokumentów lub paszportu. Należy złożyć zadatek, a resztę 
my załatwiemy, damy panu ustną informację i adres do ludzi w Ameryce”86. Taki 
profesjonalizm w przemycaniu ludzi przez granicę jest dla teoretyków emigracji 
i publicystów podstawą do poważnych oskarżeń przeciwko agencjom. Ci jednak, 
którzy z tych usług korzystali, wysoko je cenili.

Po lekturze pamiętników z Ameryki Południowej można odnieść wrażenie, że 
pisali je ludzie prostsi i bardziej naiwni, niż pamiętnikarze z Ameryki Północnej. 
Rozsyłanie przez agencje druków reklamowych było postrzegane przez nich jako 
uprzejmość. Pamiętnikarz z Paragwaju (wspomnienia nr 26) wspomina: „Ale on 

84 Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, Warszawa 1939, pamiętnik nr 20, s. 332.
85 Pamiętniki emigrantów. Kanada, Warszawa 1971, pamiętnik nr 3, s. 115.
86 Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, red. A. A n d r z e j e w s k i [i in.], t. II, Warszawa 

1977, pamiętnik nr 49, s. 531.
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[kolega — M. S.] mnie na to mówi, że on ma bilet od agenta z Krakowa, Gutmana, 
któren zawołuje do wyjazdu do Południowej Ameryki i mówi że jemu wysłał jedne 
książkę z rysunkami różnych plantacyj ze San Paulo. Na to ja mówię zobaczemy 
i mnie zaprosił do swego mieszkania i pokazał mnie list agenta i książkę z różnemi 
ładnemi rysunkami plantacyj i zwierząt co mnie bardzo zaochociło do wyjazdu 
do Południowej Ameryki”87. Syn handlarza spod Mińska Mazowieckiego opisuje, 
w jaki sposób jego ojciec podjął decyzję o wyjeździe do Brazylii: „Ale i tak Ojciec 
nie był zadowolony zawsze nosił się z zamiarem wyjechania do Prus aż jedne-
go razu Miszler z Bremu przysyła książeczki i różne broszurki o Brazylji. Ojciec 
też wiele nie odkłada i kombinuje z drugimi i robią składki i wysyłają nijakiego 
Bieniszewskiego do Bremu po wszelkie informacje bo on umiał po niemiecku”88. 
Informacje przywiezione przez Bieniszewskiego były na tyle atrakcyjne, że na wy-
jazd zdecydowały się cztery rodziny.

OCENY NEUTRALNE Z ODCIENIEM POZYTYWNYM

Do tej grupy zaliczam m.in. opis podróży znajdujący się w pamiętniku nr 13 
z Kanady. „Mając lat 19 czyli 1907 roku w kwietniu dnia nie pamiętam, wy-
emigrowałem do Ameryki Północnej czyli U.S.A. pozyczyl mój ojczecz 110 rubi 
i wyprawił do agenta który pokryjomu mnie przez granicze przeprowadzał do Prus 
Wschodnich w okolicy Ejtkun. [...] czekalim do wiecora z agentem i on wiecorem 
odał drugiemu agentowi [...]. O zachodzie słońca przeslim granicze przez zadnech 
wypadkow [...] tu pierszy agent przybył i wykupił sifkartę i do doktora i do ką-
pieli”89.

OCENY NEUTRALNE Z ODCIENIEM NEGATYWNYM

„W 1911 r. zjawili się jakieś agenty namawiając na amigracje [sic!] do Parany 
o której u nas nikt nie słyszał ani miał żadnego pojęcia. Agenci objaśniali że 
każden amigrant famielijny otrzyma ziemie zadarmo, i tak jest dobrze ze nawet 
i w rajskiem ogrodzie lepij używać nie będzie a koszta podróży zapłaci tylko do 
portu, dali będzie wszystki zadarmo. Zaraz ojciec sprzedał swój mórg ziemi i wy-
amigrowaliśmy do Parany. Zaceła sie podróż”90.

„Wyjechaliśmy z kraju w roku 1891. Wyjechało nas sześcioro z rodzicami. 
Ojciec mój wyjechał z powodu braku utrzymania, bo ni miał swojego grątu, tylko 
służył u Pana. [...] jak wyjeżdżał to wszystko sprzedał, bo w Brazylji agenty opiso-
wali rozmaite dobrocie że tu się rodzą rozmaite owoce jabka to takie duże że jedno 

87 Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, pamiętnik nr 26, s. 455.
88 Ibidem, pamiętnik nr 18, s. 304.
89 Pamiętniki emigrantów. Kanada, pamiętnik nr 13, s. 356.
90 Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, pamiętnik nr 7, s. 73–74.
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waży trzy fąty [...] i że zarobki były takie że chłop zarabia 12 tysięcy dziennie ale 
czego — nie wyjawili”91.

Powyższe cytaty nawiązują do mitu Brazylii jako ziemskiego raju. Skon-
frontowanie naiwnych marzeń z rzeczywistością prowadziło do rozgoryczenia. 
Cytowani autorzy byli jednak dziećmi, wyjeżdżali razem z rodzicami. Czas, który 
upłynął, złagodził ich emocje i pozwolił nabrać dystansu. Europa była dla nich już 
tylko dalekim wspomnieniem.

OCENY NEUTRALNE

Najwięcej opinii zakwalifikowałem jako neutralne. Podobnie jak w przypadku 
listów, można tu znaleźć niemal techniczne opisy i suche informacje. „Jechaliśmy 
na Kraków, Oświęcim, »na Biesiadecką«. W tym czasie prawie wszyscy wyjeż-
dżający do Ameryki z naszej okolicy jechali albo na Missera [sic!], na Bremen, 
albo na Biesiadecką. Po wykupieniu szyfkart w Oświęcimiu, wpakowano nas do 
wagonów czwartej klasy”92.

„Wnet dojechaliśmy do Bremen, gdzie zaraz z pociągu zabrano nas do kance-
larii p. Misslera, gdzie po załatwieniu pierwszych formalności kupiłem kartę okrę-
tową i byłem gotowy do dalszej podróży”93.

„W nocy przyjechaliśmy do Krakowa, z dworca zabrano nas do biura emigra-
cyjnego w którem był natłok i zamęt, bo wysyłano partje do Tryjestu”94.

„Następnie otrzymałem od agenta szyfkart, wykaz kiedy odpływają parowce 
do Kanady i po kilku dniach byłem gotowy do podróży”95.

III. REKONSTRUKCJA PRACY AGENTÓW96

Genezy pośrednictwa emigracyjnego na ziemiach polskich należy szukać 
w pierwszej połowie XIX w. w państwach niemieckich. Ten zawód wykształcił 
się wraz z rozwojem tamtejszej masowej emigracji. Agitacja za wychodźstwem 
z Niemiec do Ameryki rozpoczęła się już ok. 1681 r. Z tego czasu pochodzi pierw-
szy druk wydany przez Williama Penna, w którym autor zachęcał do osiedlania się 

91 Ibidem, pamiętnik nr 11, s. 140.
92 Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, red. A. A n d r z e j e w s k i [i in.], t. I, Warszawa 

1977, pamiętnik nr 7, s. 230.
93 Ibidem, t. II, pamiętnik nr 32, s. 145.
94 Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, pamiętnik nr 9, s. 111.
95 Pamiętniki emigrantów. Kanada, pamiętnik nr 10, s. 283.
96 Rekonstrukcja pracy agentów jest narażona na zbyt mocne akcentowanie przestępstw. Wynika 

to ze źródeł, które zachowały się najbogatsze dla ciemnej strony pośrednictwa. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



65Z DZIEJÓW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ

w posiadłościach brytyjskich za oceanem97. Pierwsze informacje o agentach pocho-
dzą z 1708 r., a w połowie XVIII w. sieć pośredników w państwach niemieckich 
była już stosunkowo gęsta98. Emigracja niemiecka przybrała większe rozmiary po 
1816 r. Do tego czasu pośrednictwo wychodźcze nie było bardzo intratne. Często 
zajmowali się nim kupcy, traktując je jako dodatkowe źródło dochodu. Duże za-
interesowanie emigracją sprawiło, że towarzystwa okrętowe musiały poświęcać 
coraz więcej czasu na pracę biurową i korespondencję z potencjalnymi klientami. 
Obowiązki te przejmowali pośrednicy, którzy w latach dwudziestych i trzydzie-
stych XIX w. zaczęli się usamodzielniać. Choć dopiero w 1867 r. Senat Bremy, 
a w 1872 r. Senat Hamburga zalegalizowały działalność pośredników, faktycznie 
była ona akceptowana już od lat trzydziestych. W następnej dekadzie ustabilizowa-
ły się struktury tej działalności i w zasadzie pozostały niezmienione aż do I woj-
ny światowej. W mieście portowym funkcjonowała centrala a w wielu większych 
miastach zależne od niej agentury. Z tymi ostatnimi związani byli subagenci dzia-
łający w mniejszych miasteczkach i wsiach. Potencjalni emigranci zawsze mogli 
skontaktować się z agentem, który udzielał potrzebnych informacji, a także poma-
gał zaplanować podróż99.

Pośrednictwo emigracyjne można łączyć także z urzędnikami stanowymi, któ-
rzy agitowali za imigracją do konkretnego stanu w USA. Po zakończeniu wojny 
secesyjnej potrzebni byli ludzie do odbudowy zniszczonych terytoriów. Popularne 
stało się utrzymywanie specjalnych urzędników reklamujących dany stan. 
W 1864 r. rząd federalny wydał „Act to Encourage Immigration”, powołujący urząd 
Komisarza ds. Imigracji w Waszyngtonie. Wraz z konsulami w Europie koordyno-
wał on akcję werbowania osadników100. Była podejmowana współpraca między 
stanami, a także z kolejami, choć urzędnicy opłacani regularną pensją narzekali, 
że agenci otrzymujący wynagrodzenie „od łebka” często wprowadzają imigrantów 
w błąd101. Do metod stosowanych przez stany należało publikowanie ulotek i bro-
szur, ale także organizowanie wystaw w różnych miastach Europy i USA102. Można 
w jakiejś mierze doszukiwać się analogii do pośrednictwa emigracyjnego przełomu 
XIX i XX w. w werbowaniu do obcego wojska („koczowania”), a później również 

97 I. S c h ö b e r l, Amerikanische Einwandererwerbung in Deutschland 1845–1914, Stuttgart 
1990, s. 11 (seria: Von Deutschland nach Amerika. Zur Sozialgeschichte der Auswanderung im 19. und 
20. Jahrhundert, t. VI, red. G. M o l t m a n n).

98 A. B r e t t i n g, Funktion und Bedeutung der Auswanderungsagenturen in Deutschland im 
19. Jahr hundert, [w:] A. B r e t t i n g, H. B i c k e l m a n n, Auswanderungsagenturen und Aus-
wanerungs vereine im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1991, s. 15 (seria: Von Deutschland nach 
Amerika. Zur Sozialgeschichte der Auswanderung im 19. und 20. Jahrhundert, t. IV, red. G. M o l t -
m a n n).

99 A. B r e t t i n g, op. cit., s. 25–30.
100 I. S c h ö b e r l, op. cit., s. 39.
101 Ibidem, s. 90.
102 Ibidem, s. 141.
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w namawianiu i pomaganiu „mieszkańcom tutejszo–krajowym do wyniesienia się 
za granicę bez wiedzy zwierzchności w celu usadowienia się w kraju obcym (art. 
91, 273)”. W latach 1818–1847 zabraniał tego „Kodeks Karzący dla Królestwa 
Polskiego”, a później inne regulacje prawne103.

STRUKTURA POŚREDNICTWA

Pośrednictwo emigracyjne na ziemiach polskich było częścią sieci obejmują-
cej cały kontynent. Działały przedstawicielstwa głównie niemieckich towarzystw 
okrętowych. Hierarchia pośredników przedstawiała się tak, jak została zreferowa-
na przy analizie poglądów Leopolda Caro. Na górze znajdował się agent główny, 
zwany czasem portowym. Określenie „agent główny” jest w źródłach stosowane 
niekonsekwentnie. Odnosiło się ono do agentów portowych, ale miało też znacze-
nie prestiżowe i konwencjonalne. W czasie przesłuchania Ludwig Gross stwier-
dził: „W powiecie sanockiem ma [Zygmunt] Kieszkowski trzech agentów [...]. 
Ja jestem głównem agentem Kieszkowskiego i mam swoją kancelaryę w gminie 
Komańczy”104. Ojciec i syn: Lejbus i Kałma Grinbaumowie, zajmujący się organi-
zowaniem nielegalnej emigracji w zaborze rosyjskim, zostali nazwani głównymi 
agentami emigracyjnymi w raporcie naczelnika powiatu olkuskiego z 8 kwietnia 
1909105. Określenie to dotyczyło roli Grinbaumów w społeczności lokalnej, a także 
podkreślało sukces władzy w ujęciu groźnych — w przekonaniu autora raportu — 
przestępców.

Agent główny (w znaczeniu właściwym) miał swoją siedzibę w mieście por-
towym (np. Brema, Hamburg, Triest). Negocjował z linią okrętową warunki, na 
których uzyskiwał bilety (szyfkarty), lub — w przypadku agencji organizujących 
wyjazdy do Brazylii — współpracował z rządem brazylijskim i utrzymywał z nim 
kontakt. Najbardziej znanym agentem głównym pośredniczącym w emigracji do 
USA był Friedrich Missler. Zaczynał karierę jako subagent w Badenii. W 1885 r. 
został pośrednikiem linii Norddeutscher Lloyd z Bremy. W ciągu następnych 
lat zdobył pozycję jednego z największych potentatów w tej branży106. Zapewne 
najwięcej polskich emigrantów korzystało z jego pośrednictwa. Spośród innych 
agentów portowych można wymienić Freudberga, Falcka, Canona, Karlsberga 
i Morawitza107. Z wychodźstwem do Brazylii związane są nazwiska Eugeniusza 
Bendaszewskiego108, któremu Aleksander Świętochowski przypisywał rolę wiodą-
cą, oraz Silvia Nodariego109.

103 G. M. K o w a l s k i, op. cit., s. 237n.
104 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 542.
105 AGAD, KGGW, sygn. 1248, k. 7 r.
106 A. B r e t t i n g, op. cit., s. 86.
107 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 1–2.
108 K. G r o n i o w s k i, Polska emigracja zarobkowa w Brazylii, Wrocław 1972, s. 23.
109 Ibidem, s. 83–84.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



67Z DZIEJÓW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ

Agenci główni mieli swoich przedstawicieli bezpośrednio od nich zależnych 
(wydaje się, że to przypadek Falck et Comp.110), lub zawierali porozumienie z miej-
scowymi biurami podróży, np. Polskim Towarzystwem Emigracyjnym czy Austro–
Americaną. W Galicji towarzystwa okrętowe i ich reprezentanci współpracowali 
w ramach kartelu Pool, co ograniczało konkurencję między nimi111.

Problemem emigracji zainteresowały się władze rosyjskie. Na polecenie 
generał–gubernatora warszawskiego z 3 lipca 1907 zebrano informacje o kan-
torach emigracyjnych. Na tej podstawie opracowano raport, z którego wynika, 
że w Warszawie funkcjonowały 4 kantory, a w guberniach: warszawskiej (bez 
Warszawy) — 6, piotrkowskiej — 3 (wszystkie w Łodzi), kaliskiej i płockiej — 
po 2, radomskiej, siedleckiej i suwalskiej — po 1. Razem było to 20 kantorów 
emigracyjnych112.

Z przechowywanych w AGAD list agentów można odtworzyć siatkę Austro–
Amerikany w Galicji w latach 1910 i 1912. W 1910 r. A–A było legalnie repre-
zentowane przez 110 osób. W trzech przypadkach dwóch agentów działało w tym 
samym powiecie (Brody, Kolbuszowa, Rohatyn). W przypadku Lwowa i Tarno-
pola w rubryce zatytułowanej „nazwisko agenta” wpisano: „Austro–Amerika-
na”. W trzech miastach figuruje nazwa „Goldlust et Comp.” zamiast nazwiska 
(w tym w Brodach, które były siedzibą władz firmy do jej podziału w 1911 r.113). 
Oprócz tego, w trzynastu przypadkach w tej rubryce znajdują się nazwy spółek, 
np. Scharf et Sohn (Dobromil), Löw et Grossman (Nowy Targ), „Stan. Spedit 
u. Möbeltrpt.” (Stanisławów). Ostatnia nazwa sugeruje, że spółka oferowała szero-
ki wachlarz usług związanych z transportem i przeprowadzkami. Spółka „M. Gelb 
et Kołodziej” działała w Muszynie–Krynicy oraz w Piwnicznej (obie miejsco-
wości w powiecie Nowy Sącz). Nazwisko Gelb pojawia się również w spółce 
z M. Stillmannem, zarejestrowanej w Gorlicach. Wspólnikiem Gelba był prawdo-
podobnie Markus Stillmann, który już samodzielnie kierował agenturą w Krośnie. 
Moses Schwarzmann kierował agencją we Wróbliku (powiat Sanok) i w Łężanach 
(powiat Krosno)114.

Na liście powstałej dwa lata później figuruje 81 nazwisk. Zapewne na skutek 
wspomnianego podziału firmy Goldlust et Comp. w 1911 r. są one podzielone na 
trzy grupy, według podległości pod biura tej firmy, kontrolujące ich działalność. 
Biura te mieściły się w Krakowie, Lwowie i Tarnopolu. Zaledwie 32 przedstawi-
cielstwa wciąż funkcjonowały pod kierownictwem tych samych osób. W kilkunastu 
przypadkach w tych samych miejscowościach funkcjonowały agentury, ale pod in-
nym kierownictwem. Nie pojawiają się już nazwiska Gelba i Kołodzieja, za to roz-

110 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 1266.
111 Ibidem, s. 63.
112 AGAD, KGGW, sygn. 723, k. 83–85.
113 G. M. K o w a l s k i, op. cit., s. 139–140.
114 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 17–20.
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winął swoją działalność Moses Schwarzmann. Utrzymując agenturę w Łężanach, 
zaczął współpracować z Markusem Stillmannem w Krośnie (Stillmann nie prowa-
dził już innych biur) i Hermannem Kolberem (którego nazwiska na poprzedniej 
liście nie było) w Jaśle. Przyczyny zmian personalnych w Buczaczu znajdują się 
w aktach sprawy Jakuba Feldmanna i Samuela Fränkla. Feldmann został oskar-
żony o przestępstwa emigracyjne i zastąpił go przyjaciel i wspólnik w licznych 
interesach, Fränkel115.

Opisane zmiany pokazują powstawanie i zanikanie mniejszych sieci zależno-
ści w ramach dużych struktur agentów głównych. Wydaje się, że agentury cecho-
wały się dużą zmiennością, były raczej nietrwałe.

Żeby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów, agenci potrze-
bowali współpracowników, którzy choćby tylko raz na jakiś czas kierowali emi-
grantów do danej agencji. Takich osób szukano na różne sposoby. Jedną z metod 
było wysyłanie listów z propozycją współpracy. Taką formę stosował m.in. Karol 
Boernstein z Bremy już w 1872 r., rozsyłając je do nauczycieli w Wielkopolsce i na 
Po morzu116. 

AGENTURY

Głównym przedstawicielom kompanii okrętowych podporządkowane były fi-
lie (zastępstwa) w mniejszych miastach. W zaborze rosyjskim zwane były kanto-
rami117. Działały na podstawie oddzielnych koncesji (o ile działały legalnie), z wy-
jątkiem Austro–Amerikany, która miała prawo otwierać filie w całej monarchii 
habsburskiej bez każdorazowej zgody. Rolę agencji emigracyjnych pełniły nie-
kiedy także biura podróży, różniące się od filii towarzystw tym, że sprzedawały 
bilety więcej niż jednej firmy przewozowej118. Najbardziej znane było biuro Zofii 
Biesiadeckiej w Oświęcimiu, która otrzymała koncesję 12 stycznia 1901. Przez 
emigrantów i ich rodziny porównywane było ono nawet, niewątpliwie przesadnie, 
z firmą Misslera: „Jechaliśmy na Kraków, Oświęcim, »na Biesiadecką«. W tym 
czasie prawie wszyscy wyjeżdżający do Ameryki z naszej okolicy jechali albo na 
Missera [!], na Bremen, albo na Biesiadecką”119. W 1910 r. w Galicji funkcjonowa-
ło tylko sześć biur podróży mających prawo sprzedawać karty okrętowe na mię-
dzypokład (najtańsze, przeznaczone właśnie dla emigrantów)120.

115 Ibidem, k. 453–472, 1223–1224.
116 Cf. J. M a z u r e k, Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów 

Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku), Warszawa 2006, s. 42, przypis 40, przytoczone za: „Dziennik 
Poznański”, nr 94 z 25 kwietnia 1972, s. 3.

117 Np. AGAD, KGGW, sygn. 723, k. 46–47.
118 G. M. K o w a l s k i, op. cit., s. 65–66.
119 Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, t. I, pamiętnik nr 7, s. 230.
120 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 11. Jako jedno z biur podróży figuruje Polskie Towarzystwo 

Emigracyjne. 
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Kierownicy tworzyli struktury, w których współpracujący z nimi subagenci 
docierali bezpośrednio do kandydatów na emigrantów. Subagenci byli jednak nie-
samodzielni. Nie posiadali sami kart okrętowych. Z tego powodu pobierali tylko 
zadatki, a większą część opłat emigranci dokonywali w biurze. W agenturze zbie-
rały się grupy emigrantów, zmierzające w tym samym kierunku. Właściciele agen-
tur organizowali opiekę nad wychodźcami na trasie podróży. Opiekowali się nimi 
pracownicy pilnujący, by wsiedli do właściwych pociągów, czasem nawet jechali 
wraz z nimi. Polskie Towarzystwo Emigracyjne zapewniało, że na krakowskim 
dworcu zawsze jest obecny jego przedstawiciel. Odbiera on wychodźców i pomaga 
im trafić do biura towarzystwa121. Ilko Sydorko, Rusin skarżący się w konsula-
cie austriackim w Pittsburgu (USA) na agenta Salomona Eugela Mayera z Rawy 
Ruskiej, tak opisywał swą podróż: „w Przemyślu, Krakowie, Wiedniu i Trieście 
spotykali nas kolejni agenci, którzy w czasie między przybyciem a odjazdem po-
ciągu trzymali nas ukrytych i potajemnie transportowali nas dalej”122.

Nie wszyscy agenci oferowali pełną opiekę. W pamiętniku z Kanady znajduje 
się opowieść o tym, jak emigrant dostał tylko wskazówki dotyczące poszczegól-
nych etapów podróży do portu. Tego emigranta wyróżniało także to, że jechał sam. 
„Otrzymałem od agenta szyfkart, wykaz kiedy odpływają parowce do Kanady i po 
kilku dniach byłem gotowy do podróży. [...] Gdy przyjechałem do Krakowa nie 
wiedziałem gdzie się ruszyć ale powałęsałem się tu i tam i kupił znów bilet do 
następnej stacyi co miałem zapisane na kartke papieru na których stacyach mam 
kupować bilety [...]. W jednym mieście błądziłem już dłuższy czas po mieście i po-
licyant a było to w Niemczech odprowadził mnie na stacyę policyjną gdzie wyspa-
łem się dobrze na podłodze i rano zaprowadził mie policyant na stacyę kolejową. 
W innem znów mieście nocowałem na schodach jakiegoś domu. Nareszcie przy-
byłem do Antwerpen”123. Historia tego emigranta pokazuje, jak bardzo niektórzy 
nie radzili sobie bez opieki w drodze. Nie potrafili nawet zapewnić sobie noclegu 
i byli całkiem zagubieni.

Agentury wchodziły ze sobą w rozmaite relacje. Podejmowały współpracę, 
także na skalę międzynarodową. Sprawa węgierskich emigrantów, która była jedną 
z przyczyn, dla których galicyjski wymiar sprawiedliwości zainteresował się orga-
nizatorami wychodźstwa, ujawnia współpracę między agentami galicyjskimi i wę-
gierskimi. W dochodzeniu przeciw Isidorowi Ettingerowi, kierownikowi głównego 
przedstawicielstwa Hamburg–Amerika–Linie we Lwowie w 1911 r. wyszło na jaw, 
że węgierscy naganiacze (Zutreibern) prowadzili agitację na korzyść podejrzane-

121 J. O k o ł o w i c z, Ważne wskazówki dla wychodźców, jadących przez Galicyę, Warszawa 
[b.r.w.], s. 17.

122 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 603: In Przemysl, Krakau, Wien und Triest begegneten uns 
andere Agenten, die uns in der Zeit zwischen Ankunft und Abgang der Bahnzuege versteckt hielten und 
heimlich weiter befoerderten.

123 Pamiętniki emigrantów. Kanada, pamiętnik nr 10, s. 283–284.
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go, co było zabronione. Trasa przesłuchiwanych wychodźców prowadziła z komi-
tatu Munkacs przez Stryj do Lwowa124. W czasie rewizji w działającym w 1907 r. 
w Warszawie przy ul. Chmielnej kantorze Salomona Rozenberga Hamburg–
Amerika–Linie policja znalazła listy dowodzące, że Rozenberg utrzymywał kon-
takty nie tylko z tą firmą, ale także z szeregiem innych z Londynu, Antwerpii, 
Poznania, Bremy, Rotterdamu i innych miast125. Trasy emigracyjne prowadziły 
i w przeciwną stronę: z Galicji przez Budapeszt do portu w Udine we Włoszech126.

Oczywiście agenci częściej ze sobą konkurowali i zwalczali się nawzajem, niż 
współpracowali. Naczelnik powiatu olkuskiego we wspomnianym wcześniej rapor-
cie o działalności Grinbaumów przypisuje wzrost ich znaczenia wygnaniu z przy-
granicznych guberni konkurenta127. Dzieje Zajnwiela Lubelskiego i Szai Sojhera 
to opowieść o wrogości przechodzącej w przyjaźń. Warszawski ober–policmajster 
w raporcie ze stycznia 1908 r. informował Kancelarię Generał–Gubernatora, że 
„między Lubelskim i Sojherem pojawiły się spory i kłótnie, piszą na siebie na-
wzajem skargi i donosy”128, które mogą stanowić dowody przeciw nim. Już jednak 
w maju tego samego roku ten sam urząd stwierdzał, że Lubelski i Sojher pracują 
razem129. 

Skorumpowani policjanci pomagali niekiedy w bezpardonowej walce o klien-
ta. „Zamieszkały w Husiatyniu agent policyjny Klimowicz nie ma skrupułów, aby 
oferować usługi rodzinie Kapellerów [agentów z Husiatynia, których dotyczy ra-
port] i Canadian Pacific Railway Co. jako naganiacz. Podobno poczynania tego 
agenta policyjnego idą tak daleko, że każdy emigrant, który nie posiada biletu 
Canadian Pacific, doświadcza najcięższych szykan, takich jak wielogodzinne prze-
słuchania na miejscowym posterunku. Wykorzystuje on każdy sposób, który do-
prowadzi emigranta do biura Canadian Pacific, za co za każdym razem otrzymuje 
prowizję”130.

Wiele kart okrętowych było kupowanych w Ameryce i przysyłanych przez 
znajomych i krewnych. Emigranci nie ponosili wtedy dużych wydatków w związ-

124 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 81–86.
125 AGAD, KGGW, sygn. 723, k. 28 r.
126 Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, nr 4, s. 30. 
127 AGAD, KGGW, sygn. 1248, k. 6 (3).
128 Мieżdu Liubelskim i Soicherom woznikli spory i ssory, oni drug na druga piszut żałoby i dono-

sy, AGAD, KGGW, sygn. 723, k. 107 r.
129 AGAD, KGGW, sygn. 948, k. 1 v.
130 Der in Husiatyn ansässige Polizei–Agent Klimowicz soll sich nicht scheuen, Dienste für die 

Familie Kapeller und die Canadian Pacific Railway Co .zu leiste und deren Zutreiber zu spielen. Das 
Gebahren diese Polizeiagenten geht angeblich so weit, daß er jedem Auswanderer, welcher sich nicht 
im Besitze eines Billets von der Canadian Pacific befindet, die grösten Schikanen bereitet, dieselben 
stundenlangen Verhören auf dem dortigen Polizeiamte unterzieht,und jedes Mittel benützt, solche 
Auswanderer an das Bureau der Canadian Pacific zu überweisen, wofür ihm jedenfalls Provisionen 
ausbezahlt werden, AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 872 r.–v.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 
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ku z podróżą. To zjawisko występowało zwłaszcza jeśli chodzi o emigrację do 
Ameryki Północnej, bardzo dobrze widać je w pamiętnikach z USA i Kanady, 
a także w listach opisujących podróż. Agent reprezentujący linię okrętową, na 
którą wykupiony został pre–paid, miał obowiązek zaopiekować się emigrantem, 
nie odnosząc z tego tytułu bezpośrednio żadnych korzyści. Pracownik agentury 
Jadwigi Kronhelmowej zeznał w listopadzie 1913 r.: „Od pripeidów nie otrzymuje 
Kronhelmowa żadnych wynagrodzeń, przynosi jej to jednak tę korzyść, iż pasaże-
rowie pripeidowi pociągają czasem za sobą także i inne osoby z tej samej miejsco-
wości pochodzące, które w takim razie kupują karty okrętowe u Kronhelmowej”131.

AGENCI: KONTEKST SPOŁECZNY

Kim byli agenci emigracyjni? Jakiej byli narodowości, w jakim wieku i jakiej 
płci? Czy zajmowali się tylko pośrednictwem emigracyjnym, czy wykonywali także 
inne prace? Stereotypowy agent, zwłaszcza we wczesnej literaturze, był Niemcem 
współpracującym z miejscowymi Żydami, lub sam był Żydem. W tym wyobra-
żeniu było wiele prawdy. Na liście 110 agencji Austro–Amerikany działających 
legalnie w Galicji w 1910 r. znajduje się ok. piętnaście polskich nazwisk. Pozostałe 
sa niemieckie i żydowskie. Także w zaborze rosyjskim wielu pośredników było 
Żydami, co często akcentowano w policyjnych raportach. Potwierdzeniem tego 
stanu rzeczy jest reklama warszawskiego biura Wiśniewskiego i Muszyńskiego 
z hasłem: „Kontynentalne Biuro Podróży. Jedyne Chrześcijańskie”. Na plakacie 
znajduje się dodatkowe objaśnienie, że w Warszawie funkcjonuje jedno biuro, któ-
re tylko podszywa się pod chrześcijańskie. Jego właściciel nosi polskie nazwisko, 
ale jest Żydem132. Kierownikom agencji pomagały osoby różnej narodowości. Jako 
przewodnicy przy przejściu granicy służyli miejscowi chłopi. Subagentami, także 
współpracującymi od przypadku do przypadku, byli przedstawiciele wszystkich 
narodowości i rozmaitych profesji.

Dość często pośrednictwo emigracyjne było działalnością rodzinną. W Husia-
tyniu Pinkas Kapeller prowadził przedstawicielstwo „Canadian Pacific Railway 
Co.”, w czym pomagał mu jego syn Dawid. Kapellerowie mieli korzystać z pomo-
cy liczącej 21 osób grupy naganiaczy, kierowanej przez Markusa Kaufmanna i je-
go synów133 (choć być może dokładniejsze wiadomości zawiera późniejszy raport, 
w którym pojawia się Peisach Kaufmann, syn Markusa, i Süssie Bergmann, szwa-
gier134). W powiecie olkuskim Lejbus Grinbaum prowadził agencję emigracyjną 
wspólnie ze swoim synem Kammą. Oskarżani byli o organizowanie nielegalne-
go przekraczania granicy135. W Rawie Ruskiej zięć agenta Mosesa Gelbera nama-

131 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 1266.
132 AGAD, KGGW sygn. 723, k. 77 v. i 78 r.
133 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 872 r.
134 Ibidem, k. 1466.
135 AGAD, KGGW sygn. 1248, k. 5 r.
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wiał do emigracji i pożyczał potrzebne do tego pieniądze136. Policja w Królestwie 
Polskim dzieliła „szajkę emigracyjną” na trzy grupy. Pierwsza to agenci, a dru-
ga, zajmująca się przyjmowaniem emigrantów i prowadzeniem ich do kwater, to 
„w większej części młodzież i krewni tych pierwszych”137.

Ważną rolę w pośrednictwie emigracyjnym odgrywały kobiety. Z sześciu 
biur podróży znajdujących się na liście agencji mogących sprzedawać w Galicji 
w 1910 r. szyfkarty, trzy należały do kobiet (choć ktoś odręcznie dopisał przy sa-
nockim biurze Jadwigi Kieszkowskiej „Sigmund(?)”, co zmieniałoby proporcje). 
Najbardziej znana była Zofia Biesiadecka z Oświęcimia. Otrzymała ona koncesję 
na sprzedaż szyfkart 12 stycznia 1901. W Trzebini funkcjonowało biuro Jadwigi 
Kronhelm (koncesja z 13 października 1908), a w Sanoku — wspomnianej 
Jadwigi Kieszkowskiej (od 2 września 1906)138. W 1910 r. w Rohatyniu agenturę 
Austro–Amerikany prowadzili Josef i Ruchla Doller139. Można się domyślać, że 
było to małżeństwo. Źródła z zaboru rosyjskiego mówią o kobietach jako o żo-
nach osób podejrzanych o przestępstwa związane z emigracją. Pomagały one mę-
żom. 21 września 1904 cała rodzina Rozenbergów (rodzice Dawid i Sura oraz syn 
Salomon) została skazana na dwuletnie wygnanie z „Przywiślańskiego Kraju” za 
organizowanie nielegalnej emigracji140. W 1907 r. Salomon Rozenberg prowadził 
w Warszawie biuro emigracyjne bez zezwoleń. Dla policji był nieuchwytny. Stróże 
prawa kontaktowali się z jego żoną Felicją (w późniejszym o cztery miesiące do-
kumencie występuje pod imieniem Estera–Fajga), która tłumaczyła, że nie wie 
nic na temat potrzebnych koncesji141. Pod nieobecność męża to ona opiekowała 
się firmą: „obecnie biurem zarządza żona Rozenberga, Estera–Fajga Simchowa 
Rozenberg, na podstawie upoważnienia dokonanego u notariusza Malinowskiego 
w mieście Piotrkowie”142. Również Estera Lubelska, żona Zejnwiela Lubelskiego, 
zajmowała się pośrednictwem. Została przez policję zaliczona do grupy agentów 
swojego męża143. 

Już wcześniej przywoływałem opinię jednego emigranta, że udawano się albo 
„na Misslera”, albo „na Biesiadecką”. Mimo zawartej w tym stwierdzeniu przesady 
(działalność Biesiadeckiej zakrojona była wszakże na wielokrotnie mniejszą skalę, 
niż Misslera), pokazuje ono ogromne znaczenie, jakie zdobyło to biuro. Ważną po-
stacią w nim był jednak Biesiadecki, zapewne mąż. „Dnia drugiego wszystkich za-

136 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 599–601.
137 Bolszeju czastiu mołodież i rodstwienniki pierwych, AGAD, KGGW sygn. 258, k. 19 r.
138 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 11.
139 Ibidem, k. 19.
140 AGAD, KGGW sygn. 723, k. 4 r.–v.
141 Ibidem, k. 27 v.
142 Nynie kontora sostoit w zawiedyjewanii żeny Rozenberga Estery–Fajgi Pozenberg na osnowa-

nii dowierennosti, sowierszennoj u notariusa Malinowskogo w gor. Pietrokob, ibidem, k. 46 v.
143 AGAD, KGGW sygn. 948, k. 152 v.
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prowadzono do tego biura gdzie z wielką pychą pan Biesiadecki był łaskaw przyj-
mować w swej kancelarii. Byłem i ja dopuszczony przed oblicze owego pana”144. 

Dla części agentów pośrednictwo emigracyjne było jedynym źródłem docho-
du. Wielu jednak zajmowało się także innego rodzaju działalnością. Należy w tym 
miejscu zaznaczyć, że biura podróży zajmowały się organizowaniem podróży 
nie tylko emigrantów. Oferowały bilety nie tylko najtańsze, ale też do bardziej 
ekskluzywnych klas. Często sprzedaż szyfkart łączono z pożyczaniem pieniędzy. 
Wielokrotnie bywał to dodatkowy sposób naciągania emigranta na wydatek.

Fränkel i Feldman, agenci Austro–Amerikany w Buczaczu, prowadzili „obaj 
wspólnie handel eksportu owoców z kraju zagranicę, oprócz tego ma Fränkel 
sklep, jest kupcem gotowych ubrań wiedeńskich”145. Kupiec Leopold Landau 
z Łodzi w swoim biurze handlowym przy okazji zajmował się sprzedażą kart 
okrętowych146. Także w Łodzi pośrednictwem emigracyjnym zajmował się Witold 
Trepka, inspektor Warszawskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego147. W powie-
cie tarnowskim w 1881 r. agentami byli m.in. kowal, kupiec oraz ksiądz, wykła-
dowca teologii w tamtejszym seminarium. Na początku 1914 r. policja tarnowska 
wiedziała o dwóch pokątnych agentach agitujących za emigracją do Ameryki (trze-
ci pośredniczył tylko w emigracji sezonowej do Danii). Byli to: organista i Żyd148. 
Subagentami bywali szewcy i robotnicy fabryczni. W czasie jarmarków mieli prze-
bierać się za kupców149.

Szaja Sojher i Zejnwiel Lubelski trudnili się przemytem. Organizacja niele-
galnej emigracji była przedłużeniem tej ich działalności. Zajmowali się „między 
innymi i nielegalnym przeprowadzaniem przez granicę przestępców politycznych 
i kryminalnych, a także dostarczaniem do Rosji broni i nielegalnej literatury dla 
partii politycznych”150, w tym — jak przypuszczam — m.in. dla polskich partii 
niepodległościowych. Lubelski zajmował się ponadto skupowaniem towarów na 
aukcjach po atrakcyjnych cenach151.

Chciałbym zwrócić uwagę na szeroki zakres działalności pośredników. 
Organizację założoną do prowadzenia jednego rodzaju działalności (np. organi-

144 Pamiętniki emigrantów. Stany Zjednoczone, t. II, pamiętnik nr 28, s. 51.
145 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 471.
146 AGAD, KGGW sygn. 723, k. 65 v.
147 Ibidem, k. 67 r.
148 M. K o z a c z k a, Emigracja zarobkowa z powiatu tarnowskiego do 1914 r. (wybrane zagadnie-

nia) [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno–Peda go-
giczna i Historyczna. Historia I, 1990, z. 1, s. 87, 90.

149 I. K l a r n e r – K o s i ń s k a, Emigracja z Królestwa Polskiego do Brazylii 1890–1914, War-
szawa 1975, s. 59–60.

150 Mieżdu proczim i tajnym pierewodom czerez granicu politiczeskich i ugołownych priestupni-
kow, a także dostawkoj w priedieły Rosii orużia i nielegalnioj litieratury dlia politiczeskich patrtii, 
AGAD, KGGW sygn. 948, k. 153 r.

151 AGAD, KGGW sygn. 723, k. 107.
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zowania emigracji) starano się wykorzystywać do możliwie wielu innych, przyno-
szących zysk. Handel międzynarodowy, przemyt i organizacja wychodźstwa mają 
wspólny mianownik w postaci transportu. Z kolei udzielanie pożyczek, sprzedaż 
ubezpieczeń i biletów na okręty i pociągi łączy ich finansowy charakter. Osoba 
zajmująca się jedną czynnością z danej grupy, rozszerzała profil swojej specjaliza-
cji. Ponadto na uwagę zasługują związki agentów emigracyjnych i organizatorów 
przemytu z działalnością polityczną. 

FAŁSZYWI AGENCI

W dotychczasowych rozważaniach była mowa o agentach działających 
zgodnie z prawem i tych, którzy świadczyli usługi nielegalnie. Zdarzały się tak-
że przypadki podszywania się pod agentów lub nieformalne odgrywanie ich ro-
li. Interesującą ilustracją takiego przypadku jest opowieść emigranta z Brazylii: 
„[W] Kaczanówce wsiedliśmy na wozy i wyjechaliśmy do Podwołoczysk a tam już 
czekał na nas agent nazywał się Szczerban, który zaopiekował się nami i wpako-
wał nas do wagonów kolejowych i tak dostaliśmy się do Lwowa. A teraz już zaczy-
na się nasza tragedja, otóż do Lwowa zjechało się emigrantów bez liku a nie było 
żadnego pomieszczenia, zostawili nas opiece Boskiej i każdy umieścił się gdzie 
mógł i żywił się jak się dało. W tej biedzie i nędzy bez dachu nad głową nie wiem 
jakim sposobem wytrzymaliśmy dwa miesiące i bylibyśmy dłużej pewno tam zo-
stali gdyby nie zjawił się jakiś człowiek porządnie ubrany który nam zaczął tłuma-
czyć że tu wiekować będziemy jeżeli nie podniesiemy gwałtu. Dał nam taki plan, 
przyjść wszystkim na tor kolejowy i kobiety i dzieci miały się położyć na szynach 
nie zważając nic na nadchodzący pociąg co my uczyniliśmy. Przylecieli żandarmi 
i służba kolejowa ale co nas spędzili to znowu pchaliśmy się i tak nie mogli z nami 
poradzić a krzyku i hałasu było że ludzie się gromadzili patrząc co się tu dzieje. 
Widząc więc że nie dadzą rady obiecali nam że wnet nas wyślą dalej i rzeczywiście 
po kilku dniach wysłali nas w dalszą drogę do Genui. W drodze do Genui pojawił 
się znowu ten sam pan co nas tak nauczył jak mamy robić aby się wydostać ze 
Lwowa i zaproponował składkę po 10 guldenów od rodziny a on zato będzie się 
nami opiekować. Matka jako nie mająca pieniędzy dała tylko 5 guldenów za tę 
opiekę. W rzeczywistości nic nie robił tylko czuł się w obowiązku wymieniać nam 
nazwy stacji które przejeżdżaliśmy, ale i tak ludzie byli zadowoleni bo myśleli że 
opiekuje się nimi. Szło to dobrze aż do granicy włoskiej tam na pewnej stacji nie 
pamiętam jaka nazwa zjawili się żandarmi i złapali naszego opiekuna, chłopi obu-
rzeni postawili się i krzyczeli żeby go puścić ale żandarmerja zaciągła go gdzieś do 
naczelnika i po chwili zaczęli wywoływać ludzi po nazwisku i zwracali im to co 
dali opiekunowi, potem zaś oznajmili że był to zwykły oszust co naciągał głupich 
i że nie skończyłoby się na tym pierwszym datku ale byłby ciągnął dalej strasząc 
głupich ludzi. Byli tacy co nie uwierzyli i tak tym gadaniom i płakali za swoim 
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panem”152. Uderzająca w tej opowieści jest niezaradność emigrantów. Gdy zna-
leźli się we Lwowie bez opieki, przez dwa miesiące nie potrafili zapewnić sobie 
ani noclegu, ani aprowizacji, ani sposobności do dalszej podróży. Zapewne w tym 
stanie by trwali, gdyby nie mężczyzna, który przejął funkcję przywódczą w grupie. 
O tym, jak bardzo kogoś takiego chłopi potrzebowali, świadczy koniec historii, 
kiedy niektórzy stanęli w obronie niby–agenta. Warto też odnotować, że przez dwa 
miesiące we Lwowie nikt nie zwrócił na nich uwagi. Czy to oznacza, że miasta 
pełne były zagubionych emigrantów, koczujących na ulicach?

Tygodnik „Praca”, wydawany przez Polskie Towarzystwo Emigracyjne, 
a prze znaczony dla potencjalnych emigrantów, przytacza historię kobiety, która 
wyłudzała pieniądze od wychodźców, udając agenta emigracyjnego. Prasa nie roz-
różniała jednak takich przypadków i wrzucała takie osoby do jednego worka ze 
wszystkimi „wyzyskiwaczami”. W opisanej w „Pracy” historii złymi bohaterami 
są wszyscy pośrednicy i pomocnicy spoza PTE. „Dnia 22 b.m. [zapewne kwietnia 
1912 r.; wydanie z 1 maja 1912 — M. S.] wyruszyło z Czarnego Dunajca 3 emi-
grantów w zamiarze udania się do Ameryki. Po drodze przyłączyła się do nich 
jakaś kobieta ofiarowując się bez prośby z ich strony na przeprowadzenie ich pod 
pruską granicę do Jaworzna. Za „przysługę” tę zażądała od każdego po 30 kor. 
Emigranci jednak oświadczyli jej, że chcą jechać przez Kraków do Mysłowic. Na 
to kobieta obiecała przewieść ich tą drogą po 10 kor. więcej. Gdy się na to zgodzili 
udała się z nimi pieszo do Jordanowa a stąd koleją przyjechała do Krakowa. Po 
drodze straszyła ich nieustannie żandarmami. W Krakowie zamiary jej zniweczył 
jednakże oficyał c.k. policyi pan Kantor, aresztując ją za wyzyskiwanie wychodź-
ców. Okazało się, że jest to niejaka Marya Kłak, pochodząca z Nowego Targu, i nie 
pierwszy raz już popełniała tego rodzaju nadużycia, unikając jazdy na Kraków. 
W tym wypadku wyjątkowo pragnęła spróbować szczęścia jadąc przez Kraków, 
lecz dzięki spostrzegawczości pana Kantora noga jej się powinęła”153.

„Ofiarami zuchwałej kradzieży dokonanej przez złodziei podszywających się 
pod agentów emigracyjnych padło dwóch galicyjskich emigrantów w Wiedniu. 
Otóż wczoraj, gdy ajent przyprowadziwszy do poczekalni pierwszą grupę wy-
chodźców, sam udał się po nową na dworzec, weszło w chwilę potem do poczekal-
ni dwóch elegancko ubranych panów, zachowując się wobec zebranych emigran-
tów, jak gdyby byli urzędnikami biura. Kazali sobie pokazywać paszporty oglądali 
je, a następnie zażądali od chłopów, by im wręczyli swe pieniądze, aby — jak 
mówili — sprawdzić, czy mają dostateczny zapas gotówki na tak daleką podróż za 
morze a równocześnie ochronić ich przed złodziejami, których pełno w tak wiel-
kiem mieście jak Wiedeń. Pieniądze te otrzymają z powrotem przed odjazdem.

W ten sposób wyłudzili od dwóch galicyjskich emigrantów, a mianowicie 
Tomasza Węgrzyna kwotę 320 koron od Wojciecha Szczudy [pogrubienie w tek-

152 Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, pamiętnik nr 8, s. 77–78.
153 „Praca”, nr 17, 1 maja 1912, s. 201.
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ście — M. S.] kwotę 500 koron. Sprytni oszuści dokonaliby więcej jeszcze po-
dobnych wyłudzeń, gdyby nie ostrzeżenie trzeciego kolegi — pozostawionego na 
ulicy na czatach — że nadchodzi dyrektor biura”154. W tym wypadku zadziałał 
auto rytet eleganckiego ubioru i zachowania naśladującego urzędników. Oba ele-
menty osłabiły czujność chłopów. Winą prawdziwych agentów było niedopilnowa-
nie bezpieczeństwa i wpuszczenie do biura obcych osób. Należy wszakże wyraźnie 
podkreślić, że tego rodzaju oszuści nie byli agentami emigracyjnymi we właści-
wym znaczeniu tego słowa.

PRZESTĘPSTWA AGENTÓW

Bezkrytyczne uznawanie wszystkich pośredników emigracyjnych za oszustów 
jest wyrazem stereotypu. Uproszczone oceny miały jednak źródło w przypadkach 
częstych nadużyć i przestępstw. Nielegalną działalność agentów można podzielić na 
dwa rodzaje: skierowaną przeciw państwu oraz wyrządzającą szkody emigrantom. 

Przestępstwom emigracyjnym w Galicji przed I wojną światową poświęcił 
książkę Grzegorz M. Kowalski155. Omawia w niej przede wszystkim kwestie do-
chodzeń i procesów przeciw Polskiemu Towarzystwu Emigracyjnemu, Austro–
Amerikanie i Canadian Pacific Railway Co. Procesy dotyczyły przede wszystkim 
działalności wykraczającej poza granice wyznaczane przez koncesje oraz pomocy 
poborowym w ucieczce przed służbą w wojsku.

Oprócz sytuacji skrajnych, czyli działania w zgodzie z prawem oraz całkowi-
cie wbrew niemu, odnaleźć można całe spektrum sytuacji pośrednich. „Zdarzało 
się [...], iż agent jawny linii koncesjonowanej był jednocześnie tajnym agentem 
kompanii nieposiadającej koncesji lub agent działający bez pozwolenia władz (czy 
też naganiacz) pracował dla oficjalnego towarzystwa emigracyjnego i tak dalej”156.

Władze rosyjskie były wrogie emigracji w ogóle, ale ucieczki młodych męż-
czyzn unikających służby wojskowej były im solą w oku. W monarchii habsbur-
skiej od 1897 r. emigracja była dozwolona i władze nie mogły się jej przeciwsta-
wiać (choć niektórzy urzędnicy stosowali obstrukcję, np. nie wydając paszportów). 
Taką swobodą nie cieszyły się jednak osoby, które miały zobowiązania wobec woj-
ska. Jednocześnie to właśnie poborowi najchętniej wyjeżdżali za ocean. Byli to 
młodzi i zdrowi mężczyźni marzący o polepszeniu swojej sytuacji materialnej, za-
łożeniu rodziny i zapewnieniu jej dobrych warunków. Ci, którzy najbardziej nada-
wali się do służby wojskowej, jednocześnie mieli najlepsze szanse na powodzenie 
w trudnej rzeczywistości za oceanem. Sytuacja ta stwarzała duże zapotrzebowanie 
na usługi ułatwiające ucieczkę z wojska. „Powody, jakie mnie zmusiły do emigra-
cji, były różne, ale najgłówniejszym było uniknięcie służby wojskowej. Co do tego 

154 „Praca”, nr 18, 8 maja 1912, s. 214.
155 G. M. K o w a l s k i, op. cit.
156 Ibidem, s. 384.
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nie byłem sam — prawie każdy młody człowiek w tym wieku miał to na myśli”157. 
Adam D o b r o ń s k i zwraca uwagę na fale emigracji dające się zaobserwować po 
wybuchu wojny rosyjsko–japońskiej, rewolucji 1905–1907 r. oraz przed I wojną 
światową158. Policja w Królestwie Polskim w raporcie z 24 lutego 1905 szacowała, 
że wśród emigrantów nielegalnie przekraczających granicę, w grupach dochodzą-
cych do stu osób, nawet 80% to dezerterzy159. Tę tendencję potwierdzają regio-
nalne badania emigracji z Kurpiowszczyzny160. W Husiatyniu (Galicja) w 1913 r. 
uciekło od służby wojskowej ponad 40% poborowych161.

PRZEKROCZENIE GRANICY

Z powodu ogromnego zapotrzebowania na pomoc w nielegalnym przekrocze-
niu granicy i dotarciu do portu rozwinęła się na dużą skalę działalność pośredników 
przemytników. Osoby decydujące się na skorzystanie z takich usług z zasady na-
wiązywały kontakt z przestępcami i były znacznie bardziej narażone na oszustwa, 
niż emigranci legalni. Określenie relacji osób przeprowadzających przez „zieloną 
granicę” z agentami emigracyjnymi nie zawsze jest jednoznaczne. Często byli to 
chłopi, do których wychodźcy docierali sami (dzięki znajomościom i informacjom 
od wcześniejszych emigrantów), często zajmowali się tym sami agenci162.

Powstawały również przedsiębiorstwa, zwłaszcza w Rosji, trudniące się prze-
mytem ludzi, dla których szyld biura emigracyjnego, jak się wydaje, stanowił 
dogodny pretekst do zalegalizowania działalności. Przemytnicy pełnili funkcje 
naganiaczy (mieli swoich agentów także w wewnętrznych guberniach imperium 
rosyjskiego) i podwykonawców w pośrednictwie emigracyjnym na rzecz właści-
wych agentów już w zaborze pruskim. Jeżeli nawet mieli koncesje na sprzedaż kart 
okrętowych, i tak większość klientów kierowali do innych armatorów. Zapewne 
przykładem grupy specjalizującej się w przeprowadzaniu emigrantów przez granicę 
był „sztab emigracyjny”, który został w 1912 r. „zdekonspirowany” w Myszyńcu, 
na północnym Mazowszu. „W jego skład wchodziło siedemnastu agentów żydow-
skich i pięciu chłopów, wynajmujących kwatery i podwody. O branie łapówek 
oskarżony został oficer żandarmerii ze stacji kolejowej w Ostrołęce”163.

157 S. K a z i m i e r o w s k i, Na obcej ziemi, [w:] Pamiętniki emigrantów. 1878–1958, Warszawa 
1960, s. 721.

158 A. D o b r o ń s k i, Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu biało-
stockiego 1866–1914, Białystok 1979, s. 107–108.

159 AGAD, KGGW, sygn. 384, k. 1 r.
160 J. S z c z e p a ń s k i, Emigracja z północnego Mazowsza za ocean na przełomie XIX i XX wieku, 

„Zapiski Ciechanowskie”, t. VII, 1989, s. 51.
161 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 1464.
162 I. K l a r n e r – K o s i ń s k a, op. cit., s. 80.
163 J. S z c z e p a ń s k i, Emigracja zarobkowa z Kurpiowszczyzny (do I wojny światowej), „Zeszyty 

Naukowe”, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Ostrołęka 1993, s. 3. To samo, tylko szerzej, pisze 
A. D o b r o ń s k i, op. cit., s. 115.
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Oprócz poborowych także pozostali mężczyźni nie mogli mieć pewności, że 
otrzymają paszport. Urzędnicy mieli wytyczne, by utrudniać emigrację, bądź robili 
to z własnej inicjatywy164. Niekiedy był to sposób na wymuszenie łapówki165. 

Zdobywanie paszportów było jednakże istotnym zadaniem agentów emigra-
cyjnych i osób z nimi związanych. W Starym Samborze żandarmeria austriacka 
dokonała we wrześniu 1913 r. rewizji w biurze Salomona Weiningera, agenta 
Austro–Amerikany. Funkcjonariusze znaleźli 47 paszportów wystawionych przez 
kancelistę Johanna Stachowa. Dokumenty trafiały do agenta, a nie bezpośrednio 
do emigrantów166. 

W Królestwie Polskim działali pośrednicy zajmujący się wyrabianiem paszpor-
tów dla osób, które w rzeczywistości zamierzały zostać w domu. Wykorzystywane 
one były przez emigrantów niedysponujących własnymi dokumentami. 24 kwiet-
nia 1906 zatrzymana została grupa 11 kobiet i 23 mężczyzn, z których tylko jedna 
osoba miała swój paszport a jedna nie miała żadnego. Pozostałe osoby dyspono-
wały dokumentami na cudze nazwiska167. Berek Ziskow Czerniewicz w 1907 r. do-
starczał paszporty na nazwiska warszawiaków: „Czerniewicz specjalnie zajmuje 
się wysyłaniem rosyjskich emigrantów do Ameryki, zaopatrując ich także w za-
graniczne paszporty, które otrzymuje przy pomocy zarządców domów na nazwiska 
osób mieszkających w Warszawie, które wcale nie zamierzają wyjeżdżać za gra-
nicę”168.

Zdobycie paszportu bywało trudne również z powodu kolejek169 i antyemi-
gracyjnej polityki władz. Już od początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. wła-
dze rosyjskie wprowadzały różne obostrzenia. Zaogniały one jednak tylko nastroje 
społeczne. Dochodziło do rozruchów; niekiedy tak poważnych, że lokalne władze 
zmuszone były prosić o dodatkowych żołnierzy170.

Emigranci, którzy kupili bilety przed załatwieniem formalności, znajdowali 
się w bardzo trudnej sytuacji, jeśli urzędnicy utrudniali im wyjazd. Czasem wy-
chodźcy nawet nie trudzili się chodzeniem po urzędach — może z braku wiary, że 
przyniesie to pożądany skutek, a może z braku wiedzy i przyzwyczajeń. 

164 Cf. A. D o b r o ń s k i, op. cit., s. 333.
165 Cf. Pamiętniki emigrantów. Kanada, pamiętnik nr 6, s. 170; Pamiętniki emigrantów. Ameryka 

Południowa, nr 13, s. 159–160.
166 AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 908–909.
167 AGAD, KGGW, sygn. 545, k. 37 r.–v.
168 Czerniewicz specjalno zanimajetsja odprowkoju russkich emigrantow w Amieriku, snabżaja 

ich s zagranicznymi pasportami, s połuczeniem takowych pri sodijstwii uprawljajuszczich domami na 
imia prożiwajuszczich w Warszawie lic, kotoryja wowsie nie namiereny sledowat za granicu. AGAD, 
KGGW, sygn. 723, k. 18 r.

169 Cf. Pamiętniki emigrantów. Ameryka Południowa, nr 19, s. 317–318.
170 I. K l a r n e r – K o s i ń s k a, op. cit., s. 72–73, 87–88.
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Emigranci, którzy potrzebowali pomocy w nielegalnym przekroczeniu grani-
cy, szczególnie narażeni byli na oszustwa. Dochodziło do nich na różnych etapach 
emigracji.

Zdarzało się, że wbrew woli emigrantów agenci zmieniali trasę i port171. 
Obiecywali podróż nowoczesnymi i szybkimi parowcami, a w rzeczywistości po-
dróżni płynęli starymi i powolnymi statkami. Dwaj Rusini, którzy składali zezna-
nia w austriackim konsulacie w Pittsburgu w USA w 1908 r. zeznali, że „w Rawie 
Ruskiej ten agent obiecał nam, że przetransportuje nas do Ameryki przez Bremę na 
szybkim parowcu, a wysłał nas etapami przez Kraków i Wiedeń do Triestu, skąd 
płynęliśmy 22 dni do Nowego Yorku”. Agent z Rawy Ruskiej wysłał emigrantów 
do Krakowa, gdzie zajął się nimi drugi agent, który zadbał, by wsiedli do pocią-
gu do Wiednia. „Tu przejął nas kolejny agent, który wyjaśnił nam, że podróż do 
Ameryki przez Triest jest o wiele tańsza i że chce zwrócić nam różnicę; skoro jed-
nak nawiązał kontakt telegraficzny z agentem w Rawie Ruskiej, dowiedział się od 
tego ostatniego, że on zawarł z nami kontrakt i z tego powodu nie może być mowy 
o zwrocie pieniędzy”172. Jak widać, agenci, którzy ze sobą współpracowali, potrafi-
li na własną rękę pomagać oszukanym emigrantom lub ich wyzyskiwać. Stąd nale-
ży zachowywać ostrożność przy ocenie grup zorganizowanych. Przestępcza dzia-
łalność jednej osoby może stawiać w fałszywym świetle pozostałe. Niewątpliwie 
wyłudzanie mniejszych lub większych sum pieniędzy stanowiło najczęstszy rodzaj 
oszustw, których ofiarą padali emigranci. Przykłady można by mnożyć.

*

Postrzeganie agentów emigracyjnych, grupy zawodowej, która pojawiła się na 
ziemiach polskich wraz ze zjawiskiem masowego wychodźstwa, było i jest obcią-
żone funkcjonowaniem negatywnego stereotypu. Rzeczywiste przestępstwa części 
pośredników i niby–agentów rzucały cień na ogół. Stereotyp był łatwym wytłuma-
czeniem zjawiska, które ze względu na swoją nowość było trudne do zrozumienia. 

Analiza źródeł pochodzących od samych emigrantów wykazała, że najbardziej 
zainteresowani oceniali pośredników, z którymi mieli osobisty kontakt, neutral-
nie — jak innych usługodawców. Rekonstrukcja pracy agentów pokazuje ludzi, 
którzy nieraz przekraczali prawo, jednak często robili to w interesie swoich klien-
tów (pomoc w przekroczeniu granicy), utrzymywali liczne kontakty i prowadzili 

171 Cf. m.in. „Praca”, nr 25, 26 czerwca 1912, s. 297.
172 Im Rawa ruska hat uns dieser Agent versprochen, uns nach Amerika ueber Bremen per 

Schnelldampfer zu befoerdern und hat uns etappenweise ueber Krakau und Wien nach Triest gesendet, 
von wo wir bis nach New York 22 Tage gefahren sind [...] Hier begegnete uns wieder anderer Agent, 
welcher uns verstaendigte, dass die Reise nach Amerika ueber Triest viel wenig kostet und uns die 
Differenz refundieren wollte; sobald er sich jedoch telegrafisch mit dem Agenten in Rawa ruska in 
Verbindung setzte, erfuhr er von dem Letzteren, dass er so einen Vertrag mit uns geschlossen hat, wes-
wegen keine Refundierung stattfand, AGAD, CK MSW, sygn. 106, k. 605 
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różnorodną działalność. Nie wyrządzali jednak emigrantom takiej krzywdy, ani nie 
odnosili korzyści tak dużych, jak chcieliby to widzieć ich krytycy.

From the History of the Economic Emigration: 
Emigration Agents on Polish Territories Prior to 1914

In the article the author attempts to verify the strongly negative opinion concerning the 
role of the emigration agents, which prevails both in the source materials as well as in 
contemporary historiography. In accord with this opinion, the agents responsible for 
seeking out candidates for emigration and obliged to care for them until the moment of 
boarding the ship, frequently took advantage of the inadequate education (or illiteracy) of 
their charges and coerced them to pay fictional duties, which they appropriated for 
themselves. Another offence that the agents are accused of is illegal shipping out of young 
men in conscript age. Starczewski compares these opinions with the content of the published 
letters and memoirs of the immigrants from Austrian and Russian Poland in the USA, 
Brazil and (to a lesser degree, due to the scarcity of the source materials) in Canada. The 
author argues that these testimonies do not uphold the widespread negative opinion. The 
agents are mentioned quite frequently (in approximately half of the sources), but in most 
cases with neither negative nor positive comments. They are referred to as the persons, who 
sold the tickets for the naval passages and who organized necessary formalities. If one 
eventually finds evaluating comments, then these can be both negative and positive. In 
search of the reasons for the negative stereotypes, Starczewski points to several possibilities. 
Apart from actual, although not really frequent, cases of mistreatment of the emigrants by 
the agents, more important was the negative attitude towards emigration in general on the 
part of some of the historians and publicists, not to mention the members of the state 
administration (chiefly Russian). This greatly biased the content of the documents and 
publications concerning emigration. Moreover, the agents themselves would maliciously 
report to the police on their competitors. Some of the agents also combined their legal 
activities with trafficking, or offering illegal financial services to the emigrants (credit), 
which by third parties was considered dubious conduct.

Indeed, primary sources demonstrate that assistance in illegal leaving the country by 
men in conscript age was a fact, as well as by those persons who due to the anti–emigration 
policies of the Russian authorities could not obtain passports legally. These practices 
however, mischievous from the point of view of the Russian administration, by the persons 
in question were judged very positive; hence, cannot be ultimately qualified as undeniably 
negative.
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POLACY PODDANI WILHELMA II WOBEC WELTPOLITIK 1888–1914

U progu XX stulecia Polacy stanowili około 10% mieszkańców Prus i brali 
czynny udział w życiu publicznym. Wyrazem tego był m.in. bogaty rynek praso wy 
i wydawniczy, liczne organizacje społeczne, gospodarcze i kulturalne oraz — last 
but not least — działalność polskich parlamentarzystów w pruskich Izbie Poselskiej 
i Izbie Panów czy ogólnoniemieckim Reichstagu. W obliczu nasilonej germaniza-
cji ich wysiłek siłą rzeczy skupiał się na utrzymaniu polskości. Nie oznaczało to 
jednak, że polscy parlamentarzyści czy dziennikarze nie zabierali głosu w spra-
wach ogólnopaństwowych, w tym dotyczących polityki obronnej, zagranicznej 
i kolonialnej. Nolens volens stanowili oni część niemieckiej opinii publicznej, zaś 
głosując w niemieckim parlamencie brali udział w kształtowaniu polityki całego 
państwa. Podobnie rzecz się miała w Austro–Węgrzech, nieco inaczej w Rosji1.

Za jeden z ważniejszych celów swego panowania cesarz Wilhelm II uważał 
uzyskanie przez Niemcy wpływów na obszarach pozaeuropejskich. Służyć temu 
miała m.in. rozbudowa floty i poszerzenie posiadłości kolonialnych2. Według 
słynnej mowy nowego szefa niemieckiej dyplomacji i późniejszego kanclerza 
Bernharda Bülowa, wygłoszonej w grudniu 1897 r. w Reichstagu: „Nie chcemy 
nikogo stawiać w cieniu, ale żądamy także naszego miejsca pod słońcem”3.

W pierwszych latach panowania Wilhelma II polskie środowiska politycz-
ne gotowe były dać monarsze pewien kredyt zaufania, licząc na zelżenie nacisku 
germanizacyjnego. Ta próba pojednania polsko–niemieckiego przeszła do historii 

1 Vide np. E. K o l m, Die Ambitionen Österreich–Ungarns im Zeitalter des Hochimperialismus, 
Frankfurt am Main 2001, s. 273. 

2 G. S c h ö l l g e n, Das Zeitalter des Imperialismus, München 2000; M. C z a p l i ń s k i, Niemiec-
ka polityka kolonialna, Poznań 1992; M. F r ö h l i c h, Imperialismus. Deutsche Kolonial– und 
Weltpolitik 1880–1914, München 1997; P. W i n z e n, Bülows Weltmachtkonzept. Untersuchungen zur 
Frühphase seiner Auenpolitik, Boppart 1977.

3 Fürst Bülows Reden. In Auswahl, wyd. W. v o n  M a s s o w, t. I, Leipzg b.d.w., s. 36. Wszystkie 
tłumaczenia w tekście są mojego autorstwa, poza cytatami z gazet z epoki. 
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pod nazwą ugody Kościelskiego, od nazwiska lidera grupy dążącej do jej zawar-
cia. W jej ramach polscy posłowie do Reichstagu w latach 1890–1894 głosowa-
li za przedłożeniami rządowymi, w tym dotyczącymi zbrojeń lądowych i mor-
skich, m.in. w maju i lipcu 1893 r. za ustawą zwiększającą etat wojsk lądowych. 
Wcześniej poparli niewielkie zwiększenie budżetu marynarki (nie należy tego my-
lić z ustawą morską z 1898 r., o której będzie mowa dalej). Sam Józef Kościelski 
na prośbę cesarza pełnił funkcję referenta budżetu marynarki, za co jego przeciw-
nicy polityczni nadali mu prześmiewczy przydomek „admirał Gopła”. Polityka 
firmowana przez Kościelskiego nie przyniosła jednak oczekiwanych rezultatów. 
Opozycja wobec jego linii politycznej rosła w samym Kole Polskim. Ostatecznie 
w marcu 1894 r. koło powstrzymało się od głosowania nad kolejnymi kredytami 
na rozbudowę floty. Ugoda zakończyła się fiaskiem, a Polacy powrócili na pozycje 
opozycyjne, zajmując nieprzejednane antyrządowe stanowisko4.

Jednym z kluczowych elementów „nowego kursu” w polityce Niemiec za pa-
nowania Wilhelma II był program intensywnych zbrojeń morskich5. Monarcha, 
sam zafascynowany morzem od lat dziecięcych, za jeden z głównych celów swego 
panowania uznał przekształcenie w Niemiec mocarstwo morskie6. Projekt ustawy 
zakładającej zakrojoną na szeroką skalę budowę floty przedłożono Reichstagowi 
pod koniec 1897 r. Podczas debaty nad nim (6 grudnia 1897), w imieniu Koła 
Polskiego głos zabrał ksiądz Ludwik Jażdżewski. Poseł przypomniał, że jeszcze 
niedawno rząd przekonywał opinię publiczną, że nie potrzeba żadnej ustawy o flo-
cie, a istniejące siły są wystarczające do obrony wybrzeża. Do tego projekt wno-
szony był pod obrady podczas kryzysu gospodarczego. Skoro flota ma — jak prze-
konywał rząd — chronić także misjonarzy, co jest oczywiście celem chwalebnym, 
to dlaczego wypędza się zakony z samych Niemiec. Ta aluzja do ustawodawstwa 
Kulturkampfu wywołała burzę oklasków wśród posłów Centrum. Poseł wyraził 
też obawę przed rozpętaniem spirali zbrojeń, choć nie wymienił z nazwy Wielkiej 

4 L. T r z e c i a k o w s k i, Polityka polskich klas posiadających w Wielkopolsce w erze Capriviego 
(1890–1894), Poznań 1960, s. 60–140; idem, Posłowie polscy w Berlinie 1848–1928, Warszawa 2003, 
s. 275–282, 406–420; A. A j n e n k i e l, Historia sejmu polskiego, t. II, cz. 1: W dobie rozbiorów, 
Warszawa 1989, s. 185–192. 

5 O polityce morskiej szerzej np. J. R ü g e r, The great naval game. Britain and Germany in the 
age of Empire, Cambridge 2007; U. W i e c h m a n n, Über die Ursachen des Ersten Weltkriege unter 
besonderer Berücksichtigung der deutschen, britischen und russischen Flottenpolitik, Frankfurt am 
Main 2000; M. E p k e n h a u s, Die wilhelminische Flottenrüstung 1908–1914.Weltmachtsterben, in-
dustrieller Fortschritt, soziale Integration, München 1991; W. D e i s t, Flottenpolitik und Flotten-
propaganda. Das Nachrichtenbureau der Reichsmarineamtes 1897–1918, Stuttgart 1975. 

6 J. C. G. R ö h l, Wilhelm II. Der Aufbau der Persönliche Monarchie 1888–1900, München 2001, 
s. 1109–1152; W. K ö n i g, Wilhelm II und die Moderne. Der Kaiser und die technisch–industrielle 
Welt, Paderborn 2007, s. 19–51; M. E p k e n h a u s, Wilhelm II and ’his’ navy 1888–1918, [w:] The 
Kaiser. New Research on Wilhelm II’s Role in Imperial Germany, red. A. M o m b a u e r, W. D e i s t, 
Cambridge 2003, s. 12–36. 
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Brytanii. Przypomniał gotowość Polaków do ugody z rządem sprzed kilku lat i ich 
rozczarowanie postawą władz. Posłowie zaś, choć nie są związani instrukcjami od 
swych wyborców, muszą brać je pod uwagę. Polacy byli gotowi oddać cesarzowi, 
co cesarskie, ale w zamian oczekiwali poszanowania świętych praw narodowych, 
apelując do kanclerza o sprawiedliwe traktowanie7. To stanowisko miało szerokie 
poparcie w polskim społeczeństwie zaboru pruskiego, rozczarowanym efektami 
poprzedniej polityki8.

Sam Kościelski próbował jeszcze bronić idei rozbudowy floty, za co pra-
sa polska ostro go skarciła. „Pan Kościelski jako kierownik nieświętej pamięci 
niebożczycy polityki ugodowej, chyba nie ma praw szczycić się mądrością poli-
tyczną, gdyż właśnie polityka ugodowa była arcyniemądrą, a dodatku arcyniepol-
ską [...] Sto milionów mamy dawać na wykupienie ziemi polskiej, a w dodatku 
chciałby p. Kościelski dać Niemcom 100 milionów na nowe okręty. A gdzie du-
ma narodowa?” — krytykowała go „Gazeta Grudziądzka9. Wtórował jej „Goniec 
Wielkopolski”: „Piękne przyniosła nam korzyści ta sławna polityka ugodowa. Nie 
ma co!”10. Na polskich posłów wywierali nacisk także wyborcy. W Poznaniu na 
przedwyborczym wiecu 12 stycznia 1898 wielokrotnie skandowano: „Precz z mi-
lionami na marynarkę, precz z polityką ugodową!”11. Z kolei wyborcy z powiatu 
kartuskiego zwrócili się do swego posła Romana Janty–Połczyńskiego z prośbą, 
by „nie głosował za wydatkiem na marynarkę, gdyż przez to powstałby rozłam 
między ludem a powiatem. Zdecydowani jesteśmy na wszystko. Obiecanki żadne 
nie zdolne nas złudzić, bo dążności rządu zanadto widoczne i groźby wszelkie 
nas nie zastraszą. Nas jedynie jeszcze ratować może przy pomocy Bożej własna 
siła i jedność, a o te przy przeciwnem głosowaniu się obawiamy”12. Ostatecznie 
na początku marca 1898 r. gazeta z radością odnotowała: „Choć zresztą okręty 
niemieckie nas Polaków właściwie tylko tyle obchodzą, o ile okręty te kosztują 
grube miliony, na które my Polacy składać się i od ust sobie odejmować musimy, 
to w tym razie sprawa planów marynarskich rządu niemieckiego dla nas stała się 
ważną i pamiętną, raz, że powaśniła nas między sobą [odniesienie do sporów wo-
bec ugody Kościelskiego — P. Sz.], a drugi raz, że nas znowu pogodziła”13.

7 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages. IX Legislaturperiode. 
V Session. 1897/98, t. I, Berlin 1898, s. 64–67. Vide także: R. K o m i e r o w s k i, Koła Polskie 
w Berlinie 1875–1900, Poznań 1905, s. 324. 

8 Vide np.: W sprawie nowych wydatków na okręty, „Gazeta Grudziądzka”, 8 stycznia 1898; Rząd 
— Polacy — Nowe Okręty, „Gazeta Grudziądzka”, 11 stycznia 1898. 

9 „Gazeta Grudziądzka”, 27 stycznia 1898; vide także: Fundusz 100 milionowy w Izbie Panów, 
„Kuryer Poznański”, 31 marca 1898. 

10 „Goniec Wielkopolski”, 12 lutego 1898. 
11 Rezolucya wieca poznańskiego, „Gazeta Grudziądzka”, 18 stycznia 1898; Wiec przedwyborczy 

w Poznaniu, „Gazeta Grudziądzka”, 20 stycznia 1898. 
12 „Gazeta Grudziądzka”, 17 stycznia 1898. 
13 Jest wreszcie zgoda wyborców z posłami, „Gazeta Grudziądzka”, 8 marca 1898. 
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Nic dziwnego zatem, że w marcu 1898 r. polscy posłowie głosowali przeciwko 
ustawie o flocie. „Polacy zajmują wobec projektu stanowisko odmowne” — infor-
mował w imieniu Koła Polskiego jego prezes książę Ferdynand Radziwiłł — „Nie 
możemy uważać za prosty przypadek, że w chwili, w której tak wielkie żądania 
stawia się ludności, w sejmie pruskim żąda się stumilionowego funduszu, z tym 
wyraźnym celem, aby ludności polskiej zaszkodzić”14. Polską opinię publiczną 
rozsierdził bowiem dodatkowo fakt, że na kilka dni przed głosowaniem nad ustawą 
o flocie — 11 marca 1900 — landtag dofinansował Komisję Kolonizacyjną kwotą 
100 mln marek15. Radziwiłł  uznał to za wypowiedzenie przez władze wojny ludno-
ści polskiej. Pośrednio uznawał jednak sensowność projektu. Mówił: „Zastrzegam 
się jednak wyraźnie przeciw przypuszczeniu, jakoby to nasze głosowanie miało 
oznaczać z naszej strony lekceważenie wielkich narodowych względów, któremi, 
jak godzi się przypuszczać, większość tej izby się kieruje, albo postponowanie bez 
kwestyi technicznie racjonalnych zalet organizacyi siły zbrojnej na morzu”16. Na 
negatywne stanowisko Koła Polskiego w głosowaniu nad flotą wpłynęły zatem — 
przynajmniej jeżeli weźmiemy te głosy za dobrą monetę, a nie jedynie oficjalne 
stanowisko na użytek niemieckiej opinii publicznej, mające ukazać konstruktywne 
podejście Polaków tego zagadnienia — nie tyle względy merytoryczne, co finan-
sowe i polityczne. Stanowiło ono gest protestu przeciw kontynuowaniu przez rząd 
kursu antypolskiego17.

Mimo sprzeciwu Polaków i części partii niemieckich (m.in. socjaldemokratów) 
projekt — jak powszechnie wiadomo — przyjęto. Podobnie rzecz miała się przy 
pierwszej nowelizacji omawianej ustawy. W trakcie debaty nad nią, 9 lutego 1900, 
w imieniu Koła Polskiego głos zabrał poseł Stanisław Motty. Zapowiedział, że po-
dobnie jak w kwietniu 1898 r., Polacy będą głosowali przeciw. Powoływał się przy 
tym na względy natury finansowej. Nowela będąca przedmiotem obrad niosła za 
sobą konieczność poniesienia przez państwo dużych wydatków. Przypomniał przy 
tym o złej — jego zdaniem — sytuacji gospodarczej rolnictwa w Poznańskiem. 
Ten stan rzeczy miał wynikać nie tylko z klimatu, ale był rezultatem całej polityki 
ustaw wyjątkowych. Pruski rząd lekką ręką przyznał Komisji Kolonizacyjnej kwo-
tę 200 mln marek18. W samym głosowaniu udział brało zaledwie pięciu polskich 

14 Sprawa milionów na okręty a Koło Polskie, „Gazeta Grudziądzka”, 29 marca 1898. 
15 W sprawie nowych wydatków na okręty, „Gazeta Grudziądzka”, 8 stycznia 1898. 
16 „Kuryer Poznański”, 29 marca 1898. 
17 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages. IX Legislaturperiode. 

V Session. 1897/98, t. III, Berlin 1898, s. 1715–1716, 1822–1823. Vide także: R. K o m i e r o w s k i, 
op. cit., s. 325. 

18 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages. X Legislaturperiode. 
I Session. 1898/1900, t. V, Berlin 1900, s. 4000–4001; Nowa flota ostatecznie przyjęta, „Dziennik 
Poznański”, 14 czerwca 1900. 
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posłów, pozostałych ośmiu nie stawiło się tego dnia w Reichstagu. Tylko jeden 
przysłał usprawiedliwienie19.

Podobne, negatywne stanowisko zajęli polscy posłowie i opinia publicz-
na podczas kolejnych nowelizacji ustawy o flocie. W marcu 1909 r., gdy trzecia 
już zmiana ustawy z roku 1898 wywołała poważne napięcia w relacjach z Wielką 
Brytanią, „Kuryer Poznański” komentował: „Walka o panowanie na morzu trwa”20, 
zaś niedowierzając w pokojowe deklaracje admirała Alfreda Tirpitza „Dziennik 
Bydgoski” spuentował swój tekst: „Nie kijem go, ale pałką. Najlepiej byłoby wy-
raźnie powiedzieć, że Niemcy nie myślą o ograniczeniu zbrojeń na morzu, a nie 
kręcić tak bardzo”21. W samym głosowaniu nad nowelą ustawy o flocie — jak za-
powiedział poseł Paweł Brandys — Koło Polskie głosowało przeciw22.

Także uchwalona w 1912 r. kolejna nowela morska nie wzbudziła zachwytu 
polskich środowisk politycznych w Rzeszy. Argumentację rządu uznano za nie-
wiarygodną, a samą ustawę za kolejną próbę sięgnięcia do kieszeni podatników. 
Po mowie tronowej na otwarcie nowo wybranego parlamentu Ferdynand Radziwiłł 
zadeklarował w imieniu Koła Polskiego, że „zbada rzeczowo nowe przedłożenia 
wojskowe i następnie poweźmie swą decyzyę, kierując się przede wszystkiem 
względami na interesy ludności polskiej”23. Część opinii publicznej obawiała się, 
czy nie jest to zapowiedź zmiany kursu i próby poszukiwania jakiejś nowej ugody 
z rządem. „Dziennik Bydgoski” przestrzegał przed wsparciem zbrojeń przypomi-
nając posłom o obietnicach składanych wyborcom24. Wątpliwości rozwiał podczas 
debaty wiceprezes koła Władysław Seyda. Nie dostrzegał on potrzeby zwiększania 
potencjału obronnego Rzeszy, gdyż ten miał być wystarczający do odparcia ataku, 
nawet z dwóch stron. Jego zdaniem wyścig zbrojeń nie pomagał w utrzymaniu 
pokoju, lecz zwiększał ryzyko wybuchu wojny. Poza tym rosnące nakłady na zbro-
jenia uniemożliwiały odpowiednie inwestycje gospodarcze i kulturalne. Zdaniem 
Seydy, celem dyplomacji Rzeszy powinno być zapobieżenie powstaniu antynie-
mieckiej koalicji, co — jeśli jej polityka będzie pokojowa — nie powinno nastrę-
czać problemów25.

19 „Kuryer Poznański”, 17 czerwca 1900. 
20 Rywalizacja Anglii i Niemiec na morzu, „Kurjer Poznański”, 24 marca 1909. 
21 Wiadomości Polityczne, „Dziennik Bydgoski”, 25 marca 1909. 
22 Mowa posła Brandysa, „Kurjer Poznański”, 21 marca 1909, 23 marca 1909. 
23 Po pierwszym czytaniu, „Dziennik Poznański”, 27 kwietnia 1912. 
24 Stanowisko Koła Polskiego w sprawie powiększenia siły zbrojnej, „Dziennik Bydgoski”, 2 maja 

1912; Jak Koło Polskie postąpi?, „Dziennik Bydgoski”, 5 maja 1912. 
25 Koło Polskie a powiększenie wojska, „Dziennik Poznański”, 12 maja 1912; Dlaczego Koło 

Polskie głosowało przeciwko powiększeniu wojska, „Dziennik Bydgoski”, 14 maja 1912; Oświadczenie 
prezesa Koła polskiego z powodu odrzucenia projektów wojskowych przez Polaków, „Gazeta 
Grudziądzka”, 16 maja 1912; Powiększenie marynarki w parlamencie, „Gazeta Toruńska”, 16 maja 
1912. 
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Polscy posłowie należeli także do zdecydowanych krytyków polityki kolo-
nialnej Rzeszy. Generalnie Koło Polskie i polska opinia publiczna niechętne by-
ły tej polityce. Przyczyny tego stanu rzeczy dobrze oddaje cytat z „Dziennika 
Poznańskiego”: „Polityka zaborcza kolonialna, nie jest bynajmniej naglącą potrze-
bą i jak wiadomo nie cieszyła się bynajmniej przychylnością tak trzeźwo i bystro 
oceniającego polityka, jakim był ks. Bismarck, któremu przecież gorącego patrio-
tyzmu niemieckiego nikt nie zechce odmówić. A chociaż ona pod wieloma wzglę-
dami więcej wygląda na sport polityczny i szowinistyczny, korzyść przynosi chyba 
nie nazbyt wielkiej liczbie spekulantów, a dla dobra kraju prowadzi za sobą tylko 
ciężar i koszta, a nieraz z powodu nadużyć urzędników i srom moralny”26.

Podczas debaty nad dodatkowymi środkami, jakie miały zostać przezna-
czone na tłumienie powstania Hotentotów w Niemieckiej Afryce Południowo–
Zachodniej27, poseł Leon Czarliński 13 grudnia 1906 już w pierwszych słowach 
swego wystąpienia odrzucił możliwość zgody Koła Polskiego na finansowa-
nie rządu, który doprowadził do takich haniebnych czynów. Poseł miał na myśli 
skandale poprzedzające wybuch wielkich powstań w koloniach. „Zadowoleni lu-
dzie w ogóle nie robią żadnej rewolucji, żadnego powstania” — argumentował 
Czarliński twierdząc, że do powstań by nie doszło, gdyby tylko prowadzono od-
powiednią politykę wobec tubylców28. Nie przyznanie przez Reichstag środków, 
o które wnioskował rząd, doprowadziło do rozwiązania parlamentu i rozpisania 
przedterminowych wyborów. Ostrze bardzo agresywnej i utrzymanej w nacjona-
listycznym duchu kampanii wyborczej ze strony ugrupowań prorządowych było 
wymierzone również w Polaków29.

Nie tylko wówczas Polacy w Reichstagu wstawiali się za podległymi wła-
dzy Wilhelma II ludami pozaeuropejskimi. W maju 1912 r. wraz z posłami SPD 
i Centrum złożyli oni interpelację w sprawie związków między białymi mężczy-
znami i kolorowymi kobietami w koloniach. Mając na uwadze troskę o „czystość 
rasy” i względy prawne, kilka lat po wielkich powstaniach kolonialnych zdelega-
lizowano bowiem małżeństwa mieszane rasowo i zabroniono zawiązywania no-

26 Szanse projektu morskiego obniżają się, „Dziennik Poznański”, 13 kwietnia 1900. 
27 Szerzej vide np. J. M. B r i d g e m a n, The revolt of the Herreros, Berkeley 1981, s. 49–66; 

W. N u n h, Sturm über Südwest, s. 33–53; M. C z a p l i ń s k i, Niemiecka polityka kolonialna, Poznań 
1992, s. 219–235. 

28 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages. XI Legislaturperiode. 
II Session. 1905/1906, t. V, Berlin 1906, s. 4373. 

29 Szerzej na ten temat vide V. U l l r i c h, Die nervöse Großmach. Aufstieg und Untergang des 
deuts chen Kaiserreiches 1871–1918, Frankfurt am Main 1999, s. 215–217; L. T r z e c i a k o w s k i, 
op. cit., s. 209–213, 448; A. A j n e n k i e l, op. cit., s. 203; F. O. S o b i c h, „Schwarze Bestien, rote 
Gefahr”. Rassismus und Antisozialismus im deutschen Kaiserreich, Frankfurt am Main 2006, s. 225–
334. 
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wych30. Wymienione wyżej ugrupowania — powołując się na argumentację huma-
nitarną i chrześcijańską — domagały się w swym wniosku zalegalizowania takich 
związków i uregulowania statusu dzieci nieślubnych31.

W latach 1913 i 1914 polscy posłowie jako jedyni w Reichstagu, obok so-
cjaldemokratów, nie przyłączyli się do fali potępienia wodza kameruńskiego ludu 
Duala, Rudolfa Mangi Bella, który wszelkimi dostępnymi metodami, także od-
wołując się do innych mocarstw kolonialnych i grożąc wszczęciem otwartej re-
belii (za co oskarżano go o zdradę stanu i ostatecznie, już po wybuchu wojny, 
powieszono), starał się zablokować proces wywłaszczenia części ziem plemien-
nych, w celu przeznaczenia ich pod budowę osiedla dla Europejczyków32. Podczas 
debaty w Reichstagu poświęconej tej sprawie w marcu 1914 r., poseł Franciszek 
Morawski–Dzierżykraj zadeklarował: „Moi Panowie. Czarni nie mogą się sami 
bronić. Nie ma tu żadnego czarnego posła. I nie może być żadnego. Nie mają żad-
nych gazet, nie mają żadnych agencji telegraficznych. Stanowią oni biedną ludność, 
zdaną tylko na obronę, ze strony rządzącej nią białej rasy”33. Poseł nie omieszkał 
przy tym zaznaczyć, że Polacy są także poddani bezwzględnej polityce, choć mają 
nieporównywalnie większe możliwości wyrażania swych poglądów w słowie i pi-
śmie. Stanowisko to wynikało z narzucającej się analogii — wszak Polacy sami by-
li ofiarami ustawy wywłaszczeniowej z 1908 r. Według posła, już chociażby z tego 
powodu, że niemieccy kolonialni poddani stali na niższym poziomie rozwoju niż 
Niemcy, Reichstag powinien być wobec nich nie tyle sprawiedliwym sędzią, co 
bardziej obrońcą. Morawski opowiedział się przy tym za zaniesieniem istniejącego 
wciąż w Afryce Wschodniej niewolnictwa domowego wśród ludności pochodzenia 
arabskiego34, z jednej strony nie dając wiary rządowym raportom o stosunkach pa-
nujących w koloniach, a z drugiej odnosząc się z szacunkiem do działalności mi-
sjonarzy35. Posłowi wtórował w tej kwestii m.in. „Kurjer Poznański”, piętnując na 

30 G. G r a i c h e n, H. G r ü n d e r, Deutsche Kolonien. Traum und Trauma, Berlin 2007, s. 166–
167, 196–200. 

31 „Schulthess’ Geschichtskalender”, 1912, s. 142; „Alldeutscher Blätter”, 1913, s. 341. 
32 H. G r ü n e r, Geschichte der deutschen Kolonien, Padeborn 2000, s. 153. 
33 Verhandlungen des Reichstags. XIII Legislaturperiode. I Session, Band 294, Stenographische 

Berichte, Sitzung 230–251, Berlin 1914, s. 7944. 
34 Szerzej na temat tego zagadnienia vide: J. G. D e u t s c h, Slavery under German Colonial Rule 

in East Africa, c.1860–1914, Habilitationschrift University of Berlin, October 2000, rękopis w zbiorach 
biblioteki IH UW. 

35 Verhandlungen des Reichstags. XIII Legislaturperiode. I Session, Band 294. Stenographische 
Berichte, Sitzung 230–251, Berlin 1914, s. 7944. Vide też np. „Kurier Poznański”, 11 marca 1914.

To wielokrotnie zresztą deklarowane wsparcie dla misji katolickich w koloniach nie stanowiło dla 
Polaków wartości bezwarunkowej. Na przełomie lat 1912 i 1913 wikariusz generalny archidiecezji 
poznańsko–gnieźnieńskiej Edward Likowski na łamach prasy kościelnej zaapelował do uczczenia 
zbliżającej się 25 rocznicy wstąpienia na tron przez Wilhelma II zbiórką na rzecz misji w niemieckich 
koloniach. Była to wspólna inicjatywa kościołów ewangelickiego i katolickiego w Niemczech. Nie 
spotkało się to z dobrym odbiorem wśród Polaków z zaboru pruskiego, rozżalonych na kajzera za fir-
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swych łamach nowe akty bezprawia i nadużycia wobec Kameruńczyków i przed-
stawiając swym czytelnikom szerzej postać Rudolfa Mangi Bella36.

Chętnie porównywano przy tym politykę Krzyżaków wobec ludności cy-
wilnej z ekscesami w koloniach. Na przykład dla „Kurjera Poznańskiego” skan-
dale w afrykańskich Schutzgebiete stanowiły dowód trwałości „krzyżackie-
go krwiożerczego ducha”37. Podobieństwo między polityką uprawianą niegdyś 
przez Krzyżaków a ekscesami w Kamerunie dostrzegał także Wojciech Kossak38. 
Brutalność czy wręcz okrucieństwo Niemców na obszarach pozaeuropejskich, ale 
także na ziemiach polskich, miały stawiać pod znakiem zapytania ich zdolność do 
cywilizowania podległych im ludów39.

Polacy odnieśli się również do niefortunnego wywiadu Wilhelma II dla bry-
tyjskiej gazety „Daily Telgraph”, opublikowanego 28 października 1908. Wywiad, 
udzielony z myślą o poprawie atmosfery w relacjach brytyjsko–niemieckich, osią-
gnął skutek przeciwny, wywołując międzynarodowy skandal i głęboki kryzys 
ustrojowy w samych Niemczech40. Także Polacy skrytykowali nieodpowiedzialne 
słowa cesarza. „Dziennik Poznański” grzmiał: „Skargi na politykę osobistą cesa-
rza, krzyżującą co chwila najtroskliwiej wypracowane plany polityczne odpowie-
dzialnych kierowników państwa odzywają się w Niemczech już od dawna, pra-
wie od chwili, w której Wilhelm II wstąpił na tron. Opinja publiczna mogła się 
już przyzwyczaić do tych niespodziewanych mów, niezrozumiałych telegramów, 
naglących wyjazdów, demonstracyjnych podróży, do wszystkich tych dziwnych, 

mowanie przez niego polityki germanizacji. Vide: Raport nadprezydenta prowincji poznańskiej dla 
szefa MSW z 4 marca 1913 r., w: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin–Dahlem, 
I HA, Tit 871, Nr 99, Ministerium des Innern, Die polnische Gedankenfeier des Januar Aufstandes, 
s. 166–167. 

36 Skandaliczne stosunki w Kamerunie, „Kurjer Poznański”, 21 marca 1914. Szerzej o tej sprawie 
vide np. J.–P. F. E y o u m, S. M i c h a e l i s, J. Z e l l e r, Bonamanga. Eine kosmopolitische Familien-
geschichte, [w:] Mont Cameroun. La Camerun et l’Allemagne: Expériences coloniales et post-
coloniales. Kamerunisch–deutsche Beziehungen, „Koloniale und postkoloniale Erfahrungen”, 2005, 
nr 2, s. 27–36. P. S z l a n t a, Apartheid po niemiecku. Wywłaszczenie ludu Duala w Kamerunie w la-
tach 1906–1914, [w:] Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi 
Tymowskiemu, red. B. N o w a k, M. N a g i e l s k i, J. P y s i a k, Warszawa 2011, s. 489–507.

37 Cytat za: E. S t a d t m ü l l e r, Polskie nurty polityczne wobec Niemiec w latach 1871–1918, 
Wrocław 1994, s. 55. 

38 W. K o s s a k, Listy do żony i przyjaciół (1883–1942), wyd. K. O l s z a ń s k i, Kraków 1985, t. II, 
s. 24. 

39 E. S t a d t m ü l l e r, op. cit., s. 145. 
40 Szerzej vide: J. C. G. R ö h l, Wilhelm II. Der Weg in den Abgrund 1900–1941, München 2008, 

s.709–739; M. K o h l r a u s c h, Der Monarch im Skandal. Die Logik der Massenmedien und die 
Transformation der wilhelminischen Monarchie, Berlin 2005, s. 243–301; P. W i n z e n, Das Kaiser-
reich am Abgrund. Die Daily Telegraph–Affäre und das Hale–Interview von 1908. Darstellung und 
Dokumentation, Stuttgart 2002; W. S c h ü s s l e r, Die Daily Telgraph–Affaire. Fürst Bülow, Kaiser 
Wilhelm und die Krise des Zweiten Reiches 1908, Göttingen 1952.
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nieokreślonych, za pierwszym impulsem podjętych, aktów politycznych monarchy 
[...] Ale to, co teraz opublikował angielski dziennik Daily Telegraph, przechodzi 
wszelką miarę [...] Takiej kompromitacji całej zewnętrznej polityki niemieckiej 
jeszcze nie było”41.

Spośród ugrupowań reprezentowanych w Reichstagu tylko Partia Centrum 
i właśnie Koło Polskie nie zgłosiły interpelacji w sprawie feralnego wywiadu42. 
Przyczyny tej wstrzemięźliwości należy dopatrywać w spodziewanej fali krytyki 
ze strony ugrupowań niemieckich. Natomiast 11 listopada 1908, w debacie par-
lamentarnej poświęconej wypowiedzi cesarza, do chóru krytyków przyłączył się 
Julian Sas–Jaworski. Skrytykował on nieodpowiedzialne słowa Wilhelma twier-
dząc, że Polacy już od wielu lat byli przedmiotem impulsywnej i nieodpowiedzial-
nej polityki władz i pokrótce przypominając zebranym wymierzone w nich ustawy. 
Polacy stali na gruncie zasady samostanowienia i suwerenności narodu, co pociąga 
za sobą postulat poddania społecznej kontroli polityki zarówno wewnętrznej, jak 
międzynarodowej. Poseł do pewnego stopnia oszczędził osobę monarchy zrzuca-
jąc część winy na nieodpowiedzialnych doradców i współpracowników. Stwierdził 
jednak, że „konstytucyjnemu kierownikowi polityki państwowej” brakuje „wystar-
czającego stopnia poczucia odpowiedzialności i siły”, by nie ustąpić przed szkodli-
wymi wpływami zewnętrznymi43.

Przebieg „afery Daily Telegraph” szeroko komentowała polska prasa44. Nie 
bez cienia Schadefreude „Gazeta Grudziądzka” donosiła: „Te wynurzenia cesarza 
niemieckiego narobiły ogromnej wrzawy na całej kuli ziemskiej, takiej wrzawy, że 
na chwilę świat cały zapomniał o Maroku, o Bułgaryi i o Bośni i Hercegowinie, 
które zabrały Austro–Węgry. Gazety francuskie i rosyjskie w niebywały sposób 
wygadują na cesarza niemieckiego. Gdybyśmy tu to wszystko powtórzyli, to by 
pewnie redaktor nasz długo z więzienia nie wyjrzał”45. Kilka miesięcy później, 
w marcu 1909 r., przy okazji debaty nad polityką zagraniczną w Reichstagu, do 
której doszło po wystąpieniu kanclerza Bülowa, „Dziennik Bydgoski” dokonał na-
stępującej jej oceny: „W polityce zagranicznej od szeregu lat Niemcom się nie wie-
dzie. Klęski dyplomatyczne stale się powtarzają, a nie zmazują ich takie sprawy jak 
sławetne wynurzenia cesarza Wilhelma, stanowisko Niemiec w sprawie marokań-
skiej, podróż cesarza do Tangeru, zimne zachowanie się Niemiec wobec konstytu-

41 Polityka cesarska, „Kurjer Poznański”, 31 października 1908. 
42 O. H a m m a n n, Um den Kaiser, Berlin 1919, s. 70. 
43 Verhandlungen des Reichstags. XII Legislaturperiode. I Session, Band 233, Sitzung 153–181, 

Berlin 1909, s. 5426. 
44 Vide np. Głośna afera enuncjacji cesarskiej w Daily Telegraph, „Kurjer Poznański”, 4 listopada 

1908; Prasa o interwiewie cesarskim, „Dziennik Poznański”, 31 października 1908; Interwiew cesar-
ski i zagranica, „Dziennik Poznański”, 4 listopada 1908. 

45 Nawarzyli sobie Niemcy piwa, „Gazeta Grudziądzka”, 5 listopada 1908. 
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cji tureckiej, itd. itd.”46 Także inne polskie tytuły prasowe krytykowały kanclerza, 
zarzucając mu błędy, złą ocenę sytuacji i zbyt optymistyczną ocenę przyszłości47.

W oczach polskiej opinii publicznej rządy osobiste i związane z tym wpływy 
różnych grup nacisku i klik nie służyły ani państwu niemieckiemu, ani zamiesz-
kującym go Polakom. Wraz z częścią prasy niemieckiej postulowano zmiany kon-
stytucyjne i wprowadzenie parlamentarnej odpowiedzialności szefa rządu48. Nie 
dowierzano przy tym obietnicom cesarza, że w przyszłości będzie stał na grun-
cie konstytucji oraz będzie bardziej powściągliwy w swych wypowiedziach. Jak 
ubolewał „Kurjer Poznański”: „W bardzo oświeconych i postępowych Niemczech 
jest jednak dużo ludzi, którzy przed tym majestatem w proch upadają. Ci w słowa 
cesarskie uwierzą i z oburzeniem zwrócą się przeciw tym śmiałkom, którzy żądać 
będą innych, konstytucyjnych gwarancji. W Niemczech, bowiem mimo świetnych 
zdobyczy cywilizacyjnych mimo złudnych pozorów kultury nie ma [...] zdrowej, 
śmiałej, przepojonej poczuciem obywatelskim opinii publicznej”49. Podobnie ko-
mentowała „Gazeta Grudziądzka”: „Ponieważ jesteśmy zwolennikami zasady, że 
lud w państwach powinien mieć prawo współdecydowania, i ponieważ jesteśmy 
za jak najbardziej wolnościowym rozwojem ludów, przeto stoimy na stanowisku, 
że kierownictwo zewnętrzne i wewnętrzne państwa powinno być podporządkowa-
ne dobru oraz kontroli obywateli [podkreślenia w oryginale — P. Sz.]”50.

Poza błędami w polityce zagranicznej i łamaniem konstytucji zgromiono 
Wilhelma także za to, że gdy w Berlinie toczyła się debata parlamentarna na te-
mat wywołanego przez niego kryzysu, on sam przebywał poza stolicą. „Również 
nie rozumiemy” — komentowała „Gazeta Grudziądzka” — „dlaczego cesarz 
to, co się teraz dzieje w Berlinie, tak sobie lekceważy, że nie przerwie swoich 
podróży, polowań i festynów dworskich, aby przybyć do Berlina. Już od daw-
na odczuwa lud z goryczą te »rządy koczownicze« [...] Byłoby to rzeczywiście 
zbytecznem, dowodzić raz jeszcze ile szkody te ciągłe podróże cesarza przyno-
szą państwu” [podkreślenia w oryginale — P. Sz.]51. Wtórował mu m.in. „Kurjer 
Poznański”: „Cesarz bawił się w tym czasie doskonale w Donaueschingen. Co go 
obchodziły debaty parlamentarne, kiedy książę Buelow z góry mógł go zapewnić, 
że się wszystko na niczym skończy”52. Polska opinia publiczna w zaborze pruskim 

46 Polityka zagraniczna Niemiec, „Dziennik Bydgoski”, 31 marca 1909. 
47 Polityka zagraniczna Niemiec, „Dziennik Poznański”, 31 marca 1909; Polityka zagraniczna 

Niemiec przed forum parlamentu, „Kurjer Poznański”, 31 marca 1909; Jak to rozumieć, książę kancle-
rzu!, „Gazeta Grudziądzka”, 3 kwietnia 1909. 

48 Naród niewolników, „Kurjer Poznański”, 13 listopada 1908; Wynik, „Dziennik Poznański”, 
13 listopada 1908; Drugi dzień rozpraw nad wynurzeniami cesarza, „Gazeta Grudziądzka”, 14 listopa-
da 1908. 

49 Cesarz i kanclerz, „Kurjer Poznański”, 20 listopada 1908. 
50 Drugi dzień rozpraw nad wynurzeniami cesarza, „Gazeta Grudziądzka”, 14 listopada 1908. 
51 Po walce, „Gazeta Grudziądzka”, 17 listopada 1908. 
52 Naród niewolników, „Kurjer Poznański”, 13 listopada 1908. 
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zgodnie uznawała, że realną zmianę w sposobie uprawiania polityki może zapew-
nić jedynie wprowadzenie politycznej odpowiedzialności rządu przed parlamen-
tem53. Dla znacznej części prasy zaboru pruskiego cała afera stanowiła dogodny 
pretekst do ataku na kanclerza, odpowiedzialnego także za kurs antypolski54.

Dobry przykład obrazujący dystans Polaków do Weltpolitik stanowił ich sto-
sunek do kwestii marokańskiej. Polska opinia publiczna krytycznie odnosiła się 
do politycznego zaangażowania Niemiec w tym państwie. Krytykowano m.in. wi-
zytę cesarza Wilhelma II w Tangerze w marcu 1905 r. i akt końcowy konferencji 
Algeciras z kwietnia następnego roku. Niemcy miały wyjść z tej awantury upoko-
rzone i izolowane na arenie międzynarodowej. Przyczyn tego stanu rzeczy doszu-
kiwano się w ich bucie, zarozumiałości i nieustannym odwoływaniu się do groźby 
użycia siły w celu przeforsowania swego stanowiska55.

Także drugi kryzys marokański, wywołany w lipcu 1911 r. zakotwiczeniem 
w pobliżu Agadiru kanonierki „Panther”56, nie uszedł uwagi polskich posłów 
i dziennikarzy. Przemawiając podczas debaty w Reichstagu 11 listopada 1911 po-
seł hrabia Maciej Mielżyński stwierdził, że choć z powodu specjalnego położe-
nia Polaków w Rzeszy, spowodowanego polityką rządową, nie było powodu, by 
Koło Polskie zabierało głos w dziedzinie spraw międzynarodowych, lecz zmienna 
i chwiejna polityka zagraniczna Niemiec mogła doprowadzić z powodu błahostek 
do wybuchu wojny. Zaistniała sytuacja stanowiła dla niego kolejny argument na 
rzecz postulatu poszerzenia kompetencji Reichstagu o współdecydowanie o bie-
żącej polityce rządu. Mielżyński oskarżył niemieckie kręgi szowinistyczno–nacjo-
nalistyczne o przyczynienie się do niepotrzebnego podgrzania temperatury sporu. 
Jego zdaniem bez sprawiedliwej, spokojnej i logicznej polityki wewnętrznej nie da 
się uprawiać sensownej i pożytecznej dla państwa polityki zagranicznej. Stanowiło 
to czytelną aluzję do „polityki kresowej” uprawianej przez rząd i boleśnie uderza-
jącej w Polaków. Omawiany w Reichstagu niemiecko–francuski traktat z 4 listopa-
da 1911, dotyczący Maroka i Konga, nie gwarantował — zdaniem Mielżyńskiego 
— trwałego pokoju między oboma mocarstwami, a dla podatników w Rzeszy mógł 
oznaczać dodatkowe obciążenia57.

Polska opinia publiczna w Niemczech żywo interesowała się także tym kryzy-
sem, mogącym doprowadzić do wybuchu wojny ogólnoeuropejskiej. Podkreślano 

53 Odpowiedzialność ministrów Rzeszy, „Dziennik Poznański”, 27 listopada 1908. 
54 Buelow w opałach!, „Gazeta Grudziądzka”, 7 listopada 1908; Mądrala, „Gazeta Grudziądzka”, 

12 listopada 1908; Niebezpieczna gra księcia Buelowa, „Kurjer Poznański”, 7 listopada 1908. 
55 Klęska Niemców na konferencji marokańskiej, „Gazeta Grudziądzka”, 29 marca 1906; Cały 

świat przeciwko Niemcom, „Gazeta Grudziądzka”, 31 marca 1906; Echa konferencji w Algeciras, 
„Gazeta Toruńska”, 11 kwietnia 1906. 

56 Szerzej na ten temat: P. S z l a n t a, Konflikty marokańskie 1905–1911, [w:] Konflikty kolonialne 
i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, red. P. O s t a s z e w s k i, Warszawa 2006, s. 124–137. 

57 Verhandlungen des Reichstags. XII Legislaturperiode. II Session, Band 268. Stenographische 
Berichte, Berlin 1911, s. 7781–7785. 
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zwłaszcza gospodarcze podłoże konfliktu58. Jak oceniał „Kurjer Poznański”: „bi-
lans ostateczny polityki marokańskiej przedstawia się znacznie korzystniej dla 
Francji niż dla Niemiec. Rząd niemiecki nie wyszedł z chwałą z tej całej imprezy. 
Stanowisko Francji w świecie międzynarodowym wzmocniło się znacznie, autory-
tet potęgi niemieckiej stracił dużo na swej aureoli”59.

Miesiąc później, podczas debaty podatkowej, do polityki zagranicznej Niemiec 
nawiązał Wiktor Kulerski. W jego ocenie postępująca izolacja Rzeszy na arenie 
międzynarodowej, pociągająca za sobą konieczność intensyfikacji zbrojeń, nie wy-
nikała — jak sądziły kręgi prawicowe — ze złej woli mocarstw, zazdrośnie spoglą-
dających na rosnącą pozycję Niemiec, lecz z kolosalnej nieufności, jaką Niemcy 
darzyły inne mocarstwa. To zaś — według posła — miało swe źródło w nadmier-
nej dominacji Prus w Rzeszy i takich cechach jej polityki jak skłonność do użycia 
siły i fałszywość60.

Dobrą okazję do podsumowania rządów Wilhelma II, w tym jego dokonań 
na arenie międzynarodowej, dawała 25 rocznica wstąpienia władcy na tron, ob-
chodzona w czerwcu 1913 r. Wydarzenie to zostało odnotowane przez polską 
prasę licznymi artykułami. Zgodnie przypominano antypolskie działania i ge-
sty jubilata oraz podległych mu urzędników. Na marginesie wspominano tak-
że o polityce zagranicznej. „Przegląd Wielkopolski” donosił 14 czerwca 1913 
w artykule „Bilans”, że cechą charakterystyczną rządów Wilhelma II była ciągle 
rosnąca skala zbrojeń, co wprowadzało do stosunków międzynarodowych atmos-
ferę napięcia, nerwowości i wrogości61. Najbardziej zajadła w krytyce była prasa 
wydawana poza zaborem pruskim. Warszawskie pismo satyryczne „Mucha” po-
święciło rocznicy nawet cały numer z 13 czerwca 1913. Znalazło się w nim wiele 
karykatur i dowcipów, w których natrząsano się z manii wielkości kajzera, żądzy 
władzy i nowych zdobyczy, militaryzmu i porażek na arenie międzynarodowej62.

Podsumowując, dla polskich parlamentarzystów w Rzeszy oraz polskiej opinii 
publicznej, polityka zagraniczna Niemiec nie stanowiła istotnego pola aktywno-
ści i zainteresowań. Mimo różnic światopoglądowych dzielących poszczególnych 
posłów Koła Polskiego czy tytuły prasowe, w kwestii stosunku do polityki mor-
skiej i kolonialnej panował wśród nich konsensus. Reprezentowali oni w tej ma-
terii spójne, konsekwentne i negatywne stanowisko. Ta „zgoda narodowa” wokół 
Weltpolitik — i to w okresie poważnych napięć między konserwatystami a ende-

58 Vide np. Zatarg marokański, „Dziennik Poznański”, 6 lipca 1911; Rokowania, „Dziennik 
Poznański”, 12 lipca 1911; Układ marokański, „Dziennik Poznański”, 5 listopada 1911; Porozumienie 
z Francją, „Dziennik Poznański”, 8 listopada 1911. 

59 Maroko, „Kurjer Poznański”, 7 listopada 1911.
60 Verhandlungen des Reichstags. XII. Legislaturperiode. I Session, Band 233. Stenographische 

Berichte, Berlin 1909, s. 6146. 
61 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, R.4168, Preußen 4/2, Akten betreffend 

Zusammenstellung der polnischen Tagesliteratur, Bd. 42, S. 1.
62 „Mucha”, 13 czerwca 1913. 
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kami w łonie polskiego obozu politycznego w zaborze pruskim — stanowi moim 
zdaniem kolejną przesłankę dowodzącą, że sprawy morskie i kolonialne nie odgry-
wały istotnej roli w świadomości polskich podanych kajzera.

Nie oznaczało to jednak całkowitego ich lekceważenia. Polscy parlamenta-
rzyści i dziennikarze starali się nawiązywać do antypolskiego kursu władz pru-
skich, ukazując negatywny wpływ kręgów szowinistyczno–wszechniemieckich 
na politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeszy. Koło Polskie wystąpienia w tej 
sprawie traktowało jako element strategii obronnej, polegającej na krytyce poczy-
nań władz oraz apelowaniu o sprawiedliwe i równorzędne traktowanie Polaków 
w Niemczech. Zmiany na lepsze, zarówno w wewnętrznej, jak zagranicznej poli-
tyce państwa, przynieść miały demokratyzacja i wprowadzenie zasady parlamen-
tarnej odpowiedzialności rządu. Polskie kręgi polityczne zgodnie uznawały głoso-
wanie za rozbudową floty za synonim polityki ugodowej. Warunek sine qua non 
wsparcia tych i innych projektów rządowych stanowiło zelżenie kursu germaniza-
cyjnego. W kwestiach związanych z polityką kolonialną i morską Polacy głosowali 
w Reichstagu bardzo podobnie jak posłowie SPD63, choć oczywiście w sprawach 
światopoglądowych, m.in. dotyczących postulowanych relacji między państwem 
a Kościołem, oba ugrupowania dzieliła przepaść64. Wobec ludów kolonialnych 
poddanych niemieckiej władzy polscy parlamentarzyści i dziennikarze przybierali 
postawę solidarności z pozycji patriarchalnych, dostrzegając pewne podobieństwo 
losów.

Rodzi się także pytanie, czy to zatroskanie błędami i niepowodzeniami w sfe-
rze polityki zagranicznej wynikało jedynie ze względów taktycznych, czy też może 
ze szczerej troski o państwo. Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Jak pisze 
w swej monografii poświęconej aktywności parlamentarnej Polaków w Reichstagu 
Albert S. Kotowski: „Położenie polityczne polskich frakcji było w najwyższym 
stopniu skomplikowane. Z jednej strony, aby uniknąć wzrostu antypolskich re-
sentymentów w niemieckim społeczeństwie i zaostrzenia pruskiej polityki ger-
manizacji, nie mogły one publicznie popierać dążeń do odbudowy państwa pol-
skiego. Z drugiej strony otwarte wyrzeczenie się niepodległości prowadziłoby do 
ostrej krytyki przez polską opinię publiczną. [...] Często pruska racja stanu sta-
ła w sprzeczności z miłością ojczyzny, ponieważ dla większości z nich [polskich 
posłów — P. Sz.] to nie Prusy, ale podzielona Polska była krajem ich ojców”65. 
Wydaje się jednak, także na podstawie materii poruszonej w niniejszym artykule, 
że w państwach zaborczych proces asymilacji państwowej — nie tylko w zapew-
niającej Polakom najbardziej znośne warunki bytu narodowego monarchii habs-

63 Szerzej vide: A. C z u b i ń s k i, Stanowisko socjaldemokracji niemieckiej wobec polityki kolo-
nialnej II Rzeszy w latach 1876–1914, Poznań 1966. 

64 Vide np. R. K o m i e r o w s k i, op. cit., s. 324. 
65 A. K o t o w s k i, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe. Die polnische Fraktion im 

Deutschen Reichstag 1871–1918, Düsseldorf 2007, s. 9–10. 
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burskiej — na początku XX w. posunął się o wiele dalej, niż chciałyby się do to 
przyznać kilkanaście lat później elity odrodzonej Rzeczypospolitej66.

The Polish Subjects of Wilhelm II vis–a–vis “Weltpolitik” 1988–1914

The article discusses the attitudes of the Polish members of the German Reichstag and 
of the Polish press (chiefly from the Prussian section of Poland), with reference to the 
efforts of the German Empire aimed at strengthening her fleet, and the German colonial 
policies in general. Szlanta demonstrates that in spite of various differences among them, 
the members of the Polish Club in the Reichstag worked out a common position with 
respect to the issues mentioned above, which was a consequence of the attitude of the 
German administration towards the Polish population. At the beginning of the reign of 
Wilhelm II, the Poles were hoping for a conciliatory course. Hence, their favourable 
responses to ideas of enlarging the fleet, pressed forward by the monarch and Chancellor 
von Bülow. But when their hopes were thwarted, the Poles joined the opposition and 
assumed a stance similar to that of the German Social Democrats. Moreover, they criticised 
the public remarks of Wilhelm II, in which the Kaiser demanded colonies for Germany, and 
the political measures undertaken by the Reich during the Moroccan crises. Arguing against 
the fleet enlargement programme and colonial expansion they pointed to the high costs 
of  uch politics and to the probability of the outbreak of war with Great Britain in result 
of rivalry on the seas.

With respect to the policies towards the native peoples inhabiting the German colonies, 
the Polish members of the Reichstag followed the course, which can be described as 
“solidarity from a patronizing position”. They criticized the brutality of colonial 
administrations and appealed to the Reichstag to become the defender rather than the critic 
of the local populations, which had no rights to send their representatives to the German 
Diet. The Polish parliamentarians would point out the similarities in the position of the 
native inhabitants of the colonies and of the Poles in terms of oppressed minorities. On the 
other hand, in accord with the dominant views of the epoch, they did not call for equal 
rights of the native inhabitants of the colonies with the Europeans.

The discussed above views of the parliamentarians reflected the opinions of the Polish 
general public, as can be seen from the content of the press published in the Prussian part 
of Poland.

66 G. M a r k i e w i c z, Świadomość państwowa społeczeństwa polskiego okresu zaborów. Stan ba-
dań, postulaty badawcze, [w:] Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości 1914–1918, pod 
red. D. G r i n b e r g a, J. S n o p k o, G. Z a c k i e w i c z a, Białystok 2007, s. 20–34; G. M a r k i e w i c z, 
Między państwem obcym ideą państwa własnego. Świadomość państwowa polskich elit intelektual-
nych w latach 1864–1914, Łódź 2010. 
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Seksualność w języku obelg mieszczan krakowskich

„Włóczysz się po klasztorach, aby z mnichami grzeszyć!
A ty codziennie ze scholarami się kładziesz!”

 — czyli o seksualności w języku obelg 
krakowskich mieszczan w XV wieku*

W zasadzie nie wiadomo, z jakiego powodu wybuchła cała awantura... Krótka 
pyskówka i mieszkańcy ulicy Szpiglarskiej stali się świadkami sąsiedzkiej bój-
ki. Jan Kozik rzucił się na Jana piekarza. Do walki włączyły się natychmiast sta-
ra Kozikowa Małgorzata, matka Jana, wraz ze swoją synową Maszą. Na pomoc 
Janowi piekarzowi nadbiegła zaś jego żona, także Masza. Oprócz zadawanych 
razów i wyrywanych włosów w powietrzu latały też inwektywy. Piekarz z żoną 
nazwani parszywymi złodziejami odpowiedzieli wyzywając rodzinę Kozików od 
bękartów, skurwysynów i przybłędów niewiadomego pochodzenia. W tym mo-
mencie nastąpiła zapewne jakaś przerwa, może nawet kilka cichych dni. Ale znie-
ważona rodzina piekarza nie zamierzała darować swych krzywd. Celem ataku stały 
się tym razem garnki i piec Kozików, które zostały doszczętnie zniszczone. Zemsta 
piekarza przyniosła też jedną ofiarę śmiertelną... kozikowego prosiaka, którego 
Jan z Maszą zatłukli kijami... To oczywiście doprowadziło do kolejnej otwartej 
konfrontacji... i znów sięgnięto do potężnych argumentów słownych — zarzuca-
jąc adwersarzom rozpasanie seksualne, niewiadome pochodzenie, trudnienie się 
nierządem. Poczym, gdy emocje opadły, obie rodziny się pogodziły i wróciły do 
zgodnego sąsiedzkiego życia... przynajmniej na jakiś czas.

*

Historię tej kłótni zarejestrowano w kilkunastu zapiskach z „Ksiegi wójtow-
skiej krakowskiej 1442–1443”1. Jest to najwcześniejsza zachowana księga z serii 

* Artykuł ten jest rozwinięciem referatu wygłoszonego przeze mnie na Interdyscyplinarnym 
Konwersatorium Humanistycznym „Ciało — płeć — seksualność” w marcu 2011 r.

1 Księga wójtowska krakowska 1442–1443. Registrum domini advocati Cracoviensis 1442–1443. 
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, wyd. M. N i w i ń s k i, K. J e l o n e k – L i t e w k a, 
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akt wójtowskich krakowskich. Kolejne pochodzą dopiero z lat siedemdziesiątych 
XV stulecia i od tego czasu zachowały się już nieprzerwanie do końca XVIII w. 
W zasadzie akta wójtowskie nie zostały jak dotąd należycie rozpoznane i wyko-
rzystane przez historiografię. Na ogół pomijano je jako mało znaczący materiał, 
będący wytworem urzędu wójtowskiego, któremu przypisywano marginalną rolę 
w ustroju piętnastowiecznego Krakowa2.

Tymczasem, jest to znakomite źródło do poznania niższych warstw miejskie-
go społeczeństwa, ich obyczajowości i życia codziennego. Urząd i samodzielny 
sąd wójtowski był bowiem instytucją dostępną interesantom codziennie, do któ-
rej mieszczanie, zwłaszcza ci pośledniejsi, zgłaszali się w pierwszej kolejności ze 
swymi interesami i problemami3. W prowadzonych przez podwójciego księgach 
znajdują się więc zapisy dotyczące spraw niespornych: przenoszenia własności, 
oświadczenia zadłużenia, niektóre transakcje kupna i sprzedaży. Jednak przed sąd 
wójtowski trafiały również osoby toczące spory, a śladem tych spraw są zapiski 
odnoszące się do bójek i rzucanych przez mieszczan obelg. Wszystkie wpisy są 
bardzo lakoniczne i mają charakter sporządzonego przed podwójciego skrótu, 
przedstawiającego treść sprawy i wydane orzeczenie.

Dotyczące obelg zapiski w krakowskiej księdze wójtowskiej wskazują, jak sąd 
procedował w takich sprawach. Obrażony mieszczanin zgłaszał się do urzędu wój-
towskiego i składał tam doniesienie na pomawiającego. Wójt wyznaczał sprawcy 
termin, do którego ten miał zaprzysiąc przed sądem (w obecności powoda), że rze-
czywiście tak powiedział, i że jego słowa nie były prawdziwe, a następnie przyjąć 
wyrok. Jeżeli pozwany stawił się i złożył przysięgę, sprawa się kończyła. Zdarzało 
się jednak, że sprawca się nie zjawiał lub zaprzeczał słowom pozywającego. W ta-
kich wypadkach sędzia wyznaczał rozjemców i termin, do którego powinni dopro-
wadzić strony do zgody. Jeśli i to nie przynosiło rezultatu, najczęściej kierowano 
sprawę na najbliższy sąd wójtowsko–ławniczy, gdzie powoływano świadków i wy-
dawano wyrok. Bez względu na to, jak spór się kończył, pierwotną motywacją po-

A. L i t e w k a, Towarzystwo miłośników i zabytków Krakowa. Fontes Cracovienses, 3, Kraków 1995 
[dalej: KWK], 744–748, 755–760.

2 Na podstawie materiału z akt wójtowskich powstało zaledwie kilka prac, z których przywołać 
należy dwie: mający przyczynkowy charakter tekst o bójkach i obelgach autorstwa H. Z a r e m s k i e j, 
Krakowska księga wójtowska z roku 1442. Bójki i obelgi, [w:] Cracovia — Polonia — Europa. Studia 
z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin 
i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 93–100, a także artykuł P. T y s z k i, Ulica 
Szewska w Krakowie — miejsce rozboju dokonanego wiosną roku 1497, KHKM, t. XLVII, 1999, 
zesz. 1–2, s. 103–112.

3 W tym tekście nie ma miejsca, by szczegółowo rozważać kwestię organizacji i kompetencji sądu 
wójtowskiego, który nie został dotąd należycie opracowany w historiografii. Zagadnienie to stanowi 
jeden z głównych problemów przygotowywanej rozprawy doktorskiej, dlatego jego omówienie podej-
mę w osobnym artykule.
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szkodowanego zgłaszającego się do sądu było jak najszybsze oczyszczenie swego 
imienia.

W średniowiecznym prawie miejskim grupa przestępstw przeciw czci obejmo-
wała kilka rodzajów przewinień. Cześć innej osoby można było naruszyć zarówno 
czynem, jak słowem. Do postępków uchybiających godności zaliczano np. spolicz-
kowanie, czy lekkie pobicie i traktowano podobnie, jak obraźliwe gesty i inwek-
tywy4. Prawo magdeburskie nie wyróżniało natomiast poszczególnych kategorii 
ataku słownego, jednakowo traktując różne jego formy. Hanna Z a r e m s k a za-
uważyła, że krakowskie akta wójtowskie wskazują na odróżnianie w praktyce sądu 
różnych form słownej agresji5. I tak vituperatio, infamia, defamatio oraz lista kon-
kretnych obelg często występują w opisie jednej sprawy jako oddzielne przewiny6. 
Lakoniczność zapisek uniemożliwia jednak stwierdzenie, co dokładnie kryło sie 
pod stosowanymi terminami i jakie były między nimi różnice. Za obelgę uznawano 
zarówno nazwanie kogoś ogólnym, obraźliwym epitetem na przykład złodziej, bę-
kart, dziwka, jak pomówienie o dokonanie konkretnego czynu — kradzieży garnka 
lub cudzołóstwa z żoną sąsiada. Wszystkie przestępstwa przeciw czci niosły wedle 
prawa takie same konsekwencje, czyli wypłacenie grzywny i mulkty oraz nało żenie 
obowiązku odwołania wypowiedzianych słów i przeproszenia poszkodo wanego7.

Wśród obelg, które treścią odwoływały się do sfery seksualności, można 
wyróżnić kilka grup stosowanych epitetów. Najpowszechniejsze były wyzwiska 
związane z prostytucją. W siedemnastu przypadkach na sto ofiara słyszała, że jest 
prostytutką. Podwójci redagując wpis do księgi notował wtedy łaciński termin me-
retrix. Z pewnością mieszczanie nie używali jednak tego wyrazu w swych kłót-
niach, wątpliwe nawet by używali łagodnych odpowiedników z języków werna-
kularnych — podobnych jakościowo dzisiejszemu odbiorowi słowa prostytutka8. 
Obelgi nie musiały mieć postaci bezpośredniego epitetu (tu es meretrix), pozosta-
jąc równie obraźliwymi. Podczas pyskówki dwóch krakowianek, jedna z nich usły-
szała, że powinna przebywać tam, gdzie zwykle przebywają ladacznice9. To dość 
charakterystyczny mechanizm obrazy. Innej mieszczce powiedziano, że mieszka 
w domu, gdzie mają w zwyczaju bawić prostytutki10. Niejaka Grapparowa, o której 
jeszcze będzie mowa, wysyłała swoją sąsiadkę do Zabłockiej — czyli, jak się wy-

4 W. M a i s e l, Miejskie prawo karne, [w:] Historia państwa i prawa, t. II, red. J. B a r d a c h, 
Warszawa–Toruń 1966, s. 353; H. Z a r e m s k a, op. cit., s. 95. 

5 H. Z a r e m s k a, op. cit., s. 95–96.
6 Vide np.: KWK, 707, 708, 851. 
7 W. M a i s e l, op. cit., s. 353.
8 Przykłady stosowania polskich inwektyw i wulgaryzmów można znaleźć m.in. w rotach sądo-

wych z XIV i XV w. z terenów Wielkopolski. Potwierdzają one użycie epitetu „kurwa” dla określenia 
kobiety wątpliwej konduity, vide: Wielkopolskie roty sądowe z XIV–XV wieku, red. H. K o w a l e w i c z, 
W. K u r a s z k i e w i c z, t. I–V, Warszawa 1959–1981.

9 KWK, 764; deberet manere, ubi solent manere meretrices.
10 KWK, 1135.
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daje, do powszechnie znanego lupanaru. Natomiast dzieci pewnej Kachny wedle 
niejakiego Hampelina z rynku „powinny drzeć szaty u prostytutki”11. Najczęściej 
jednak mówiono po prostu, że ktoś „żyje niegodnie” — inhoneste vivit, czyli utrzy-
muje się z prostytucji. Podwójci użył takiego terminu w przypadku 28% wszyst-
kich obelg.

W jednej piątej zarejestrowanych przypadków lżenia mieszczanie nazywa-
li swych sąsiadów cudzołożnikami. Przy tym jedynie w kilku sprawach pojawiło 
się konkretne oskarżenie. Na przykład Dorota żona Stana Magerlena w gniewie 
powiedziała, że Cloze z Będzina zrobił dziecko swej służącej, a jego dzieciom, 
że je wszystkie spłodził ze służkami12. Wspomniana Grapparowa oskarżyła zaś 
Agnieszkę, swoją sąsiadkę z ulicy Sławkowskiej, że po pierwsze zległa z jej mę-
żem. Po drugie, że jest wlgariter czarowniczka wobec jej syna, czyli miała posłu-
żyć się magią dla uwiedzenia chłopaka, na zakończenie odesłała jeszcze sąsiadkę 
do domu publicznego13. Znacznie częściej jednak mieszczanie używali epitetów 
lub w sposób ogólny charakteryzowali zachowanie obrażanych. I tak Jan pie-
karz usłyszał od Helszki, że jest po prostu cudzołożnik — addadulter14. Kachna 
Grifniczka powiedziała pewnej Agnieszce, że „włóczy się do mnichów, aby źle 
z nimi czynić”15. Z kolei Apolonia została pomówiona przez Annę, że się codzien-
nie ze scholarami kładzie16.

Podobny charakter miały zarzuty o posiadanie nieprawych dzieci, które w za-
sadzie były tożsame z pomówieniem o cudzołóstwo lub seks przedmałżeński (for-
nicatio). I tak pewien Stefan usłyszał od Małgorzaty z rynku, że nigdy nie spłodził 
prawego dziecka17. Helszka z ulicy Grodzkiej powiedziała zaś szewcowej Dorocie, 
że ma same inhonesti pueri. W kilku przypadkach podwójci wyjątkowo wskazał 
użycie konkretnego terminu z języka wernakularnego — mianowicie bancharth18. 
I tak łącznie obelgi odnoszące się bezpośrednio do seksu pozamałżeńskiego sta-
nowiły prawie jedną trzecią wszystkich odnotowanych przypadków zniesławienia 
o charakterze seksualnym.

Ostatnia grupa obelg (około 25%) nie dotyczyła niewłaściwych zachowań sek-
sualnych samych obrażanych lecz ich rodziców. Najczęściej mówiono po prostu 
o nieprawym urodzeniu — non de bona nacione lub że osoba nie jest godna by 
przebywać między prawymi ludźmi — inter probis hominibus19. Zdecydowanie 
rzadziej zarzucano, że któreś z rodziców (przeważnie ojciec) dopuściło się cudzo-

11 KWK, 181; quod pueri eius debent lecerare [!] vestimenta apud meretricem.
12 KWK, 1102.
13 KWK, 801.
14 KWK, 754.
15 KWK, 1335; ambularet ad monachos et male faceret cum eis.
16 KWK, 632.
17 KWK, 53.
18 Np.: KWK, 1236.
19 KWK, 185, 307, 347, 402, 557, 678, 734, 748, 757, 851, 1335.
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łóstwa. Jedynie w dwóch przypadkach nazwano pokrzywdzonego dzieckiem pro-
stytutki20.

Antropolodzy i socjolingwiści zauważyli, że jedną z głównych funkcji inwek-
tyw, plotek i zniesławień stosowanych przez małą grupę, zwłaszcza sąsiedzką, jest 
kontrola i dyscyplinowanie poszczególnych jej członków21. Treść i sposób budo-
wania obelg jest więc odbiciem systemu wartości przyjętego i obowiązującego 
w danej społeczności22. Chociaż inwektywy związane ze sferą seksualności, który-
mi posługiwali się krakowscy mieszczanie w połowie XV w., były dość zróżnico-
wane, każdorazowo zarzucano ofierze zachowanie naruszające regułę dopuszczal-
ności współżycia seksualnego wyłącznie w małżeństwie. W najbardziej oczywisty 
sposób łamało ją cudzołóstwo i seks przedmałżeński, których efektem były nie-
ślubne dzieci. Również prostytucja była w pewien sposób postrzegana, jako zagro-
żenie dla małżeństwa, choć bardziej akceptowalna od zdrady.

Regułę wierności małżeńskiej propagował oczywiście Kościół, ale w społecz-
ności mieszczan miała ona również znaczenie praktyczne i była jedną z podstawo-
wych zasad organizujących życie społeczne późnośredniowiecznego miasta. Seks 
uprawiany wyłącznie w związku małżeńskim gwarantował bowiem posiadanie 

20 KWK, 436, 1349.
21 Badania antropologiczne i socjolingwistyczne nad znaczeniem obelg, zniesławienia i plotek 

w funkcjonowaniu małych społeczności były prowadzone na świecie od lat sześćdziesiątych XX w. 
W nauce polskiej pracą odnosząca się do tej tematyki jest artykuł M. S a r n o w s k i e g o (O kłótni, 
bójce i charakterze agresywności obelg, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia”, 
112, 2001, s. 93–102), ale odsyłam przede wszystkim do prac obcojęzycznych: M. I n g r a m, Church 
Courts, Sex and Marriage in England, 1570–1640, Camebridge 1987; L. G o w i n g, Domestic 
Dangers: Women, Words and Sex in Early Modern London, Oxford 1996; M. M c I n t o s h, Controlling 
Misbehavior in England, 1370–1600, Cambridge 1998 (rozdz. 8); D. H a n d e l m a n, Gossip in 
Encounters: The Transmission of Information in a Bounded Social Setting, „Man. New Series”, t. VIII, 
1973, zesz. 2, s. 210–227; D. G a r r i o c h, Verbal Insults in Eighteen–century Paris, [w:] The Social 
History of Language, red. P. B u r k e, R. P o r t e r, Cambridge–New York–New Rochelle–Melbourne–
Sydney 1987, s. 104–119; D. R. L e s n i c k, Insults and threats in medieval Todi, „Journal of Medieval 
History”, t. XVII, 1991, s. 71–91; C. A. B o w l e r, Carted Whores and White Shrouded Apologies: 
Slander in the County Courts of Seventeenth–Century Virginia, „The Virginia Magazine of History and 
Biography”, t. LXXXV, 1977, zesz. 4, s. 411–426; B. S h o e m a k e r, The Decline of Public Insult in 
London 1660–1800, „Past & Present”, t. CLXIX, 2000, s. 97–131; M. B. N o r t o n, Gender and 
Defamation in Seventeenth–Century Maryland, „The William and Mary Quarterly. Third Series”, 
t. XLIV, 1987, zesz. 1, s. 3–39; Ph. R. S c h o f i e l d, Peasants and the Manor Court: Gossip and 
Litigation in a Suffolk Village at the Close of the Thirteenth Century, „Past & Present”, t. CLIX, 1998, 
s. 3–42; P. J. W i l s o n, Filcher of Good Names: An Enquiry Into Anthropology and Gossip, „Man. 
New Series”, t. IX, 1974, zesz. 1, s. 93–102; P. N. M o o g k, „Thieving Buggers” and „Stupid Sluts”: 
Insults and Popular Culture in New France, „The William and Mary Quarterly. Third Series”, 
t. XXXVI, 1979, zesz. 4, s. 524–547; R. J. C o o m b e, Contesting the Self: Negotiating Subjectivities 
in Nineteenth–Century Ontario Defamation Trials, „Studies in Law, Politics and Society”, t. IX, 1991, 
s. 17–23.

22 D. R. L e s n i c k, op. cit., s. 72; D. G a r r i o c h, op. cit., s. 104–105.
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prawego potomstwa. To z kolei było podstawą systemu dziedziczenia opartego na 
prawie miejskim, w którym testament odgrywał rolę wyłącznie pomocniczą i nie 
mógł stać w sprzeczności z kanonem prawa magdeburskiego. Dziedziczenie od-
bywało się zawsze wedle ustalonego schematu. Dobre i prawe pochodzenie miało 
dla mieszczan także niebagatelne znaczenie w ustalaniu pozycji społecznej. Było 
jednym z koniecznych warunków nabycia prawa miejskiego. Świadczą o tym listy 
urodzajne wystawiane tym członkom stanu mieszczańskiego, którzy postanowili 
przeprowadzić się do innego miasta i nabyć w nim pełnię praw obywatelskich. 
Pomijam już wątek małżeństwa jako jednego ze sposobów zawierania umów 
handlowych i gwarantowania wspólnoty interesów, ponieważ dotyczy on przede 
wszystkim wyższych warstw społecznych, których przedstawicieli nie spotyka się 
wśród pomawiających i pomawianych.

Interesujące w tym kontekście są także sposoby, którymi posługiwano się 
w celu wzmocnienia rzucanej obelgi. Poszkodowanych pomawiano więc o kontak-
ty seksualne z osobami stanu duchownego, najczęściej z mnichami. Powyżej przy-
wołałem już kilka takich przykładów. W tych przypadkach obrażony miałby być 
winny nie tylko naruszenia zasady wierności małżeńskiej, przez co narażał siebie 
i innych członków społeczności na pojawienie się nielegalnych dzieci, zaburzają-
cych porządek społeczny. Dodatkową przewiną byłoby doprowadzenie do utraty 
czystości przez mnicha, złamanie ślubów duchownych i podwójna obraza Boga 
(przez zdradę małżeńską i przez pohańbienie sługi Bożego)23. Warto zauważyć, że 
takie obelgi w swej treści odwoływały się do stereotypowych zarzutów i inwektyw 
bardzo często formułowanych pod adresem zakonników przez wszelkich krytyków 
kondycji Kościoła katolickiego (niezależnie od miejsca i epoki).

Zaskakuje zupełny brak obelg odnoszących się do sprawności seksualnej (za-
rzut impotencji), czy do seksu niezgodnego z naturą, przede wszystkim kontak-
tów homoseksualnych. W tym ostatnim przypadku bardzo surowe kary za sodomię 
i konieczność szczególnie trudnego dowodzenia w sądzie winy (bądź niewinności) 
mogły zniechęcać zarówno do podejmowania akcji przeciw zniesławiającemu, jak 
w ogóle posługiwania się takimi inwektywami24.

Wśród ataków słownych obelgi seksualne zajmowały drugą pozycję pod 
względem częstotliwości stosowania (55 spraw). Mieszczanie częściej wyzywali 
się tylko od złodziei i pomawiali o popełnienie kradzieży (59 przypadków). Jednak 
należy pamiętać, że liczby te dotyczą wyłącznie spraw wniesionych do sądu wój-
towskiego.

23 D. R. L e s n i c k, op. cit., s. 71–72.
24 R. B. S h o e m a k e r (op. cit., s. 115) w swym studium poświęconym stopniowemu zanikaniu 

zjawiska powszechnych procesów o zniesławienie w Londynie w XVIII w. zwrócił uwagę, że w przy-
padku pomówień o homoseksualizm nie zaobserwowano spadku liczby skarg wnoszonych do sądów. 
Autor argumentował, że takie oskarżenia mogły skutkować zbyt poważnymi konsekwencjami, by ob-
rażony mężczyzna mógł nie reagować. 
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Dbałość mieszczan o oczyszczenie się z niesławnego miana złodzieja nie dziwi 
tym bardziej, że najczęściej pomawiano o dokonanie konkretnej kradzieży (około 
60% przypadków). Występki przeciw mieniu, będące wówczas najpowszechniej-
szymi przewinami, karano zaś bardzo surowo. Już za jednorazową i stosunkowo 
niewielką kradzież wedle prawa mogła grozić sprawcy śmierć25. Wprawdzie moje 
wcześniejsze badania nad przestępczością Krakowa wykazały, że praktyka karania 
była łagodniejsza, niż przepisy prawa magdeburskiego i dość często złodziei ska-
zywano na banicję, jednak w większości przypadków przywłaszczenie cudzego 
mienia skutkowało marginalizacją i trwałym wykluczeniem sprawcy ze społecz-
ności26. Wnioskować więc można, że to surowa norma prawna i jej konsekwencje 
motywowały krakowskich mieszczan do wnoszenia spraw o pomówienie o kra-
dzież przed oblicze sądu miejskiego.

Analogiczne traktowanie spraw o obrazę seksualną budzi jednak wiele zastrze-
żeń. Znany szesnastowieczny jurysta Bartłomiej Groicki (mający praktykę w są-
dzie wyższym prawa niemieckiego na Zamku krakowskim), który zebrał, przetłu-
maczył, zredagował i wydał przepisy prawa magdeburskiego tak pisał w jednym 
ze swych dzieł:

Cudzołóstwo iże występek jest barzo szkodliwy, złączenie małżeńskie targający, 
nad które żadne inne złączenie Panu Bogu nie jest wdzięcznieysze; ani ku zied-
naniu przyjacielstwa, żadnej drogi nie jest snadniejszej, jako małżeństwo święte. 
Które pożytki ponieważ się przez cudzołóstwo porą, a wiele złego z cudzołostwa 
płynie: przeto Pan Bóg w Starym Zakonie cudzołozniki i cudzołożnice śmiercią 
karać rozkazał [...] [cytat z powtórzonego prawa — M. T. R.] Ku któremu karaniu 
Bożemu ludzie nauczeni w prawie przykłaniając się, ustawili też cudzołożniki 
mieczem karać, nie mniej dla niezliczonych złych rzeczy, które stąd pochodzą to 
jest krzywprzysięstwa, fałszywe świadectwa, gwałty, krzywdy, zdradliwe oszu-
kania prawdziwych dziedziców, porubstwa, nierządy i innych wiele złych rzeczy; 
jako tez i dla samego tego sprosnego przed Panem Bogiem uczynku. Wszakże 
dzisiejszych czasów u wielu przełożonych cudzołóstwo jest za małe przewinienie 
dlatego, że się spospolitowało. I wielu ich snadź jest, którzy ie bezpiecznie po-
pełniają, krom żadnego naruszenia sumienia swego i krom żadnej karności. [...] 
Wszakże takie okrutne karanie cudzołożników duchowne i miejskie sądy pra-
wo niejako uśmierzyło, iż wedle duchownego prawa cudzołożniki albo ze Zboru 
wiernych wyłączają albo rozwodzą. I wedle prawa miejskiego głodem, wygna-
niem, z pospólstwa wyłączeniem, tych zwłaszcza, którzy są ubodzy; a bogatsze 
wina pieniężną albo innym karaniem27.

25 M. T. R a d o m s k i, Ipsa civitas habundat furibus... Przestępcy i przestępczość w późnośrednio-
wiecznym Krakowie, [w:] Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośrednio-
wiecznej Polski, red. A. B a r t o s z e w i c z, „Fasciculi Historici Novi” [w druku].

26 Ibidem; tam też o skutkach marginalizacji. 
27 B. G r o i c k i, Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego w Koronie Polskiej, 

wyd. K. K o r a n y i, Warszawa 1953, s. 142–145.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



102 MACIEJ T. RADOMSKI

Opinia Groickiego odzwierciedla omówione przeze mnie wyżej przekonanie, 
że małżeństwo było jedną z podstaw miejskiego systemu społecznego. Pochodzący 
ze stanu mieszczańskiego (urodzony, żyjący i pracujący w Krakowie) szesnasto-
wieczny jurysta upatrywał w cudzołóstwie źródła wielu innych występków. Przede 
wszystkim jednak biegły prawnik wskazał na tendencję do pobłażania cudzołoż-
nikom. Moje badania nad krakowską przestępczością potwierdziły taką praktykę 
już dla drugiej połowy XIV w. W większości zarejestrowanych wtedy przypadków 
cudzołóstwa (Liber proscriptionum) oskarżeni zostali uwolnieni, a najsurowszą 
orzeczoną karą było wygnanie28. Również prostytucja była prawnie dopuszczona. 
Ostatnie szersze działania władz miejskich przeciw prostytutkom podjęto w końcu 
XIV w., gdy zlikwidowano trzy domy publiczne, mieszczące się na krakowskim 
Gródku, co oczywiście nie doprowadziło do wyeliminowania tego procederu29. 
Wydaje się więc, że trudno upatrywać w strachu przed osądzeniem i skazaniem 
głównego czynnika skłaniającego do zgłaszania do sądu przypadków obelg seksu-
alnych. Tym bardziej, że na ogół nie miały one charakteru pomówień o konkretne 
występki, tj. o cudzołóstwo ze wskazaniem obu współżyjących osób.

Można stąd wnioskować, że to norma społeczna, a nie prawna, determinowała 
działania mieszczan. O jej sile świadczą zaś same obelgi seksualne, będące odwzo-
rowaniem systemu obowiązujących wartości. Warto jeszcze zauważyć, że obelgi 
te były dla mieszczan pomocne w ekspresji emocji bez względu na to, o co toczył 
się spór. Rzucano nimi w kłótniach o niewypłacony czynsz, o sprzedaż wadliwego 
produktu. Chętnie dodawano je do posądzeń o kradzież, czy oszustwo. Jako do-
datkowa obraza pojawiły się w 50% przypadków, wymieniane wtedy na drugim 
i dalszych miejscach. I to wyróżnia je zdecydowanie na tle innych form ataków 
słownych.

Na tę popularność i uniwersalność obelg seksualnych mogło paradoksalnie 
wpływać osłabienie normy prawnej. Skutkiem zaś łagodniejszej praktyki karania 
czynów, łamiących jedną z fundamentalnych zasad życia miejskiej społeczności, 
było wzmocnienie normy społecznej. Dla pomówionych perspektywa utraty do-
brego imienia była silniejsza, niż groźba procesu karnego. Zła sława mogła skut-
kować faktycznym, choć prawnie nieegzekwowanym wykluczeniem społecznym.

28 M. R a d o m s k i, op. cit., s. 66n. Należy jednak pamiętać, że Liber proscriptionum nie była ty-
pową księgą kryminalną, a krakowskie kata z tego okresu nie zachowały się. Stąd nie można z całą 
pewnością stwierdzić, czy względem cudzołożników w ogóle nie orzekano kary śmierci. Niemniej 
pośród zapisek proskrypcyjnych nie znalazł się ani jeden przypadek ułaskawienia cudzołożnika skaza-
nego na śmierć, natomiast amnestie wobec skazywanych na wygnanie potwierdzają zasądzanie takich 
wyroków.

29 Krakowska rada miejska zamówiła nawet ekspertyzę w sprawie prostytutek u dominikanina 
Jana Falkenberga. Vide J. F i j a ł e k, Dwaj dominikanie krakowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg. 
W pięćsetną rocznicę odwołania satyry antypolskiej Falkenberga w Rzymie w 1424 r., [w:] Księga 
pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, Lwów 1925, t. I, s. 300–301.
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Niestety niewiele można powiedzieć o bohaterach spraw o obrazę i zniesła-
wienie. Na dokładniejszą charakterystykę nie pozwala zarówno lakoniczna treść 
zapisek, jak niemożność porównania analizowanego materiału z innymi źródła-
mi. Przeważnie znane są imiona pozywających i pozywanych. Dla współczesne-
go badacza ogromną trudność stanowi nagromadzenie najpopularniejszych imion 
— Jan, Piotr, Katarzyna etc. Na przykład w całej analizowanej księdze występuje 
130 kobiet imieniem Katarzyna, które nie są dookreślone w żaden sposób. Pewną 
wskazówką jest miejsce zamieszkania w obrębie Krakowa, możliwe do ustalenia 
dzięki topograficznej zasadzie prowadzenia księgi, ale przy braku innych danych 
jest to informacja mówiąca niewiele. Tylko w nielicznych przypadkach podwójci 
odnotowywał zawód stającego przed sądem. Nie zawsze też pojawiała się jakaś 
informacja o rodzinie, która byłaby dość istotna w przypadku kobiet. Ryzykowne 
wydaje się przyjmowanie założenia, że nieuwzględnienie w zapisce imienia mę-
ża świadczyło, że dana kobieta była stanu wolnego. Uwzględniając te wszystkie 
przeszkody, tylko bardzo ogólnie można określić społeczne pochodzenie bohate-
rów omawianych spraw. Zapewne wywodzili się z niższych warstw społeczności 
miejskiej. Wśród tych z określoną przynależnością zawodową pojawiło się kilku 
szewców, piekarzy, krawców, kramarzy i łaziebników. Wielu klientów sądu wój-
towskiego zaliczało się z pewnością do grona służby. Bez wątpienia jednak stający 
naprzeciw siebie w sądzie byli sąsiadami. Większość z nich żyła obok siebie (nie-
rzadko w jednym domu) i widywała się codziennie, a przyczyną utarczek słow-
nych były zwykle drobne konflikty sąsiedzkie.

Pamiętając o przedstawionych wyżej zastrzeżeniach, można przeanalizować 
grupę pomówionych i pomawiających właściwie tylko pod względem jednego, 
niebudzącego wątpliwości kryterium — płci. Analiza taka przynosi bardzo inte-
resujące rezultaty, które warto przedstawić w szerszej perspektywie z wykorzysta-
niem kategorii gender.

Zdecydowaną większość, blisko dwie trzecie osób rzucających obelgi sek-
sualne, stanowiły kobiety. Jest to jednak tylko nieznacznie większy odsetek, niż 
w przypadku pomówień o kradzież (63%), czy też ogólnie wszystkich spraw 
o zniesławienie (64%). Prowadzi to do konstatacji, że lżenie, a zwłaszcza wyzy-
wanie na tle seksualnym, było przewiną typowo kobiecą. Potwierdzają to wyni-
ki badań dla innych miast i regionów Europy późnośredniowiecznej. Lawrence 
R. P o o s zauważył taką prawidłowość, badając sprawy obelg seksualnych i pomó-
wień o przestępstwa cudzołóstwa i gwałtu w angielskich lokalnych sądach kościel-
nych, sądach manorialnych i miejskich30. Każdorazowo badane grupy miały cha-
rakter niewielkich społeczności, a słowne ataki towarzyszyły sporom toczonym we 
wspólnotach sąsiedzkich. Te wnioski zgadzają się także z wynikami studiów nad 
scolding — rozsiewaniem zniesławiających plotek. Autorzy prac syntetycznych 

30 L. R. P o o s, Sex, lies and the Church courts of pre–reformation England, „Journal of Inter-
disciplinary History”, t. XXV, 1995, zesz. 4, s. 586.
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zauważyli, że jest to występek silnie sfeminizowany, w dodatku zgodny z kultu-
rowym postrzeganiem kobiet, ich ról społecznych, a przede wszystkim przypisy-
wanych im wad31. Stereotyp kobiety–plotkarki o złośliwym i jadowitym języku 
był zawsze silnie obecny w kręgu judeo–chrześcijańskim i udokumentowany już 
w Biblii32.

Jeszcze ciekawsze obserwacje płyną z analizy kryterium płci w grupie osób 
pomówionych. W wypadku obelg seksualnych kobiety stanowiły blisko 80% po-
krzywdzonych. To zdecydowanie więcej, niż w sprawach pomówienia o kradzież 
(57%) i ogólnie wszystkich przypadków lżenia (65%). Źródeł tej dysproporcji szu-
kać należy ponownie w kulturowo uwarunkowanej roli kobiety w społeczeństwie 
miejskim. Poos stwierdził, pisząc o obelgach w sądach angielskich, że pozycja i re-
putacja kobiety w społeczności zależała przede wszystkim od seksualnego aspektu 
jej roli w procesie dystrybucji dóbr, zwłaszcza dziedziczenia33. Natomiast najważ-
niejsze elementy ówczesnego wizerunku mężczyzny to: uczciwość, sumienność, 
pracowitość. W rezultacie kobiety były zdecydowanie bardziej podatne na obelgi 
seksualne, i to nimi posługiwano się przede wszystkim, chcąc je obrazić. Stąd wy-
nika tak duża liczba wyzwisk odnoszących się do prostytucji — jednego z głów-
nych zachowań łamiących normy seksualne, które ówcześnie było ściśle wiązane 
(przynajmniej w powszechnej świadomości) z kobietami. Warto zauważyć, że na 
takie epitety narażone były zwykle kobiety żyjące samodzielnie, wywodzące się 
z niższych warstw społecznych, zwłaszcza służące, szynkarki, służki łaziebne etc.

Zestawiając statystyczne analizy grup pozywających i pozwanych można za-
obserwować, że najczęściej kobiety pomawiały inne kobiety, wybierając obelgi 
o charakterze seksualnym. Tylko w czterech przypadkach mężczyźni wyzywali na 
tle seksualnym innych mężczyzn z tym, że aż trzykrotnie pozwani zostali razem ze 
swymi żonami, córkami, a nawet służącymi — tak więc użycie takich obelg mogło 
wynikać z obecności kobiet. Ponadto, jak pokazałem wyżej, mężczyźni wyzywa-
li zdecydowanie rzadziej, a gdy już to robili, ich ofiarą padały głównie kobiety. 
Wydaje się, że dla mężczyzn w ogóle charakterystyczne były inne sposoby pozba-
wiania czci i rozwiązywania konfliktów (np. bójki). Na przewagę kobiet wśród 
sprawców i ofiar obelg zanotowanych w krakowskiej księdze wójtowskiej wpły-
wał zapewne jeszcze jeden czynnik — spory, którym towarzyszyły ataki słowne, 
wybuchały najczęściej między osobami tej samej płci.

31 S. B r a d s l e y, Venomous tongues: Speach and gender in Late Medieval England, Philadelphia 
2006, passim; K. J o n e s, Gender and petty crime in Late Medieval England. The Local courts in Kent, 
1460–1560, Woodbridge 2006, passim; vide też: C. A. B o w l e r, op. cit.; B. S h o e m a k e r, op. cit.; 
M. B. N o r t o n, op. cit.; Ph. R. S c h o f i e l d, op. cit.; P. J. W i l s o n, op. cit..

32 K. M. P h i l l i p s, The invention of the scold, „History Workshop Journal”, t. LXVI, 2008, 
s. 600.

33 L. R. P o o s, op. cit., s. 600.
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Na koniec należy zaznaczyć, że proporcje mężczyzn i kobiet pomawiających 
i pomawianych o obelgi seksualne oraz treść tych obelg są bardzo zbliżone na róż-
nych badanych obszarach: w późnośredniowiecznym Krakowie, średniowiecznym 
Todi w północnych Włoszech, późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Anglii, 
siedemnastowiecznym Maryland, czy dziewiętnastowiecznej prowincji Ontario34.

Analiza krakowskich akt wójtowskich pokazuje, że obelgi seksualne miały 
najbardziej uniwersalny charakter ze wszystkich rodzajów inwektyw i nie były za-
leżne od podłoża toczonego sporu. Wpływało to na dużą częstotliwość ich stoso-
wania. Używane były najczęściej przez jedne kobiety wobec innych, co wynikało 
z faktu, że szacunek, prestiż oraz pozycja społeczna niewiast w dużej mierze były 
związane z normami seksualnymi. Przedstawione wyżej refleksje powinny być im-
pulsem do podjęcia podobnych kwerend i analiz w kolejnych księgach wójtow-
skich, które obejmą źródła z możliwe długiego czasu. Dałoby to możliwość prze-
śledzenia przemian norm społecznych i zweryfikowania hipotezy o ich odwrotnie 
proporcjonalnym związku z normami prawnymi.

34 Vide przypis 21 i 31.
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Płodność kobiet i struktura rodziny w ewangelickich populacjach...

Badania ludności wyznania ewangelickiego z historycznych i współczesnych 
ziem polskich są głównie dziełem historyków1 i dotyczą w dużej mierze społeczno-
ści lokalnych. Do tej pory podjęto, na przykład, studia nad dziejami protestantyzmu 
w Wielkopolsce w latach 1815–19182, na Mazurach i Warmii3 oraz w Warszawie 

* Autorka pragnie podziękować Prof. Olgierdowi Kiecowi za cenne dyskusje oraz wszelkie rady, 
uwagi i wskazówki bibliograficzne.

1 Np.: W. G a s p a r y, Historia Protestantyzmu w Polsce od połowy XVII wieku do pierwszej wojny 
światowej, Warszawa 1977; M. H i n t z, Etyka ewangeliczna i jej wymiar eklezjalny. Studium histo-
ryczno–systematyczne, Warszawa 2007; G. J a s i ń s k i, Misja wewnętrzna i związane z Kościołem 
ewangelickim zakłady opiekuńcze na Mazurach w XIX wieku, [w:] Ewangelicy na Mazurach i Warmii. 
Dzieje i współczesność, red. E. K r u k, Olsztyn 2001, s. 27–47; O. K i e c, Ewangelicka gmina św. Ma-
teusza na Wildzie 1889–1948, „Kronika Miasta Poznania”, 1994, z. 3–4,s. 456–469; idem, Kościoły 
Ewangelickie w Wielkopolsce wobec kwestii narodowościowej w latach 1918–1939, Warszawa 1995; 
idem, Niemieccy duchowni w kapitułach katedralnych Gniezna i Poznania w XIX i XX wieku, [w:] 
1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. S t r z e l c z y k, J. G ó r n y, Gniezno 2000, s. 349–368; 
O. K i e c, Protestantyzm w Wielkopolsce, Warszawa 2001; idem, Kościół ewangelicko– augsburski 
w województwach poznańskim i pomorskim w okresie II Rzeczypospolitej, „Zapiski Historyczne”, 
1997, z. 4, s. 70–92; L. K o c o ń, Źródła do dziejów ludności wyznania ewangelicko–augsburskiego 
w zbiorach państwowego archiwum w Łomży, [w:] Ewangelicy na północno–wschodnim Mazowszu 
w XIX i XX wieku, red. M. G n a t o w s k i, Łomża 2006, s. 171–173; M. K o s m a n, Protestanci 
w Polsce (do połowy XX wieku), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1970; J. Ł u p i ń s k i, Wątki 
ewangelickie w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Łomży, [w:] Ewangelicy na północno–wschod-
nim Mazowszu, s. 165–170; J. M a ł ł e k, Życie religijne na Mazurach w czasach nowożytnych, [w:] 
Ewangelicy na Mazurach i Warmii, s. 9–27; T. S t e g n e r, Ewangelicy warszawscy, 1815–1918, 
Warszawa 1993; A. T o k a r c z y k, Ewangelicy polscy, Warszawa 1988. 

2 O. K i e c, Protestantyzm.
3 G. J a s i ń s k i, op. cit.; J. M a ł ł e k, op. cit.
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XIX i początków XX w.4 Sporo uwag poświęcono sytuacji i roli Kościoła ewange-
lickiego w XIX w. i współcześnie oraz pozycji kobiety w Kościele protestanckim5. 
Problematyka demograficzna ludności wyznania ewangelickiego była obiektem 
studiów G ó r n e j6. Badaczka, korzystając z ksiąg parafialnych dziewiętnasto-
wiecznej ewangelickiej parafii Rząśnik z terenów Dolnego Śląska, analizowała 
przemiany demograficzne w parafii7 oraz sezonowość ruchu naturalnego8.

Choć dynamika biologiczna nielicznych historycznych populacji polskich 
z XIX i początków XX w. doczekała się opracowań antropologów, w odniesieniu 
do ludności wyznania ewangelickiego praktycznie brak badań antropologicznych. 
Dotychczasowe prace dotyczyły parafii katolickich, np.: Mełgwi9, Szczepanowa10, 
Płużnicy Wielkiej i Wielkich Dróg11, Dziekanowic12 oraz populacji kaszub-

4 T. S t e g n e r, op. cit.
5 O. K i e c, Polityka narodowościowa kościołów ewangelickich w Wielkopolsce i na Pomorzu 

w latach 1918–1939, „Europa”, 1994, z. 1, s. 75–89; idem, Między patriarchalizmem a emancypacją. 
Kobiety w Kościele Ewangelicko–Unijnym w Poznaniu w XIX i XX wieku, „Kronika Miasta Poznania”, 
2011, nr 1, s. 121–132; B. K o p a c z y ń s k i, Protestanci w Grenzmark Posen–Westpreuβen 1919–
1938 — ujęcie przestrzenne i ilościowe, [w:] Kościoły, polityka, historia. Ze studiów nad problemami 
mniejszości wyznaniowych w Polsce w XX I XXI wieku, red. S. D u d r a, O. K i e c, Warszawa 2009, 
s. 17–35; J. S z c z e p a n k i e w i c z–B a t t e k, Kobiety w tradycyjnych kościołach protestanckich 
w Polsce, [w:] Kościoły, polityka, historia, s. 177–218.

6 K. G ó r n a, Sezonowość ruchu naturalnego ludności ewangelickiej w parafii Rząśnik w latach 
1794–1874, „Sobótka”, 1984, z. 4, s. 563–571; eadem, Analiza demograficzna metryk dolnośląskiej 
parafii Rząśnik z lat 1794–1874, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. XVII, 1987, s. 185–205.

7 Eadem, Analiza demograficzna.
8 Eadem, Sezonowość ruchu naturalnego.
9 K. M o d r z e w s k a, Parafia Mełgiew jako biologiczny krąg izolacyjny, „Annales Universitatis 

Mariae Curie–Skłodowska”, t. III, sectio B, 1948, s. 79–140.
10 M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej popula-

cji wiejskiej, cz. I: Ogólna charakterystyka demograficzna, „Przegląd Antropologiczny”, t. XLIII, 
1977, z. 1, s. 67–89; idem, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej popula-
cji wiejskiej, cz. II: System kojarzeń i płodność, „Przegląd Antropologiczny”, t. XLIII, 1977, z. 2, 
s. 245–272; idem, Ocena dynamiki biologicznej wielkopolskiej dziewiętnastowiecznej populacji wiej-
skiej, cz. III: Opis stanu puli genów na podstawie danych demograficznych, „Przegląd Antropologiczny”, 
t. XLIV, 1978, z. 1, s. 33–52.

11 E. A. P u c h, Dynamika biologiczna polskich społeczności wiejskich z różnych systemów spo-
łeczno–kulturowych w XVIII i XIX wieku, „Przegląd Antropologiczny”, t. LVI, 1993, s. 5–36.

12 A. B u d n i k, G. L i c z b i ń s k a, Biological and cultural causes of seasonality of deaths in hi-
storical populations from Poland, „Collegium Antropologicum” (przyjęte do druku); A. B u d n i k, 
I. G u m n a, G. L i c z b i ń s k a, Dynamika biologiczna XIX–wiecznych populacji wiejskich z parafii 
Dziekanowice jako efekt sytuacji społeczno — politycznej w mikroregionie Ostrowa Lednickiego we 
wczesnym średniowieczu, „Studia Lednickie”, t. VI, 2002, s. 95–110; A. B u d n i k, G. L i c z b i ń s k a, 
I. G u m n a, Demographic Trends and Biological Status of Historic Populations From Central Poland: 
The Ostrów Lednicki Mikroregion, „American Journal of Physical Anthropology”, t. CXXV, 2004, 
s. 369–381; R. D ą b r o w s k i, Ocena stopnia wewnątrzgrupowego spokrewnienia ludności z mikrore-
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skich13. Niedawno podjęto próbę oceny umieralności oraz jej różnorakich uwa-
runkowań wśród ludności dziewiętnastowiecznego Poznania, w tym ewangelików 
z parafii św. Krzyża14. Z kolei Arkadiusz W r ę b i a k15 dostarczył informacji o sta-
nie bio–demograficznym luterańskiej ludności Bielski Syjon z dziewiętnastowiecz-
nego Bielska. Autor poddał analizie zróżnicowanie częstości zgonów na cholerę 
i dur brzuszny w zależności od takich zmiennych, jak: płeć, wiek i pochodzenie.

Badania prowadzone na podstawie parafialnych ksiąg ślubów, urodzeń i zgo-
nów umożliwiają odtworzenie płodności kobiet oraz modelu rodziny w popula-
cjach historycznych. Celem niniejszego opracowania jest analiza płodności na 
podstawie zrekonstruowanej indywidualnej historii rodzin w ewangelickiej parafii 
Trzebosz z pogranicza śląsko–wielkopolskiego w drugiej połowie XIX i na począt-
ku XX stulecia.

MATERIAŁY I METODY

W pracy wykorzystano księgi metrykalne małżeństw, urodzeń i zgonów ewan-
gelickiej parafii Trzebosz (Triebusch) za lata 1855–1905. W drugiej połowie XIX w. 
wieś Trzebosz należała do powiatu Góra (Guhrau) i zlokalizowana była zaledwie 
3 km na południe od miasteczka Bojanowo, w pobliżu granicy Wielkopolski i Śląska, 
administracyjnie przynależała jednak do Śląska (Provinz Schlesien)16. Według 
„Słownika Geograficznego”17 parafia ewangelicka istniała w tej wsi od 1581 r., zaś 
szkołę ewangelicką zbudowano tam w roku 1749. W 1885 r. Trzebosz zajmowała 
obszar 487 ha, liczyła 71 domostw i 388 mieszkańców, w tym tylko 33 katolików.

Księgi parafialne parafii Trzebosz zdeponowane są w Archiwum Państwowym 
w Poznaniu. Na podstawie informacji o dacie urodzenia, wieku w chwili ślubu, 
miejscu ślubu, dacie zawarcia związku małżeńskiego, miejscu pochodzenia, infor-

gionu Ostrowa Lednickiego w XIX i początkach XX wieku — analiza izonomii, „Studia Lednickie”, 
t. VI, 2002, s. 111–126; M. D o m ż o l, Ocena stanu puli genów na podstawie analizy odległości mał-
żeńskich w populacjach wiejskich z mikroregionu Ostrowa Lednickiego na przełomie XIX i XX wieku, 
„Studia Lednickie”, t. VI, 2002, s. 127–141.

13 Np.: A. B u d n i k, Uwarunkowania stanu i dynamiki biologicznej populacji kaszubskich w Pols-
ce. Studium antropologiczne, Poznań 2005.

14 G. L i c z b i ń s k a, Infant and child mortality among Catholics and Lutherans in nineteenth 
century Poznań, „Journal of Biosocial Science”, t. XLI, 2009, z. 5, s. 661–683; eadem, Umieralność 
wśród katolickiej i ewangelickiej ludności historycznego Poznania, Poznań 2009; eadem, Katolicy 
i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu — analiza umieralności, PH, t. C, 2009, s. 159–172.

15 K. A. W r ę b i a k, Cholera and Typhoid fever in 19th–century Bielitzer Zion, „Anthropological 
Review”, t. LXXIII, 2010, s. 37–46. 

16 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. S u l i m i e r -
s k i, Warszawa 1880–1902.

17 Ibidem.
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macji o kolejnych porodach oraz wieku w chwili zgonu zrekonstruowano indywi-
dualne historie kobiet. Łącznie odtworzono dane o 656 urodzeniach ze132 kobiet. 
W przypadku wdów łączono informacje o liczbie dzieci z kolejnych związków 
małżeńskich.

W pierwszej kolejności sprawdzono reprezentatywność badanego materiału. 
W tym celu porównano odsetek martwych urodzeń w ogólnej liczbie urodzeń i pro-
porcję płci (liczba chłopców na sto dziewczynek wśród żywo urodzonych), obli-
czone na podstawie danych z odtworzonych indywidualnych historii rodzin oraz 
dla całości materiału spisanego z ksiąg parafialnych urodzeń i zgonów. W świetle 
literatury, w XIX w. odsetek martwych urodzeń stanowił od 3 % do 7 % ogólnej 
liczby urodzeń18 . Zarówno w całym materiale, jak w zrekonstruowanych indy-
widualnych historiach rodzin, frekwencje te wynoszą odpowiednio: 3,2% i 3,0% 
(Tabela 1). Odsetek płci, według prawa biologicznego, zawiera się między 101 
a 107%, najczęściej zaś około 105% liczby urodzeń żeńskich19. Zarówno w ca-
łym materiale demograficznym, jak w tym pochodzącym ze zrekonstruowanych 
indywidualnych historii kobiet, liczba chłopców na 100 dziewczynek wśród żywo 
urodzonych wynosiła odpowiednio: 105 i 104 (Tabela 1).

Płodność oceniono na podstawie długości odstępów protogenetycznych i od-
stępów intergenetycznych. Odstęp protogenetyczny definiowany jest jako czas, jaki 
upływa od momentu rozpoczęcia regularnego współżycia płciowego do momentu 
urodzenia pierwszego dziecka. Umownie liczy się go od chwili zawarcia związku 
małżeńskiego rodziców. Odstępy intergenetyczne to okresy pomiędzy kolejnymi 
porodami. W długość obydwu rodzajów odstępów wliczony jest czas trwania ciąż, 
które nie zostały zakończone żywymi urodzeniami20. Z długości odstępów inter-
genetycznych można obliczyć cząstkowe współczynniki płodności kobiet według 
wieku. Obrazują one liczbę urodzeń w ciągu roku z 1000 kobiet w wieku x i obli-
cza się je według następującego wzoru:

fx=1000/ix,

gdzie fx oznacza współczynnik płodności kobiet w wieku x lat, ix to średnia dłu-
gość odstępu intergenetycznego (w latach) u kobiet w wieku x.

18 S. B o r o w s k i, Zgony i wiek zmarłych w Wielkopolsce w latach 1806–1914, „Przeszłość 
Demograficzna Polski” , 1967, z. 1, s. 111–130; A. B u d n i k, op. cit.; A. B u d n i k, G. L i c z b i ń s k a, 
Urban and Rural Differences in Mortality and Causes of Death in Historical Poland, „American 
Journal of Physical Anthropology”, t. CXXIX, 2006, 294–304; I. Gieysztorowa, Wstęp do demografii 
staropolskiej, Warszawa 1976; M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicznej, cz. I; Z. K l o t z k e, 
Ludność obwodu Urzędu Stanu Cywilnego Luzino w latach 1874–1918, „Przeszłość Demograficzna 
Polski”, t. XII, 1980, s. 65–104; T. Ł a d o g ó r s k i, Ruch naturalny ludności Śląska w latach 1816–
1849, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. III, 1971, s. 3–27.

19 I. G i e y s z t o r o w a, Badania demograficzne na podstawie metryk parafialnych, KHKM, t. X, 
1962, z. 1–2, s. 103–121.

20 M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicznej, cz. II.
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Na podstawie wartości cząstkowych współczynników płodności kobiet może-
my obliczyć dzietność teoretyczną. Informuje nas ona o przeciętnej liczbie dzieci, 
jaką może urodzić kobieta z badanej populacji w ciągu całego okresu reproduk-
cyjnego, czyli między 15 a 49 rokiem życia. Współczynnik dzietności teoretycz-
nej obliczany jest z sumy cząstkowych współczynników płodności pomnożonych 
przez długość klasy wieku (w naszym przypadku jest to 5 lat)21.

W powyższym wzorze W oznacza współczynnik dzietności teoretycznej,
Wpł — cząstkowe współczynniki płodności.

W populacjach o bardzo zróżnicowanym natężeniu płodności, takich jak po-
pulacje niemaltuzjańskie22, lepszą miarą opisującą płodność, aniżeli współ czyn-
niki płodności kobiet według wieku fx 

, jest kumulatywna względna liczba urodzeń
Ux/Uc. Wyraża się ją stosunkiem liczby urodzeń przez kobiety w wieku x lat (Ux) 
do całkowitej liczby urodzeń właściwej kobietom, które dożyły co najmniej 45 lat 
(Uc). Kumulatywna względna liczba urodzeń informuje nas o tym, jaki procent 
wszystkich dzieci w całkowitej możliwej do osiągnięcia liczbie potomstwa, stano-
wi to urodzone przez kobiety będące w danej klasie wieku.

WYNIKI I DYSKUSJA

1. PŁODNOŚĆ W POPULACJACH EWANGELICKICH I KATOLICKICH
Z HISTORYCZNEJ EUROPY ZACHODNIEJ

Badacze analizujący płodność w populacjach ewangelickich i katolickich z hi-
storycznej Europy są zgodni, że wśród ewangelików była ona istotnie niższa niż 
wśród katolików23. Na przykład G o l d e24 porównywał współczynniki płodności we 
wspólnotach protestanckich i katolickich z regionu Hohenlohe–Franken (Badenia–
Wirtembergia) na przestrzeni 170 lat (od 1800 do 1969 r.). Uzyskane przez niego wyni-

21 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
22 Populacje niemaltuzjańskie to takie, które nie prowadzą świadomej kontroli urodzeń, a jedno-

cześnie regulują intensywność rozrodu ze względu na potrzeby chwili; vide też: M. H e n n e b e r g, 
Ocena dynamiki biologicznej, cz. II.

23 Np.: G. G o l d e, Catholics and Protestants. Agricultural Modernization in Two German Vil-
lages, London 1975; A. K e m k e s – G r o t t e n t h a l e r, God, Faith and Death: The impact of Biolo-
gical and Religious Correlates on Mortality, „Human Biology”, t. LXXV, 2003, z. 6, s. 897–915; 
K. M c Q u i l l a n, Culture, Religion, and Demographic Behaviour: Catholics and Lutherans in Alsace, 
1750–1970, Liverpool–Montreal–London 1999.

24 G. G o l d e, op. cit.
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ki pokazują, że katoliczki rodziły więcej dzieci niż ewangeliczki. W latach 1860–1869 
przeciętna katoliczka rodziła prawie siedmioro dzieci (dokładnie 6,6 dziecka), ewan-
geliczka — pięcioro. W kolejnym dziesięcioleciu na statystyczną kobietę ze wspólnoty 
katolickiej i ewangelickiej przypadało odpowiednio: 8,4 i 4,4 dziecka. Badacz tłuma-
czy uzyskane wyniki wcześniejszym wstępowaniem katoliczek w związki małżeńskie, 
co automatycznie wydłużało okres ich efektywnej reprodukcji. Ponadto Golde25 łączył 
fakt posiadania przez katoliczki większej niż protestantki liczby potomstwa z niesto-
sowaniem przez nie środków i metod kontroli urodzeń. Badacz uważa, że czynnikiem 
wpływającym na różnice w liczbie dzieci wśród wyznawców obydwu religii było od-
mienne podejście Kościoła katolickiego i ewangelickiego do kwestii ilości posiadane-
go potomstwa i regulacji liczby dzieci w rodzinie. Katolicy bardzo skutecznie wdrażali 
w życie doktrynę Kościoła, który popierał tylko prawo naturalne i w tym duchu wypo-
wiadał się na temat płodności i życia seksualnego w ogóle, zaś świadomą regulację po-
częć traktował jako grzech26. Opublikowany w 1864 r. wraz z encykliką „Quanta cura”, 
katalog ważniejszych błędów Kościoła katolickiego — „Sylabus Errorum” — potępiał 
m.in. postęp cywilizacyjny i naukę, co sprzyjało postrzeganiu wspólnot katolickich ja-
ko ostoi zacofania, konserwatyzmu i zdystansowania do nowoczesności27.

Różnice w płodności protestantek i katoliczek potwierdzają Angelo S o m e r s 
i Frans v a n  P o p p e l28 w odniesieniu do dziewiętnastowiecznej Holandii: do 1875 r. 
przeciętna kalwinka rodziła siedmioro dzieci, katoliczka — nawet dziewięcioro. 
Badacze dostrzegli też, że pomimo ogólnego spadku płodności w czasie, prze-
waga liczby potomstwa w rodzinach katolickich w porównaniu z protestanckimi 
utrzymywała się do lat trzydziestych XX w. Somers i van Poppel29 tłumaczą uzy-
skane wyniki, podobnie jak Golde, bardzo silnym przywiązaniem katolików do 
nauk Kościoła. Va n  H e e k30 wskazuje na fakt że w XIX w. holenderski Kościół 

25 Ibidem.
26 G. B. F e r n g r e n, The Evangelical–Fundamentalist Tradition, [w:] Caring and Curing: Health 

and Medicine in the Western Religious Traditions, red. R. L. N u m b e r s, D. W. A m u n d s e n, 
New York 1986, s. 486–551; C. L i n d b e r g, The Lutheran Tradition, [w:] Caring and Curing, s. 173–
203.

27 O. K i e c, Protestantyzm; Z. P a s e k, Recepcja nowych idei ewangelicznych w Polsce, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, MCCXI, 1997, z. 30, s. 101–127; M. Wo j -
c i e c h o w s k i, Papież Pius IX. Syllabus Błędów, „Studia Theologica Varsaviensia”, t. XXXVI, 1998, 
z. 2, s. 113–118; J. H. Wo l l e s w i n k e l–v a n  d e n  B o s c h, F. W. A. v a n P o p p e l, C. W. N. L o o -
m a n, J. P. M a  c k e n  b a c h, Determinants of infant and early childhood mortality levels and their 
decline in the Netherlands in the late nineteenth century, „International Journal of Epidemiology”, 
t. XXIX, 2000, s. 1031–1040.

28 A. S o m e r s, F. v a n P o p p e l, Catholic Prists and the Fertility Transition among Dutch 
Catholics, 1935–1970, „Annales de Démographie Historique”, 2003, z. 2, s. 57–88.

29 Ibidem.
30 F. v a n H e e k, Roman–catholicism and Fertility in the Netherlands, „Population Studies”, t. X, 

1956, z. 2, s. 125–138.
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katolicki był silną wspólnotą, w której surowo przestrzegano zasad dotyczących 
seksualności i prawa naturalnego.

Niższą płodność wśród protestantek, w porównaniu z katoliczkami, zaobserwo-
wała K e m k e s – G r o t t e n t h a l e r31 badając osiemnasto– i dziewiętnastowiecz-
ny materiał z niemieckich wsi: Dannstadt, Schauernheim, Hochdorf i Assenheim. 
Z jej badań wynika, że przeciętna rodzina protestancka liczyła prawie troje dzieci 
(dokładnie 2,7 dziecka), zaś katolicka prawie pięcioro (dokładnie 4,8 dziecka)32. 
O różnicach w dzietności rodzin ewangelickich i katolickich pisze na podstawie 
analiz procesów demograficznych w Alzacji XVIII i XIX w. M c  Q u i l l a n33. 
Z kolei G u g e r l i34 badał wielkość rodziny pastorów protestanckich z Zurychu 
końca XVIII w. Badacz podkreślał rolę świadomej regulacji liczby potomstwa 
wśród duchowieństwa protestanckiego. Pastorzy, w przeciwieństwie do duchow-
nych katolickich, posiadając własne rodziny i dzieci, absolutnie nie negowali kon-
troli urodzeń, przeciwnie — świadomie regulowali liczbę posiadanego potomstwa, 
a przez fakt posiadania rodziny, byli ściślej związani z życiem parafii35. Świadoma 
kontrola wielkości rodziny przekładała się na spadki liczby dzieci w rodzinach du-
chownych protestanckich. Przed 1760 r. przeciętna rodzina pastora z Zurychu li-
czyła 5,4 dzieci, zaś krótko po tym roku — o jedno dziecko mniej36. Zdaniem wielu 
badaczy w wielodzietnych rodzinach katolickich potomstwo z ostatnich ciąż było 
bardzo często niechciane i – w rezultacie — zaniedbywane37.

Literatura przedmiotu dowodzi, że świadoma regulacja liczby potomstwa była 
powszechna w Europie Zachodniej w pierwszej połowie XIX w.38 W latach osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych tego stulecia w Niemczech prowadzano już 
pierwsze badania płodności. Pojawiały się także pionierskie opracowania naukowe 
tego zjawiska. Ponad 14 tys. protestanckich pastorów, zamieszkujących wiejskie 
tereny różnych regionów Niemiec, otrzymało kwestionariusze z prośbą o rozpo-

31 A. K e m k e s – G r o t t e n t h a l e r, op. cit.
32 Ibidem.
33 K. M c Q u i l l a n, op. cit.
34 D. G u g e r l i, Protestant Pastors in Late Eighteenth–Century Zürich: Their Families and So-

ciety, „Journal of Interdisciplinary History”, t. XXII, 1992, z. 3, s. 369–385.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 A. K e m k e s – G r o t t e n t h a l e r, op. cit., K. M c Q u i l l a n, op. cit., F. v a n  P o p p e l, Re li-

gion and Health: Catholicism and Regional Mortality Differences in Nineteenth–Century Netherlands, 
„Social History and Medicine”, t. V, 1992, s. 229–253; F. v a n  P o p p e l, J. S c h e l l e k e n s, A. L i e f -
b r o e r, Religious differentials in infant and child mortality in Holland, 1855–1912, „Population Stu-
dies”, t. LVI, 2002, s. 277–289; J. Sche l l ekens, F. van  Poppe l, Religious differentials in marital 
fertility in The Hague (Netherlands) 1860–1909, „Population Studies”, t. LX, 2006, s. 23–38.

38 Np. D. L. A n d e r s o n, L. L. B e a n, Birth sparing and fertility limitation: a behavioural analy-
sis of a nineteenth century frontier. „Demography”, t. XXII 1985, z. 2, s. 169–183; J. E. K n o d e l, 
Demographic behaviour in the past. A study of fourteen village populations in the eithteenth and nine-
teenth centuries, Cambridge 1988; K. McQui l l an, op. cit.
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wszechnienie ich wśród parafian. Respondentów pytano o liczbę posiadanego po-
tomstwa oraz o środki i metody kontroli urodzeń. Chociaż kwestionariusze wypeł-
niło i odesłało zaledwie tysiąc osób, zebrany materiał wydawał się na tyle obfity, 
że został naukowo opracowany. Wyniki badań, opatrzone odpowiednim komenta-
rzem dotyczącym sytuacji społeczno–ekonomicznej i warunków życia w badanych 
wspólnotach i wsiach, zostały opublikowane w formie dwutomowej monografii39. 
Z perspektywy czasu opracowanie to okazuje się niezwykle cenne, gdyż dostarcza 
nam informacji o różnicach w dzietności rodzin protestanckich i katolickich schył-
ku XIX w. oraz jej kulturowych uwarunkowaniach.

2. EWANGELICKA PARAFIA TRZEBOSZ

Płodność kobiet oraz struktura rodziny w ewangelickiej parafii Trzebosz zde-
cydowanie odbiegała od modelu, jaki wyłonił się na podstawie badań wspólnot 
ewangelickich z historycznej Europy Zachodniej40. Uzyskane w niniejszej pracy 
mierniki płodności upodobniają badaną parafię do wspólnot katolickich z histo-
rycznych ziem polskich, reprezentujących model płodności charakterystyczny dla 
populacji niemaltuzjańskich.

Tabela 2 pokazuje średnie długości odstępów urodzeniowych w badanej para-
fii. Jak widać, począwszy od pierwszego odstępu intergenetycznego aż do czwar-
tego, średnie długości odstępów urodzeniowych utrzymują się z grubsza na tym 
samym poziomie: od przeszło 26 do nieco ponad 27 miesięcy. Kolejne odstępy 
intergenetyczne są o trzy — cztery miesiące krótsze. Średnia długość odstępu pro-
togenetycznego jest mniejsza od średnich długości odstępów intergenetycznych 
i wynosi 19,9 miesięcy. Oznacza to, że pojawienia się pierwszego potomka należa-
ło oczekiwać prawie 20 miesięcy od daty zawarcia związku małżeńskiego.

Bardziej przejrzysty obraz płodności daje analiza zależności długości odstę-
pów intergenetycznych od wieku kobiet (Tabela 3). Widać wyraźnie, że najkrótsze 
odstępy charakteryzują kobiety w wieku 20–29 lat, i wynoszą one od 22 do 23 
miesięcy. Krótkie odstępy urodzeniowe wskazują, że najwięcej dzieci rodziły ko-
biety z wymienionych klas wieku. W kolejnych kategoriach wiekowych, odstępy 
intergenetyczne wydłużają się: od 26,6 w kategorii 30–34 lat do 32,1 w ostatniej 
kategorii — 40–x lat. Dowodzi to mniejszej płodności starszych kobiet.

Wysoką płodność kobiet do 29 roku życia potwierdzają wartości cząstkowych 
współczynników płodności f

x
 (Tabela 4). Rycina 1 pokazuje wartości cząstko-

wych współczynników płodności w ewangelickiej parafii Trzebosz na tle wybra-
nych wspólnot katolickich: wielkopolskiej parafii Szczepanowo41, śląskiej parafii 

39 J. E. K n o d e l, op. cit.
40 Np.: A. K e m k e s – G r o t t e n t h a l e r, op. cit.; K. M c Q u i l l a n, op. cit.; F. v a n  P o p -

p e l, op. cit.; F. v a n  P o p p e l, J. S c h e l l e k e n s, A. L i e f b r o e r, op. cit.; J. S c h e l l e k e n s, 
F. v a n  P o p p e l, op. cit.

41 M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicznej, cz. II.
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Płużnica Wielka (dawne Kólestwo Pruskie)42 oraz małopolskiej wsi Wielkie Drogi 
(parafia Pobiedr, dawny zabór austriacki)43. Współczynniki te zostały przedstawio-
ne w postaci krzywych płodności, które w naszym przypadku przyjmują kształt 
paraboli, co wskazuje na to, że zarówno badana populacja ewangelicka, jak porów-
nywane z nią parafie katolickie, reprezentują model płodności charakterystyczny 
dla populacji niemaltuzjańskich. W badanej przez Macieja H e n n e b e r g a44 ka-
tolickiej parafii Szczepanowo wysoka płodność charakteryzowała, podobnie jak 
w Trzeboszu, kobiety do 30 roku życia, potem zaś stopniowo malała. W katolic-
kich parafiach: Wielkie Drogi i Płużnica Wielka współczynnik płodności kobiet 
osiągał najwyższą wartość w kategorii 20–24 lata, potem jego wartość spadała45. 
Analiza względnej kumulatywnej liczby urodzeń (U

x
/U

c
) informuje nas o tym, że 

kobiety w kategorii 20–24 lata urodziły 36% całkowitej możliwej do osiągnięcia 
liczby dzieci w tej populacji, czyli przed osiągnięciem 25 roku życia posiadały 
już jedną trzecią możliwego do osiągnięcia potomstwa. Do końca 29 roku życia 
(kategoria 25–29 lat) ewangeliczki z parafii Trzebosz urodziły połowę potomstwa 
(dokładnie 55 %) z całkowitej możliwej do osiągnięcia przez nie liczby dzieci.

Rekonstrukcja indywidualnych historii kobiet pozwala także oszacować liczbę 
dzieci w rodzinie. Z przeprowadzonych przez P i a s e c k i e g o46 badań płodności 
w katolickiej parafii Bejsce (dawne województwo kieleckie) wynika iż w XIX w. 
przeciętna kobieta rodziła od 5 do 6 dzieci (spadki obserwujemy dopiero na po-
czątku XX w.), zaś na kobietę o zakończonej reprodukcji przypadało 6,4 dziec-
ka47. W ewangelickiej parafii Trzebosz na statystyczną kobietę przypadało przeszło 
5 dzieci (dokładnie 5,04 dzieci), zaś na kobietę o zakończonej reprodukcji — 
6,7 dziecka. Podobne wyniki podaje B o r o w s k i48 w odniesieniu do dziewiętna-
stowiecznego mikroregionu Czacz (Wielkopolska), gdzie na kobietę o zakończonej 
reprodukcji przypadało 6,8 dziecka. W parafii Trzebosz współczynnik dzietności 
teoretycznej wynosił 13,7, co świadczy o tym, że przeciętna ewangeliczka z tej 
parafii w ciągu całego okresu reprodukcji, czyli między 15 a 49 rokiem życia, 
urodziłaby teoretycznie 13 dzieci, o ile przez cały okres rozrodczy panowałyby 
warunki reprodukcji charakterystyczne dla badanego okresu. W badanych przez 
Piaseckiego Bejscach dzietność teoretyczna wynosiła 7,4249.

42 E. A. P u c h, op. cit.
43 Ibidem.
44 M. H e n n e b e r g, Ocena dynamiki biologicznej, cz. II.
45 E. P u c h, op. cit.
46 E. P i a s e c k i, Ludność parafii bejskiej (woj. kieleckie) w świetle ksiąg metrykalnych z XVIII–

XX w., Warszawa–Wrocław 1990.
47 Ibidem.
48 S. B o r o w s k i, Procesy demograficzne w mikroregionie Czacz w latach 1598–1975, „Prze-

szłość Demograficzna Polski”, t. IX, 1976, s. 95–156.
49 Obliczenia własne na podstawie: E. P i a s e c k i, op. cit., s. 241, tabela VI. 50.
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3. KONTROLA URODZEŃ?

W odniesieniu do populacji historycznych z terenów Polski możemy jedynie 
domniemywać odnośnie do świadomego ograniczania liczby urodzeń. Naturalnym 
regulatorem liczby dzieci w rodzinie była bardzo wysoka śmiertelność okołoporodo-
wa noworodków oraz umieralność niemowląt i dzieci do 5 roku życia50. Ważną rolę 
w regulacji tempa rozrodu odgrywały nieuświadamiane bezpośrednio przez rodziców 
uwarunkowania ekologiczno–kulturowe. Na przykład analiza rytmiki urodzeń w hi-
storycznych populacjach wiejskich wskazuje na istnienie związku pomiędzy trybem 
życia ludności zajmującej się rolnictwem a sezonowością poczęć51. W populacjach 
rolniczych wzrost aktywności seksualnej obserwowano w miesiącach wiosennych 
oraz późną jesienią i zimą, spadek poczęć zaznaczał się latem i jesienią (od lipca do 
października), czyli w okresie wzmożonych prac polowych52. W ich następstwie naj-
więcej urodzeń notowano zimą i jesienią, najmniej latem. Małżonkowie powstrzy-
mywali się również od współżycia seksualnego w okresie adwentu i Wielkiego 
Postu53. Najwięcej urodzeń w ewangelickiej parafii Rząśnik obserwowano w trzech 
pierwszych miesiącach roku. Dodatkowo maksimum urodzeń chłopców przypadało 
na wrzesień, a dziewczynek — na listopad. W maju i w czerwcu notowano najmniej 
urodzeń54. W katolickiej parafii Szczepanowo najwięcej dzieci rodziło się późną 

50 Np.: G. A. C o n d r a n, E. A. K r a m a r o w, Child mortality among Jewish immigrants to the 
United States, „Journal of Interdisciplinary History”, t. XXII, 1991, s. 223–254; R. D e r o s a s, Watch 
Out for the Children. Differential Infant Mortality of Jews and Catholics in Nineteenth–Century 
Venice, „Historical Methods”, t. XXXVI, 2003, z. 6, s. 109–128; P. Huck, Infant Mortality and Living 
Standards of English Workers During the Industrial Revolution, „The Journal of Economic History”, 
t. LV,1995, z. 3, s. 528–550; K. J o h a n s s o n, Child Mortality during the Demographic Transition. 
A Longitudinal Analysis of a Rural Population in Southern Sweden, 1766–1894, Lund 2004; 
H. J. K i n t  n e r, Determinants of Temporal and Areal Variation in Infant Mortality in Germany, 1871–
1933, „Demography”, t. XXV, 1988, z. 4, s. 597–609; G. L i c z b i ń s k a, Biological and social rea-
sons of child mortality in the Danzig District in the second part of the 19th century, „Anthropological 
Review”, t. LXII, 1999, s. 85–92; eadem, Biologiczne i społeczne przyczyny umieralności dzieci w re-
jencji gdańskiej w II połowie XIX wieku, „Słupskie Prace Biologiczne”, t. I, 2005, s. 93–100; eadem, 
Infant and child; K. McQui l l an, op. cit.; S. H. P r e s ton, M. R. H a i n e s, Fatal Years. Child mortal-
ity in late nineteenth–century America, Princeton 1991; J. S c h e l l e k e n s, Economic Change and 
Infant Mortality in England, 1580–1837, „Journal of Interdisciplinary History”, t. XXXII, 2001, z. 1, 
s. 1–13.

51 Np.: S. B o r o w s k i, op. cit.; M. H e n n e b e r g, J. K o z a k, Sezonowość urodzeń w wiejskiej 
populacji dziewiętnastowiecznej: parafia Szczepanowo (woj. bydgoskie. Pałuki), „Przegląd Antropo-
logiczny”, z. XLII, 1976, s. 19–31; G. G r a l l a, Urodzenia i zgony w parafii Ziemięcice w powiecie 
gliwickim w latach 1651–1888, „Przegląd Antropologiczny”, t. XL, 1974, z. 2, s. 369–374; K. G ó r n a, 
Sezonowość ruchu naturalnego; C. K u k l o, op. cit.

52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 K. G ó r n a, Sezonowość ruchu naturalnego.
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jesienią i zimą55. W parafii Trzebosz najwyższe liczby urodzeń zaobserwowano od 
stycznia do marca oraz latem i jesienią (Rycina 2).

Naturalną, stosowaną nieświadomie formą antykoncepcji było karmienie piersią. 
Wydzielany podczas ssania piersi hormon prolaktyna hamuje owulację. Kobiety kar-
miły dzieci aż do wykształcenia się uzębienia mlecznego, czyli do ok. 2,5 roku, w spo-
sób naturalny opóźniając owulację i przesuwając czas zajścia w ciążę56. W odniesieniu 
do mieszkańców Poznania pierwszej połowy XIX w. M a k o w s k i  wymienia wstrze-
mięźliwość seksualną oraz coitus interruptus57 jako metody zapobiegania ciąży, a także 
sztuczne poronienia, praktykowane zwłaszcza przez warstwy najuboższe jako formę 
przerywania ciąży58. Generalnie rzecz biorąc, upowszechnianie praktyk antykoncep-
cyjnych wiąże się z podnoszeniem poziomu wykształcenia w społeczeństwie, a co za 
tym idzie — świadomości i związanych z nią przemian w obyczajowości. Reformacja 
podniosła rangę kobiet wyznania protestanckiego, co przejawiało się w ich wzmożonej 
aktywności kościelnej, społecznej, edukacyjnej, a nawet — w przypadku Kościołów 
protestanckich Ameryki Północnej — postępującej emancypacji59. Lepsze wykształce-
nie i wyższa pozycja na pewno znalazły odbicie w świadomym dążeniu do posiadania 
z góry określonej liczby dzieci. Możemy przypuszczać, że znakomita większość ewan-
geliczek z Trzebosza, jeśli ukończyła szkołę, była to ewangelicka szkoła podstawowa 
działającą na terenie parafii od 1749 r.60 Również ich pochodzenie społeczne wska-
zuje raczej na niskie wykształcenie. W większości przypadków pochodziły z rodzin 
małorolnych chłopów i drobnych rzemieślników61. Nie wydaje się zatem, aby wśród 
ewangelików z Trzebosza świadomie z góry planowano liczbę dzieci w rodzinie. 
Tymczasem na zróżnicowanie poziomu wykształcenia wśród ewangelików wskazywał 
Olgierd K i e c62 w odniesieniu do dziewiętnastowiecznej Wielkopolski. Wśród reemi-
grantów wyznania protestanckiego z ziem wschodnich — Galicji, Królestwa Polskiego 
i Rosji — znalazła się grupa niepotrafiacych pisać i czytać. W przeciwieństwie do wy-
różniających się wielowiekową tradycją i zaawansowaniem ekonomicznym wspólnot 
protestanckich z Europy Zachodniej, napływajace do Polski społeczności ewangeli-

55 M. H e n n e b e r g, J. K o z a k, op. cit.
56 K. M a k o w s k i, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992.
57 Ibidem; vide również: G. S a n t o w, Coitus interruptus and the Control of Natural Fertility, 

„Population Studies”, t. XLIX, 1995, s. 19–43.
58 K. M a k o w s k i, op. cit.
59 J. S z c z e p a n k i e w i c z – B a t t e k, op. cit.
60 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. 
61 Księgi małżeństw dostarczają informacji o zawodzie ojca panny młodej, a tym samym pozwala-

ją pośrednio wnioskować o zamożności rodziny, z której pochodziła kandydatka na żonę. W parafii 
Trzebosz w badanym okresie (1855–1905) 35,6% dziewcząt wywodziło się z rodzin małorolnych 
chłopów, zaś przeszło 13,3% z rodzin robotników i parobków G. L i c z b i ń s k a, Fertility and family 
strukture in the Lutheran population of the parish of Trzebosz in the second half of the 19th century 
and the beginning of the 20th century, „The History of the Family”, 2012 (w druku).

62 O. K i e c, Protestantyzm.
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ków były kulturowo bardzo zróżnicowane. Dotyczyło to tak korzeni, jak poziomu wy-
kształcenia — a zatem także świadomości, religijności, tradycji, obyczajów, zasad, na-
wyków, stylu życia i zamożności. Owa niejednorodność kulturowa protestantów oraz 
sąsiedztwo z katolikami, mogły sprzyjać ich akulturacji, czego wynikiem było przyj-
mowanie od katolików „wiejskich” tradycji posiadania licznego potomstwa.

PODSUMOWANIE

Scharakteryzowana płodność w ewangelickiej parafii Trzebosz odbiega od mo-
delu płodności we wspólnotach ewangelickich z historycznej Europy Zachodniej. 
Uzyskane wyniki świadczą o wysokiej płodności protestantek z Trzebosza i po-
zwalają zaliczyć badaną parafię do populacji niemaltuzjańskich, które nie prowa-
dzą świadomej kontroli urodzeń, a głównym regulatorem intensywności rozrodu 
są potrzeby chwili. Płodność w badanej grupie, o ile była regulowana, to poprzez 
nieuświadamiany rodzicom wpływ czynników ekologiczno–kulturowych, takich 
jak wstrzemięźliwość seksualna w okresie wzmożonych prac i świąt. Przypuszcza 
się również, że ewangelicy z Trzebosza, żyjący w otoczeniu katolickim praktycz-
nie od XVI w., mogli przyjmować od katolików wiele tradycji, w tym dotyczących 
posiadania licznego potomstwa.

Tabela 1. Procent martwych urodzeń w ogólnej liczbie urodzeń oraz proporcja płci
(liczba chłopców na 100 dziewczynek wśród żywo urodzonych) w całym materiale

oraz w materiale z odtworzonych indywidualnych historii kobiet

Materiał % martwych urodzeń M/K

Indywidualne historie kobiet 3,0 104

Cały materiał 3,2 105

Tabela 2. Średnie długości odstępów protogenetycznych (0) i intergenetycznych
(w miesiącach) według ich kolejności

Odstęp N Średnia długość odstępu

0 43 19,9

1 129 27,3

2 110 26,8

3 175 27,1

4 62 26,2

5 41 23,5

6–12 96 24,6
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Tabela 3. Odstępy intergenetyczne (w miesiącach) według wieku kobiet
w chwili urodzenia rozpoczynającego odstęp (w latach)

Wiek N Średnia długość odstępu

15–19 5 26,0

20–24 20 22,4

25–29 93 23,3

30–34 86 26,6

35–39 71 28,7

40–x 23 32,1

Tabela 4. Cząstkowe współczynniki płodności f
x
 według wieku (w ‰)

i względna kumulatywna liczba urodzeń (U
x
/U

c
)

Wiek f
x

U
x
/U

c

15 0,461 0,167

20 0,536 0,362

25 0,515 0,549

30 0,451 0,713

35 0,418 0,865

40 0,374 1,000

Rycina 1. Współczynniki płodności w ewangelickiej parafii Trzebosz
oraz w wybranych populacjach katolickich z terenów historycznej Polski
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Rycina 2. Sezonowość urodzeń w ewangelickiej parafii Trzebosz (1855–1905)

WLU — Względne liczby urodzeń63

63 WLU — względne liczby urodzeń oblicza się odnosząc liczby urodzeń w kolejnych miesiącach do średniej 
z 12 miesięcy.
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P R Z E G L Ą D Y  B A D A Ń

EWA DUBAS–URWANOWICZ 
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Historii

Elie mit Vernunft, czyli meandry biografii 
czeskiego polityka kompromisu

Historiografia polska odczuwa niedostatek wiedzy na temat wczesnonowożyt-
nych dziejów państw, z którymi Rzeczpospolita miała bliskie kontakty handlowe, 
kulturalne, polityczne, a częściowo także wspólną przeszłość. Brakuje badań mono-
graficznych dotyczących historii Węgier, w tym ziem dzisiejszej Słowacji, krajów 
niemieckich oraz Czech. Z tym większym zadowoleniem należy odnotować uka-
zanie się polskiego przekładu książki Jaroslava P á n k a  „Wilhelm z Rožemberka. 
Polityk pojednania” (przeł. Elżbieta B a r o n, Opole 2007, s. 358). 

Postać najwyższego burgrabiego czeskiego nie jest obca historykom polskim. 
Był on dyplomatą wysyłanym przez cesarzy do Rzeczypospolitej w burzliwych 
czasach kolejnych interregnów po śmierci ostatniego Jagiellona z misją pozyska-
nia tronu polsko–litewskiego dla Habsburgów. Poselstwa te nie zostały uwieńczo-
ne powodzeniem, lecz Rožemberk tak spodobała się Koroniarzom, że po ucieczce 
Henryka Walezego z kręgu politycznego Piotra Zborowskiego wyszła propozycja, 
by wysunąć jego kandydaturę do tronu w państwie polsko–litewskim. Postawiło 
to burgrabiego czeskiego w niezręcznej sytuacji wobec cesarza. Potrafił jednak 
przełamać nieufność Habsburgów, a jego pozycja w państwie i umiejętności dyplo-
matyczne zdecydowały o tym, że Rudolf II postawił go na czele poselstwa przy-
gotowującego traktat między Rzecząpospolitą a Cesarstwem po klęsce arcyksięcia 
Maksymiliana pod Byczyną (styczeń 1588 r.)1. 

1 BJ 2/52, k. 318–325v: „Relatia rzeczy tych, które się przy odprowadzaniu arcyksiecia Maxy-
miliana w Bitomiu działy”; Diariusz komissiej do traktatów między królem Jmcią Zygmuntem III 
a arcy księciem Maxymilianem, która odprawiła się w Będzinie przy mediaciej kardynała legata papie-
skiego Aldobrandiniego, [w:] Starożytności historyczne polskie, wyd. A. G r a b o w s k i, t. I, Kraków 
1840, s. 85–89; także: S. G r u s z e c k i, Walka o władzę w Rzeczypospolitej Polskiej po wygaśnięciu 
dynastii Jagiellonów (1572–1573), Warszawa 1969; S. P ł a z a, Wielkie bezkrólewia, Kraków 1988; 
E. D u b a s – U r w a n o w i c z, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po 
śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; H. G m i t e r e k, Andrzej Dudycz a kandydatura Wilhelma 
z Rožemberka do tronu, „Res Historica”, 1999, z. 7, s. 11–21. 
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Książka Pánka ważna jest dla zrozumienia relacji polsko–czeskich w XVI w. 
Autor wspomina we wstępie o pozytywnej opinii, jaką cieszyli się Polacy w Cze-
chach. Sympatia ta była odwzajemniana przez Koronarzy, którzy nie traktowa-
li Czechów ani Węgrów jako „obcych”2. Wyrażano żal, że stracili suwerenność 
państwową, pokazywano ich losy jako memento dla tych, którzy chcieli widzieć 
Habsburga na tronie polsko–litewskim. 

Rozprawa ważna jest dla polskiego czytelnika przede wszystkim ze względu 
na liczne konstatacje dotyczące procesów politycznych, społecznych i gospodar-
czych zachodzących w państwie czeskim pozostającym częścią Cesarstwa. Dzięki 
nim możemy porównywać Czechy z innymi państwami Europy Środkowej w cza-
sach nowożytnych. Książka przydatna jest także wszystkim badaczom zaintereso-
wanym przemianami zachodzącymi w kręgach elit w tym regionie. 

Praca oparta jest na czeskich i niemieckich źródłach, głównie drukowanych. Są 
to przede wszystkim kroniki, ale także zbiory korespondencji, żywoty czołowych 
postaci rodu, przywileje miejskie, dokumenty fundacyjne, źródła dotyczące funk-
cjonowania gospodarczego dóbr, a także związane z życiem codziennym, zdro-
wiem itp. Autor wykorzystuje też liczną literaturę czeską, niemiecką i polską. Jest 
to duży walor książki, zważywszy na dotychczasowe zamykanie się historiografii 
środkowoeuropejskich w swoich własnych kręgach, a w wypadku historyków pol-
skich — stosowanie porównań procesów zachodzących w Rzeczypospolitej ze zja-
wiskami zachodzącymi w państwach europejskich odległych od Korony i Litwy. 

Pánek zastosował w książce układ chronologiczno–problemowy. Praca, bardzo 
ciekawa konstrukcyjnie, zaczyna się od pewnego rodzaju prologu –opisu pogrzebu 
Wilhelma z Rožemberka w październiku 1592 r. Obraz uroczystości pożegnalnych, 
których scenariusz napisali jezuici, staje się dla autora punktem wyjścia do prezen-
tacji pochodzenia rodu, budowy podstaw ekonomicznych jego egzystencji, a także 
pokazania roli legendy rodowej dla trwałości budowy prestiżu Rožemberków, naj-
ważniejszego czeskiego rodu w epoce wczesnonowożytnej. 

Legendy rodowe wspomagające elity pnące się po drabinie karier w średnio-
wieczu i epoce nowożytnej znane są z badań nad magnaterią polską, litewską i ru-
ską3. W Koronie miały one udowodnić znaczące pochodzenie przodków. Rody 
Wielkiego Księstwa przyjęte do herbów polskich w Horodle, „dowartościowywały” 
swoją pozycję w stosunku do Koroniarzy wywodząc swych przodków ze starożyt-

2 E. D u b a s – U r w a n o w i c z, Swój i obcy w polskiej historiografii XVI wieku, [w:] Samo-
identyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo–Wschodniej, red. J. L e w a n -
d o w s k i, W. G o l e m a n, Lublin 1999.

3 Problem legend rodowych czeka na swego badacza. Wzmianki o tym zjawisku obecne są w hi-
storiografii, m.in.: F. K u l i c k a, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów i jej stosunku do mitu 
sarmackiego, PH, t. LXXI, 1980, z. 1, s. 1–21; M. J u č a s, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów, 
„Przegląd Wschodni”, t. IV, 1997, z. 2, s. 280–297; w genealogiach i opracowaniach dotyczących 
dziejów rodów magnackich, m.in.: Dom Sapieżyński, oprac. E. S a p i e h a, Warszawa 1995, s. 11–41 
czy J. Wo l f f, Pacowie, Petersburg 1885. 
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nego Rzymu4. W procesie przekształcania się możnowładztwa polsko–litewsko–
ruskiego w magnaterię Rzeczypospolitej legendy rodowe stawały się ważną inspi-
racją dla aktualnych, chwalebnych czynów reprezentantów tej grupy społecznej. 

Legendarne, ale i rzeczywiste dzieje przodków stały się wytyczną działań 
boha tera omawianej książki. Z przeszłości własnego rodu, pamięci o czynach 
przodków, czerpał wzorce dla własnej polityki i sposobów umacniania znaczenia. 
Podstawą tej koncepcji było założenie, że najważniejsze dla rodu jest zbudowanie 
solidnych podstaw ekonomicznych i zdobycie autorytetu w społeczności szlachec-
kiej. Te dwa czynniki były fundamentem umacniania pozycji Rožemberków od 
XIII w., a Wilhelm był kontynuatorem tej opcji. Urzędy i łaska panującego — jako 
zmienne — są w tej koncepcji politycznej sprawą ważną, ale wtórną. I rzeczywi-
ście, dzieje Rožemberków pokazują, że utrzymywali oni znaczenie tak współpra-
cując z panującymi, jak pozostając w opozycji do nich.

Jedną z zasad czerpanych przez Wilhelma z przeszłości było skupianie dóbr 
rodowych w jednej części kraju, w zwartym dominium. Duże znaczenie miało 
także prawo do dziedziczenia majątków przez najstarszego syna, oparte na doku-
mentach sfałszowanych w XIV w. Zapobiegało to rozproszeniu dóbr i tym samym 
osłabieniu rodu. W Rzeczy pospolitej zasada ta w XVI i XVII w. przyjmie formę 
ordynacji5. Legenda rodu Rožem berków wywodzi ich od Rzymian. Rzekomo mieli 
być spokrewnieni z włoskim rodem Orsinich. Wydaje się jednak, że dla działań 
bohatera monografii ważniejsze były pragmatyczne inspiracje przekazane przez 
przodków: majątek i autorytet w kręgach rycerstwa. Rzekome włoskie korzenie 
były ważne dla ideologicznych uzasadnień znaczenia rodu i były przeznaczone 
głównie dla odbiorcy zewnętrznego. Uzasadniały też zainteresowania Wilhelma 
włoską kulturą. 

Druga zasada, dostrzeżona przez autora monografii, na której najwyższy bur-
grabia czeski oparł swoją filozofię funkcjonowania w polityce państwa, w którym 
miłość do ojczyzny musiała być łączona z lojalnością wobec cesarza, to Elie mit 
Vernunft („Śpiesz się z rozsądkiem”), będąca trawestacją słynnej łacińskiej senten-
cji Festina lente. Jedynie bowiem rozwaga i powściągliwość w działaniach poli-
tycznych mogła na stałe ugruntować polityczną pozycję tego możnowładcy w ów-
czesnych Czechach. 

Autor, zgodnie z porządkiem chronologicznym, prezentuje merytoryczne przy-
gotowanie Wilhelma do zajęcia wysokiej pozycji w elicie możnowładztwa Czech 

4 M. S t r y j k o w s k i  (Kronika polska, litewska..., Warszawa 1846, s. 65) zadedykował roz-
dział o rzymskim pochodzeniu Litwinów („O wywodzie i początku xiążąt litewskich i żmodzkich od 
Palemona albo Publiussa Libona, patryciussa rzymskiego”) Mikołajowi Radziwiłłowi wojewodzie wi-
leńskiemu, przedstawicielowi rodu, który zajmował w państwie czołową pozycję przez prawie 200 lat. 

5 T. Z i e l i ń s k a, Ordynacje w dawnej Polsce, PH, t. LXVIII, 1977, z. 1; K. K o ś c i ń s k i, 
Polskie ordynacje i związki rodzinne, Poznań 1906; R. O r ł o w s k i, Ordynacja zamojska, [w:] Zamość 
i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, pod red. K. M y ś l i ń s k i e g o, Zamość 1969.
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i Cesarstwa. Sposób kształcenia młodzieży możnowładczej w Czechach nie odbie-
ga od znanego z Rzeczypospolitej. Dla polskiego czytelnika ważniejsze są konsta-
tacje autora istotne dla sytuowania młodego możnowładcy w ówczesnym świecie 
politycznym, dotyczące rodzinnych powiązań Rožmberków z elitami Cesarstwa. 
Zarówno pierwsza żona Josta III, ojca Wilhelma, jak druga, matka bohatera książ-
ki, pochodziły z czołowych rodów austriackich. W zawarciu obu mariaży nie obe-
szło się bez pomocy panujących. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem łączenia 
się czołowych czeskich i austriackich rodów możnowładczych, sterowanym przez 
monarchów. Było to istotne z punktu widzenia kariery czeskich możnych i ich usy-
tuowania w elitach władztwa Habsburgów, ale też dla procesów politycznych, go-
spodarczych, kulturalnych i społecznych państwa czeskiego oraz Cesarstwa. Sam 
Wilhelm także żenił się z pannami pochodzącymi z czołowych rodów niemieckich. 
Utrwalał w ten sposób pozycję swego rodu nie tylko w Czechach. Mariaże te po-
magały mu w nawiązaniu równorzędnej współpracy z książętami Rzeszy.

Interesująco przedstawia się problematyka ekonomicznego funkcjonowania 
dominium Rožemberków: struktury produkcji rolnej (znaczenie browarnictwa!), 
hodowli oraz problemów związanych z konkurencyjnością miast królewskich wo-
bec prywatnych. Kwestie te nie różnią się zasadniczo od tych, które znamy z licz-
nych monografii dotyczących gospodarki dóbr magnackich w Rzeczypospolitej 
w XVI i XVII w. Duże podobieństwo znaleźć można w koncepcji stworzenia 
miasta renesansowego: rožemberski Český Krumlov można porównać z budową 
Zamościa przez Jana Zamoyskiego. Oba miasta miały spełniać rolę centrum dys-
pozycyjnego latyfundium magnackiego z dworem i jego szeroko rozumianą rolą 
kulturową. Oba miały być spektakularnym dowodem na osiągnięcie wysokiej po-
zycji rodu. Ważne dla badań porównawczych są konstatacje dotyczące roli dworu 
w umacnianiu pozycji możnowładcy, specjalizacji i hierarchii urzędników oraz roli 
miast i mieszczan w latyfundium.

Wiele nowych dla polskiego czytelnika spostrzeżeń wnosi rozdział poświęco-
ny politycznej karierze Rožemberka. Śledząc jego wspinanie się po stopniach pro-
wadzących do stanowiska drugiej po królu osoby w państwie, nie sposób nie za-
uważyć ciekawych zjawisk prawno–ustrojowego zespalania Czech z pozostałymi 
państwami Cesarstwa. Autor przedstawia m.in. okoliczności towarzyszące utrwa-
leniu dziedziczności tronu czeskiego w rodzie Habsburgów, zmiany w politycznej 
roli miast czeskich, znikomą rolę szlachty tego kraju w strukturze funkcjonowania 
państwa. Interesujące są uwagi dotyczące sejmu krajowego, zakresu jego kompe-
tencji ustawodawczych, roli „panów” i rycerstwa w jego organach, a także działa-
nia sądownictwa. Porównanie z systemem przedstawicielskim w Rzeczypospolitej 
mogłoby być podstawą rozważań nie tylko dotyczących zrozumienia roli podmio-
towości politycznej szlachty w Koronie, lecz także pozwalających lepiej zrozu-
mieć zmiany zachodzące w państwie polsko–litewskim w okresie, gdy sejm pol-
ski przekształcił się w parlament całego państwa Obojga Narodów. O odmiennej 
niż w Czechach roli politycznej szlachty polsko–litewskiej i jej przywiązaniu do 
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wolności miał przekonać się Rožemberk podczas poselstw do Rzeczypospolitej. 
W sprawozdaniu z poselstwa do zjazdu jędrzejowskiego w styczniu 1576 r. pisał 
do Maksymiliana II: „Szlachta mocno pilnuje wolności swej, której fundamentem 
jest libera electio” i dalej, pozwalając sobie na nieco złośliwości: „Oni też bynaj-
mniej nie chcieli [...] obelgi wyrządzić J. C. Miłości i zacnemu domowi austryjac-
kiemu [...] Trzymają się atoli oni ze swym stronnictwem ku ocaleniu wolności”6.

W Czechach już w drugiej połowie XVI w. wystąpiło zjawisko koncentra-
cji władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w rękach kilku rodów. 
Wydaje się, że mała liczba decydentów o pełnym zakresie podmiotowości poli-
tycznej w państwie czeskim nie może być dostatecznym wytłumaczeniem tego 
zjawiska. W Czechach władcy dążyli do ułatwienia kariery w państwie osobom 
niezainteresowanym obroną przywilejów miejscowych elit. Z drugiej strony ciężar 
utrzymania suwerenności praw państwa w ramach Cesarstwa spadał na małą grupę 
elity możnowładczej. Wątki polityczno–ustrojowe splatają się więc nierozerwalnie 
z etnicznymi i personalnymi. Siłą rzeczy stanowisko, które zajmował Wilhelm, 
sytuuje go w centrum tych dynamicznie zmieniających się wówczas zjawisk. 
Poprzez losy głównego bohatera widzimy powstawanie układu sił politycznych 
w Czechach w drugiej połowie XVI w., okoliczności tworzenia się opozycji oraz 
formy i metody jej działania. Walka o utrzymanie suwerenności Czech w ramach 
Cesarstwa to starania elit czeskich o zachowanie odrębności sejmu krajowego i je-
go uprawnień do uchwalania podatków, a tym samym decydowania o polityce za-
granicznej. Jest to rozgrywka ważna w kontekście zagrożenia państw cesarskich, 
a więc Czech i Węgier, ze strony Turcji od lat pięćdziesiątych XVI stulecia. 

Recenzowana książka wskazuje na przekraczanie już w XVI w. granic rodzi-
mych państw przez więzi powinowactwa elit możnowładczych z rozlicznymi, in-
teresującymi dla współczesnego badacza konsekwencjami. Z podobnym procesem 
mamy do czynienia w państwie polsko–litewskim w końcu XVII i w XVIII w. 
Porównanie tego zjawiska w obu sąsiadujących państwach pozwala głębiej zrozu-
mieć odmienność położenia geopolitycznego i różnice w strukturach społecznych 
nowożytnych Czech i Rzeczypospolitej. 

Więzi powinowactwa wykorzystywane były przez Rožemberka także w sa-
mych Czechach w celu stworzenia systemu powiązań tworzących dla młodego 
możnowładcy grupę wsparcia. Dzięki małżeństwom swoich sióstr Anny i Bohunki 
(pierwsza wyszła za mąż za Jáchyma z Hradca kanclerza czeskiego, druga za Jana 
młodszego Popela z Lob kowic burgrabiego praskiego) Wilhelm związał się poli-
tycznie z osobami o wysokiej pozycji w czeskim sejmie, sądzie ziemskim i radzie 
królewskiej. 

6 Wilhelm z Rožemberku, Fabian von Schönaich, Mattes von Logow do cesarza Maksymilia-
na II, 30 stycznia 1576, [w:] Wiadomości do dziejów polskich z archiwum prowincji szląskiej, zebrał 
A. M o s  b a c h, Ostrów 1860, s. 106, 107.
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W karierze Rožemberka pojawia się także wątek wojskowy. Podczas wojny 
Ce sarstwa z Turcją w 1566 r. pełnił funkcję najwyższego wodza. Zagrożenie turec-
kie i perypetie militarne Czech i Węgier w tym czasie łączą się w omawianej książ-
ce z wątkiem rodzinnym — opisem tragicznych losów jego siostry Ewy i jej męża 
hrabiego Mikołaja Zrinskiego z Serynu. Zabieg ten, ukazujący sytuację państw 
pogranicznych Cesarstwa, prezentowany jest przez pryzmat tragicznych losów ich 
mieszkańców. 

Łączenie narracji z dziejów polityki, ustroju, gospodarki i problemów społecz-
nych Czech w kontekście losów głównego bohatera, jego rodziny, powinowatych, 
przyjaciół i wrogów sprawia, że książkę Pánka czyta się jak niezwykle interesują-
cą powieść. Merytoryczny wykład, wielowątkowość wynikająca m.in. z bogactwa 
osobowości i kariery głównego bohatera sprawia, że czytelnik niejako „przy oka-
zji” dowiaduje się o zasadniczych problemach funkcjonowania Czech w ramach 
Cesarstwa w XVI w. Jest to jeden z wielu, acz bardzo ważny walor książki. 

Czytelnik zainteresowany problemami wyznaniowymi znajdzie w książce 
Pánka nie tylko ogólny zarys sytuacji protestantów w Czechach przeżywających 
kryzys w rzeczywistości potrydenckiej. Ważne są jego konstatacje dotyczące odna-
lezienia się głównego bohatera w skomplikowanej sytuacji polityczno–wyznanio-
wej państwa. Dla Rožemberka priorytetem w tej sferze życia długo był kompromis 
niezakłócający wewnętrznych układów między „rozróżnionymi w wierze”. Nie 
narażało to interesów społeczeństwa czeskiego, w dużej mierze luterańskiego, nie 
naruszało też stabilności politycznej państwa. Czy koncepcja ta, której hołdował 
przez większość swego życia, została przezeń do końca zrealizowana, to następny 
bardzo ciekawy problem dla historyka badającego problemy wyznaniowe Europy 
Środkowej tego okresu. Znajdzie on odpowiedź na te pytania w części pracy zaty-
tułowanej: „Spór o czeską konfesję”.

Rozdział poświęcony działaniu Rožemberka jako najwyższego burgrabie-
go czeskiego ukazuje, jak w ramach Cesarstwa najwyższy urzędnik państwa nie 
w pełni suwerennego może — dzięki swym wybitnym zdolnościom dyplomatycz-
nym, kontaktom międzynarodowym, pozycji w państwie i podstawom ekonomicz-
nym — zachować niezależność myślenia i w dużej mierze — działania.

W rozdziale pt. „Atrakcyjność polskiego tronu” czytelnik znajdzie bardzo in-
teresujące uwagi dotyczące systemu pozyskiwania przez Rožemberka informacji. 
Wiedza o pozycji politycznej pana na Czeskim Krumlowie była dodatkowym atu-
tem w umacnianiu jego pozycji wobec cesarza.

Fragmenty dotyczące sytuacji w Rzeczypospolitej w okresie interregnów po 
śmierci Zygmunta Augusta wskazują, że autor zna dzieje państwa polsko–litewskie-
go raczej przez pryzmat poselstw Rožemberka i nie rozumie złożoności procesów 
społecznych, ustrojowych i politycznych zachodzących w państwie polsko–litew-
skim w okresie tzw. „długiego bezkrólewia”. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, 
że rządy Henryka Wa lezego ograniczyły władzę monarszą w Rzeczypospolitej. 
Problem jest o wiele bardziej złożony. Uchwalone na zjeździe elekcyjnym w maju 
1573 r. tzw. „Artykuły henrykowskie”, niepotwierdzone podczas sejmu koronacyj-
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nego przez Henryka, stały się obowiązujące od koronacji Stefana Batorego (1 maja 
1576). W swej treści miały rzeczywiście postulaty określające zakres kompetencji 
monarszych. Jednak przy umiejętnym ich przestrzeganiu nie musiały, choć mogły, 
ograniczać władzę panującego. Wadą „Artykułów henrykowskich” było traktowa-
nie ich każdorazowo, przy kolejnych koronacjach następców Batorego, jako obo-
wiązującego gruntu dla funkcjonowania państwa, bez zmian, koniecznych w zmie-
niającej się sytuacji politycznej, społecznej i międzynarodowej Rzeczy pospolitej 
w XVII w. Niespełna czteromiesięczne rządy Henryka Walezego w państwie 
polsko–litewskim, a zwłaszcza stosunek króla do systemu przedstawicielskiego, 
wska zywał raczej na chęć monarchy wzmocnienia roli panującego i obniżenia roli 
sejmu. Gdy by nie jego ucieczka, prawdopodobnie doszłoby do wzmocnienia pozy-
cji króla w Rzeczy pospolitej. 

Bardzo interesujące konstatacje na temat pojawienia się kandydatury 
Rožemberka w pierwszym i drugim bezkrólewiu uzupełniają naszą wiedzę o tej 
kwestii. Rozważania byłyby jednak pełniejsze, gdyby autor wykorzystał wydany 
w 1999 r. artykuł Henryka G m i t e r k a  dotyczący tego problemu7.

Uproszczony jest także obraz „przekupnych Polaków”, widoczny na stronach, 
na których autor pokazuje trudności głównego bohatera w staraniach o koronę dla 
Habs burga. Trudno np. zgodzić się z przywoływaniem tendencyjnej opinii opartej 
na wypowiedzi Konrada P r z e c ł a w s k i e g o  (s. 222–223), że pieniądze decydo-
wały w Rzeczy pospolitej o wynikach elekcji. Gdyby tak było, a dzięki badaniom 
w Haus–, Hof– und Staatsarchiv w Wiedniu wiemy, jakie sumy dostarczane były 
do Korony przez agentów habsburskich, na tronie w państwie polsko–litewskim 
zasiadłby kandydat cesarski. To Habsburgowie wydali najwięcej pieniędzy na or-
ganizację stronnictwa swego kandydata w Rzeczypospolitej. Tymczasem wybrany 
został Henryk Walezy, mimo dużo mniejszych nakładów finansowych ze strony 
Francji. Trudno też patrzeć na to „finansowanie” jednoznacznie, jak na dzisiej-
sze przekupstwo. Pieniądze przeznaczone były na kaptowanie zwolenników róż-
nymi sposobami, m.in. poprzez bankiety, które miały przywabić szlachtę. Część 
szła rzeczywiście do prywatnych kieszeni przedstawicieli ówczesnej elity społecz-
nej. Branie pieniędzy od poselstw kandydatów ubiegających się o tron często by-
ło traktowane przez możnych polskich jako uznanie przez cesarza ich znaczenia 
w państwie i społeczeństwie oraz możliwości pozyskiwania szlachty. Pieniądze 
brali, a głosowali tak, jak było to zgodne z ich własnym interesem lub z określoną 
przez nich racją stanu państwa. Decyzje zależały od ich postawy etycznej, sytu-
acji politycznej i postrzegania zagrożeń, głównie międzynarodowych. Sam autor 
wspomina: „Pieniądze były najczęstszym, bynajmniej nie jedynym, przedmiotem 
negocjacji Rožemberka z polskimi zwolennikami. W ogólnym zarysie roztrząsali 
już oni także przyszły program wyborczy” (s. 224). Wszelkie uproszczenia w tej 
kwestii nie oddają złożoności ówczesnej sytuacji w państwie polsko–litewskim.

7 H. G m i t e r e k, op. cit. 
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Dla zwolenników kandydatury Rožemberka na tron Rzeczypospolitej jego 
osoba mogła dawać nadzieję na zbliżenie Korony z Czechami nie — jak chciał 
cesarz — przy pomocy Habsburgów, lecz raczej z ich pominięciem. Realność tej 
koncepcji była tyle ciekawa, co w ówczesnej sytuacji politycznej mało realna. 
W pragmatyzmie spojrzenia społeczeństwa koronnego szukać więc należy m.in. 
fiaska starań najwyższego burgrabiego czeskiego o tron w Rzeczypospolitej.

Potknięciem terminologicznym, wynikającym najpewniej z faktu, że książka 
została przetłumaczona z języka czeskiego, jest określanie szesnastowiecznych 
elit koronnych i litewskich mianem „arystokracji”. W Rzeczypospolitej mówi się 
w tym okresie o możnowładztwie (na Litwie miejscowe elity już w średniowieczu 
to kategoria panów), w końcu XVI i w XVII w. mamy do czynienia z „magnaterią”, 
która dopiero w stuleciach XVIII i XIX przekształci się w arystokrację. Wszystkie 
te terminy określają elity, ich obraz i miejsce w funkcjonowaniu państwa, zmienia-
jące się w miarę upływu czasu. 

Wiele nowego wnosi rozdział poświęcony mecenatowi Wilhelma. Spina on 
jak gdy by różne problemy związane z jego karierą pokazując, jak ważne było za-
angażowanie elit na rzecz szeroko pojętej kultury, nawet jeśli ich głównym celem 
była realizacja własnych potrzeb artystycznych, zwłaszcza budowa i umacnianie 
prestiżu rodu. Budowanie i przebudowy zamków pozostających w jego dominium, 
podobnie jak wspieranie działalności literackiej i kompozytorskiej, pozostawiło 
trwały ślad w czeskim dziedzictwie kulturowym. 

Książkę Pánka kończy interesujące dla polskiego czytelnika dyplomatycz-
ne zaangażowanie głównego bohatera w negocjacje z Rzecząpospolitą po by-
czyńskiej klęsce arcyksięcia Maksymiliana i rocznym prawie jego internowaniu 
w Krasnymstawie, zamknięte tzw. traktatami bytomsko–będzińskimi z marca 1589 
r. Najwyższy burgrabia czeski miał swój ogromny wkład w odejście od zbrojnego 
rozwiązania sporu o tron w Rzeczypospolitej w 1588 r. Była to ostatnia misja w 
karierze politycznej Wilhelma. Jest to tym ważniejsze, że poza pozytywnym wkła-
dem w pokojowe rozwiązanie konfliktu Rzeczypospolitej z Cesarstwem, był to, 
jak pisze autor, „jeden z ostatnich przejawów niezależnej polityki czeskich stanów, 
obok monarchy reprezentujących państwo czeskie” (s. 321).

Dzięki pracy Pánka otrzymujemy szeroką wiedzę dotyczącą sytuacji politycz-
nej, ustrojowej, społecznej i gospodarczej Czech w drugiej połowie XVI w., istotną 
dla porównań zjawisk zachodzących w krajach Europy Środkowej. Osoba główne-
go bohatera, jego niezwykłe, godne scenariusza filmowego losy, są pretekstem do 
obserwacji procesów ogromnie ważnych dla dziejów Czech. Sposób prezentacji 
jego życia to przykład zastosowania psychohistorii w najlepszym wydaniu. 

Dla historyka polskiego interesujące są zwłaszcza informacje dotyczące 
możliwości kształtowania czeskiej rzeczywistości polityczno–historycznej przez 
przedstawiciela miejscowych elit w warunkach braku pełnej suwerenności Czech 
w ramach Cesarstwa. 
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WOJCIECH ŚMIEJA
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy 
w Katowicach

Historie (homo)seksualności.
Od studiów gejowsko–lesbijskich 

do Queer studies

So we need to explore how sexual history is written because its 
contribution to how sexuality is lived is central

(J. Weeks, Making history of sexuality, Cambridge 2000, s. 2)

Słowa Jeffreya We e k s a, które uczyniłem mottem niniejszego artykułu, mogą 
wydawać się pewnym nadużyciem. Po pierwsze, można zapytać, czy seksualność 
w ogóle ma historię. Wydaje się jednak, że ta wątpliwość jest już — przynajmniej 
w obszarze humanistyki i nauk społecznych — rozstrzygnięta: seksualność ma 
historię1. Po drugie, nasuwa się pytanie — w polskim kontekście jak najbardziej 
zasadne — czy ta historia jest w jakikolwiek sposób zapisana (is written)?2 I po 
trzecie, jeśli historia seksualności jest (będzie, może być) przedmiotem naukowych 
dociekań (zapisywania), to czy rzeczywiście związek tego „zapisania historii” ze 
sposobem życia, wyborami, tożsamościami, identyfikacjami jednostek będzie tak 
ścisły, jak postuluje to brytyjski socjolog?

Pozostawiając te pytania bez odpowiedzi (każda odpowiedź byłaby bowiem 
mniej lub bardziej prawdopodobną hipotezą), należy zauważyć, że badacze 
nienormatywnych zachowań seksualnych bez względu na to, czy reprezentują 
klasyczną Gay/Lesbian Theory czy też Queer Theory3, czy są historykami, so-

1 Vide np. numer „Przeglądu Historycznego” jej poświęcony — PH, t, XCVIII, 2007, nr 3.
2 Vide A. W y r o b i s z, Tolerancja, nietolerancja i przesądy w Europie średniowiecznej i nowo-

żytnej. Badania nad historią homoseksualizmu, stosunkiem społeczeństwa do homoseksualistów 
i udziałem homoseksualistów w kulturze, PH, t. XCVIII, 2007, nr 3, s. 383–395.

3 Na czym polega różnica między jedną a drugą? Teoria gejowsko–lesbijska jest z pewnością 
chronologicznie pierwsza. Wśród jej założeń można wyróżnić m.in. sprzęgnięcie działań naukowych 
z politycznym aktywizmem organizacji tzw. „mniejszości seksualnych”, założenie esencjalistyczne 
(o którym dalej), założenie podmiotowej sprawczości w centrum procesu dziejowego. Nieco trudniej 
określić ramy teorii queer. Na jej kształt wpłynęły na pewno koncepcje M. F o u c a u l t a z Historii 
seksualności czy, bardziej już bezpośrednio, prace E. K o s o f s k y–S e d g w i c k  i J. B u t l e r (jej 
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130 WOJCIECH ŚMIEJA

cjologami, literaturoznawcami, nad wyraz wiele miejsca poświęcają kwestiom 
historycznym4. Sam ten fakt pozwala wysnuć wniosek, że (meta)refleksja histo-
ryczna jest kwestią fundamentalną dla ich dalszych rozstrzygnięć, dla kształtu 
całej teorii i jej — postulowanego — wpływu na ludzkie działania i postawy. 
I choć rozważania niektórych badaczy zamieniają się w skazane na niepowo-
dzenie i właściwie jałowe poznawczo szukanie „pierwszego homoseksualisty”, 
wiele dyskusji na temat historycznej narracji homoseksualności wpływa, jak są-
dzę na sam kształt tego, jak może być doświadczana nienormatywna seksualność 
jednostki przez nią samą5.

Polska humanistyka i nauki społeczne nie mogą pochwalić się bogactwem 
refleksji na temat historii seksualności, która — rozumiana jako nazwa (sub)dys-
cypliny naukowej — stanowiła marginalny tylko obszar badań historyków6, 
a dyskusja metodologiczna, która powinna jej towarzyszyć ogranicza się wła-
ściwie do przyjęcia ustaleń Michela F o u c a u l t a  z pierwszego tomu „Historii 
seksualności”.

Propozycją wartą uwagi wydaje mi się prześledzenie — choćby fragmenta-
ryczne — dyskusji i koncepcji, jakie powstały wokół narodzin kategorii homo-
seksualisty. Uświadomienie sobie bogactwa perspektyw badawczych poddających 
w wątpliwość oczywistość rozstrzygnięć Foucaulta może stać się zachętą i pierw-
szym krokiem do sformułowania programu badań nad sposobami dyskursywizo-
wania seksualności w warunkach polskich.

książka Gender Trouble uważana jest często za tekst fundatorski teorii queer). Teoria queer, jak zga-
dza się większość badaczy, krytykuje koncepcję stawiającą podmiotowość w centrum narracji histo-
rycznej. W studiach queer odrzuca się kategorię niezmiennej i jednorodnej tożsamości w jej miejsce 
proponując analizę po foucaultowsku rozumianej wiedzy/władzy jako tworzącej historycznie i spo-
łecznie zmienne podmiotowości i tożsamości. Śladem J. Butler wielu teoretyków queer przyjmuje 
skrajnie kulturalistyczne rozumienie kategorii seksualności jako kategorii rozłącznej względem płcio-
wości. Teoretyzowanie spod znaku queer często idzie pod prąd aktywizmu politycznego mniejszo-
ści seksualnych (podważając pozycję, z których ich rzecznicy zabierają głos), lecz z drugiej strony 
zaowocowało rozszerzeniem społecznego zaplecza tych ruchów, które nie ograniczają się do obrony 
praw/walki o prawa gejów i lesbijek, ale także aktywizują osoby transseksualne i transgenderowe. 
Obserwuje się nawet nowe sposoby identyfikacji — kiedy ktoś mówi o sobie, że jest queer/kłir (trud-
no jednak stwierdzić, co należy przez tę identyfikację rozumieć, być może niejednoznaczność jest 
w nią celowo wpisywana). Cf. Routledge International Encyclopedia of Queer Culture, pod red. 
D. A.  G e r s t  n e r a, New York–London 2006, s. 506–514 (s.v.: Scholarship and Academic Study, 
GLBTQ). 

4 A. W y r o b i s z (op. cit., s. 392) zwraca uwagę, że homoseksualizm jako zjawisko historyczne 
bardziej interesuje historyków poszczególnych dziedzin (sztuki, muzyki czy literatury) niż historyków 
w ogóle. 

5 Cf. np. Pożegnanie z queer. Wywiad z Samuelem Nowakiem, „Replika”, nr 27 (09/10), 2010, 
s. 22–23.

6 Cf. P. O c z k o, Dlaczego nie chcę pisać o staropolskich samcołożnikach? Przyczynek do „ar-
cheologii” gay studies w Polsce, „Teksty Drugie”, 2008, nr 5, s. 32–50. 
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131HISTORIE (HOMO)SEKSUALNOŚCI

I

Autorzy niezwykle popularnej antologii tekstów „The Lesbian and Gay 
Studies Reader” przywołują analogię między studiami gejowsko–lesbijskimi a fe-
minizmem, która to analogia istnieje według nich także w dziedzinie historii. Oto 
bowiem, twierdzą za feministyczną historyczką Joan Kelly G a d o l, historia ko-
bieca nie może być kolejną subdyscypliną historii w taki sam sposób, jak historia 
polityczna, wojskowa czy gospodarcza. Women’s history ustanawia gender jako 
fundamentalną kategorię analizy historycznej. Innymi słowy to gender staje się 
centralną kategorią dla wszystkich subdyscyplin historycznych.

Studia lesbijsko–gejowskie robią z seksem i seksualnością to samo, co studia 
kobiece zrobiły z genderem [...] możemy je opisywać mówiąc, że zakładają ana-
lityczną centralność seksu i seksualności w obrębie wielu różnych pól badań7.

Tak zarysowanej dyscyplinie John D’ E m i l i o w klasycznym już tekście 
„Gay History. A New Field of Study” formułował zawarty w szeregu pytań pro-
gram badawczy:

Jak homoseksualne pragnienie jest negocjowane? Biorąc pod uwagę struktury 
pokrewieństwa, relacje ekonomiczne, życie miejskie, aparat państwa — w jakich 
formach i kontekstach ma miejsce homoseksualna aktywność? Co z sobą przy-
noszą różne formy doświadczenia, interakcji i różne kontury społecznego życia? 
Wskazane byłoby głębiej zbadać modele prześladowania i oporu. Ponieważ for-
my ekspresji homoseksualnego pożądania ulegają zmianie, należy zbadać czy 
znaczenie wrogości i prześladowania także się zmienia. Czy wyartykułowanie 
homoseksualnej tożsamości we wczesnej nowoczesności i pojawienie się ma-
sowych ruchów afirmacyjnych może dostarczyć nowych sposobów rozumienia 
społeczeństw zachodu? I w końcu, pisanie męskiej gejowskiej historii rozwinęło 
się w zasadzie w kontekście historii seksualności. Co by się stało, gdyby je sy-
tuować inaczej? Gdybyśmy ją rozpatrywali z punktu widzenia gender, męskości 
w taki sam sposób jak historia lesbijska ulega teoretyzacji na bazie historii kobie-
cej? Czy nowe spojrzenie, nowe konkluzje by się ujawniły?8

Zadania gejowskiej historii wykraczają, można wywnioskować z artykułu 
D’Emilio, daleko poza „poszukiwanie pierwszego homoseksualisty” czy opis dyna-
miki represji–afirmacji i marginesowości–centralności, ale z drugiej strony nie prze-
kraczają one pewnego horyzontu ideowego zakładanego przez dychotomię homo– 
i heteroseksualności, mniejszości–większości. Tę dychotomię przekraczać starają się 
studia spod znaku queer. Gejowski historyk Henry A b e l o v e  zwraca uwagę, że 

7 H. A b e l o v e, M. A. B a r a l e, D. H a l p e r i n, Introduction, [w:] The Lesbian and Gay Studies 
Reader, red. H. A b e l o v e, M. A. B a r a l e, D. H a l p e r i n, New York–London 1993, s. XV–XVI.

8 J. D’E m i l i o, Gay History. A New field of study, [w:] idem, Making Trouble. Essays on Gay 
History, Politics and the University, New York–London, s. 109.
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132 WOJCIECH ŚMIEJA

jego — utrzymany w duchy gay history — sposób konceptualizowania zjawisk hi-
storycznych spotyka się z krytyką ze strony przesiąkniętych queerowym myśleniem 
studentów. Pierwsza linia krytyki dotyczy właśnie nadmiernego skupienia się histo-
rii gejowskiej na represji i emancypacji: „niech historia marginalności pozostanie 
marginalna” zdają się mówić studenci, druga natomiast ma charakter konstruktyw-
ny. Studenci chcą skupić się np. na queerowym aspekcie komedii muzycznych z lat 
pięćdziesiątych XX w., piosenkach Cole’a Portera, gdyż: „Wszystkie te wytwory 
kultury są raczej centralne niż marginalne. Ignorując lub zaniedbując je, nie rozu-
miemy właściwie przeszłości i nieświadomie redukujemy naszą obecność w niej, 
jak również nasze roszczenia wobec teraźniejszości”9. Queerowa/postożsamościo-
wa/postseksualna — jakkolwiek ją zwać — orientacja studentów Abelove’a wydaje 
się, gdy spojrzeć na nią z boku, nie tyle konfrontacyjna względem historii gejow-
skiej, lecz komplementarna: historia seksualności ma swoje ograniczenia i queerowy 
punkt widzenia rozszerza zakres analiz historycznych o nowe konteksty, uwalnia je 
ze wspomnianych dychotomii (lub wpisuje owe dychotomie w szerszy społeczny 
pejzaż), zarazem jednak wagę zyskuje nie dokument, świadectwo, zapis, a wyrafino-
wany (krytycy powiedzą, że przerafinowany) aparat interpretacyjny. I to jest właści-
wym polem konfrontacji: nastawieni na pracę źródłową historycy homoseksualności 
zżymają się przeciwko teoretycznemu rozbuchaniu queer, natomiast zwolennicy tej 
ostaniej orientacji badawczej zarzucają historykom bezrefleksyjne posługiwanie się 
wątpliwymi kategoriami10. Pisze np. Scott B r a v m a n n: „studia poświęcone poja-
wieniu się lesbijskiej i gejowskiej tożsamości stosunkowo słabo rozpoznały istnieją-
ce wewnątrz tych kategorii antagonizmy rasowe, płciowe, klasowe i in.”11

Lesbianizm i studia lesbijskie rządzą się swoją własną dynamiką — w jej ob-
rębie i na jej granicach jednak z łatwością rozpoznamy ślady tego samego sporu. 
Oto bowiem Martha V i c i n i u s w klasycznym tekście „They Wonder to Which 
Sex I belong: The Historical Roots of Modern Lesbian Identity” zauważyła, że 
w praktyce lesbijskiej historiografii ważne były trzy pola dociekań:

a. odzyskanie i rekonstrukcja pojęć lesbijka i wspólnota lesbijska;
b.  badanie dwu paradygmatycznych form lesbijskich zachowań: romantycznej 

przyjaźni i relacji butch–femme;

9 H. A b e l o v e, The Queering of Lesbian/Gay History, [w:] idem, Deep Gossip, Minneapolis 
2003, s. 47.

10 Pisałem o tym nieco szerzej w: Przeciw konstrukcjonistom. Teoria queer i jej krytycy, 
„Przestrzenie Teorii”, nr 13, 2010, s. 223–242. 

11 S. B r a v m a n n, Queer fictions of the Past, Cambridge 1997, s. 5. Zwróćmy uwagę, że strate-
gie queerowe atakują gejowską historię z dwu stron: z jednej strony mamy zarzut dość sztucznego 
i arbitralnego wydzielenia z obszaru seksualności wąskiego pola badawczego, z drugiej natomiast 
słyszymy, że pole to, zamaszyście wydzielone, nie pozwala dostrzec mikroantagonizmów rozszarpują-
cych je. 
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133HISTORIE (HOMO)SEKSUALNOŚCI

c.  odpowiedź na pytanie, kiedy i w jakich okolicznościach zrodziła się nowo-
czesna tożsamość lesbijska12.

Wszystkie te pola zainteresowań Vicinius omawia w dalszej części tekstu i zwraca 
uwagę na ich ograniczenia (brak studiów porównawczych, niedostatek badań na 
temat prawnego statusu lesbijek, brak studiów na temat sposobów popularyzowa-
nia dziewiętnastowiecznej wiedzy medycznej w prasie), a Donna P e n n w jednym 
z fundatorskich tekstów teorii queer twierdzi, że „queerowe podejście” (a queer 
approach): zezwoli na odczytywanie lesbianizmu w miejscach, w których pierwot-
nie go nie było. „Zastosowanie teorii queer w obszarze historycznych badań nad 
lesbianizmem nie potrzebuje źródeł, które są jawnie o lesbianizmie”13.

Pisząc z perspektywy przełomu dwu ostatnich dekad XX w., D’Emilio do-
strzega trzy źródła, z których czerpie ożywiona jego zdaniem dysputa akademicka 
wokół Gay History14. Pierwszym i niejako „wewnętrznym” jest paradygmatyczna 
zmiana w podejściu do badań historycznych, wyrażająca się w przesunięciu za-
interesowania historyków ku historii społecznej (szkoła „Annales” we Francji, 
Cambridge Population Study w Wielkiej Brytanii, New Social History w USA), 
w ramach której można wykroić pole badań historii (homo)seksualności. Drugim, 
w pewnym sensie sytuującym się na pograniczu między „wewnętrznością” nauko-
wą i metodologiczną a polityczną „zewnętrznością”, jest feminizm i teoria femi-
nistyczna, które „otworzyły” nauki historyczne na zagadnienia płciowości i sek-
sualności oraz pochodne kwestie władzy, kontroli i oporu. Za źródło zewnętrzne 
może być uznany polityczny ruch mniejszości seksualnych, nabierający znaczenia 
w latach siedemdziesiątych15.

12 M. V i c i n i u s, „They Wonder to Which Sex I belong: The Historical Roots of Modern Lesbian 
Identity, [w:] The Lesbian and Gay Reader, s. 434.

13 D. P e n n, Queer: Theorizing Politics and History, cyt. za: S. B r a v m a n n, op. cit., s. 24.
14 Mniej więcej w tym samym czasie D’Emilio pisze esej Not a Simple Matter. Gay History and 

Gay Historians na zamówienie prestiżowego „Journal of American History” — tekst ukazał się w nrze 
76 z 1989 r. „Było to coś w rodzaju kamienia milowego” — pisze o swoim udziale w debacie o „trwa-
niu i zmianie w amerykańskiej praktyce historycznej” na łamach historycznego periodyku sam zainte-
resowany (za: J. D’ E m i l i o, Making trouble, s.138). Zauważmy również, że w języku angielskim 
gay history może zawierać w sobie także historię lesbijską choć, jak wiadomo, zarzutem lesbijek wo-
bec feminizmu czy studiów gejowskich było marginalizowanie ich znaczenia, stąd postulaty mówienia 
o Gay and Lesbian studies, Gay and Lesbian History. 

15 Gay History tak jak ją pojmuje D’E m i l i o nie jest jednak teoretycznym przedłużeniem aktyw-
ności politycznej. Nie zachodzi też odwrotna sytuacja, tj. kontynuacja w dziedzinie polityki tego, co 
pierwotnie akademickie. Gay history jest bowiem w dużej mierze konfrontatywna względem aktyw-
ności politycznej i strategii tożsamościowych grup mniejszościowych. Te ostatnie są bowiem, twierdzi 
D’Emilio, oparte na (ograniczających polityczne perspektywy) mitach: niewidzialności, izolacji, mil-
czenia czy „wiecznego homoseksualisty” (cf. J. D’E m i l i o, Capitalism and Gay Identity, [w:] The 
Lesbian and Gay Studies Reader, s. 468.) Historyczny projekt tego autora w pozytywistyczny sposób 
zakłada odnajdywanie, demaskowanie i odrzucanie tych mitów. Odrzucenie jednak nie jest gwarancją 
rozszerzenia politycznej perspektywy, gdyż fundament społecznego konstrukcjonizmu, jaki podziela 
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134 WOJCIECH ŚMIEJA

Prace z lat 1976–1980 należą do pierwszego okresu uprawiania gay history 
i stopniowo legitymizują jej pojawienie się jako dyscypliny badawczej. W amery-
kańskim kręgu kulturowym palma pierwszeństwa przypada monumentalnej pracy 
Jonathana K a t z a pt. „Gay American History”. Książka jest właściwie zbiorem 
dokumentów, artykułów prasowych, orzeczeń lekarskich, wyroków sądowych, 
etc., których samo nagromadzenie stanowiło w swoim czasie ważki dowód, że stu-
dia nad historią seksualności są potrzebne.

Kamieniem milowym w rozwoju dyscypliny jest „Coming Out: Homosexual 
Politics in Britain from Nineteenth Century to the Present” Jeffreya Weeksa 
z 1977 r. Ta wczesna praca badacza, choć skupiona na działalności politycznej 
takich postaci jak John Addington Symonds czy Edward Carpenter, niesie ze sobą 
także ustalenia teoretyczne. Weeks w rozważaniach teoretycznych, w ślad za kla-
sycznym tekstem Mary M a c i n t o s h, odróżnia uniwersalne zachowanie homo-
seksualne i historycznie warunkowaną tożsamość homoseksualną. Jej pojawienie 
się przypada (podobnie jak przedstawia to Foucault) wg niego na koniec XIX w. 
i wiąże się (podobnie jak u D’Emilio) z rozwojem gospodarki kapitalistycznej.

Do tej samej fazy rozwoju studiów nad historią seksualności przynależą jesz-
cze dwie, tym razem tłumaczone na polski, pozycje: „Wola wiedzy” Foucaulta 
i „Chrześcijaństwo. Tolerancja społeczna i homoseksualność” Johna B o s w e l l a. 
W opinii D’Emilio, Foucault swoim autorytetem sprawił, że studia gejowskie prze-
stały być etykietowane jako marginalne16, a obszar zainteresowań badawczych 
przesunął się z analiz represji (Foucault demaskuje, jak pamiętamy, tzw. „hipotezę 
represji” jako fałszywą) na badania władzy, wiedzy, autorytetu, oporu, etc. Praca 
Boswella wyróżnia się tendencją do esencjalizowania gejowskiej (sic!) tożsamo-
ści, a także niezwykle szerokim zamierzeniem badawczym — powstała na bazie 
szczegółowych badań źródłowych tekstów powstałych na przestrzeni 1400 lat. 
Przeciwstawione sobie a powstałe w podobnym czasie prace Boswella i Foucaulta 
otwarły — wyrażoną w szeregu dalszych opracowań — dyskusję na temat poja-
wienia się homoseksualnej tożsamości, a także warunków, przyczyn, okoliczno-
ści tego pojawienia się. Choć badania obejmują starożytność (Kenneth J. D o v e r, 
David H a l p e r i n), nowożytną Europę (Guido R u g g i e r o, Alan B r a y, Rictor 
N o r t o n) czy dziewiętnastowieczną Amerykę (D’Emilio, Katz), to „consensus 
dotyczący tego dlaczego, kiedy i jak do tego [pojawienia się homoseksualnej toż-
samości — W.Ś.] doszło nie został osiągnięty”17. Należy zauważyć, że właściwie 
(poza pracą Dovera) nic z tej dużej dyskusji nie pojawiło się w polskim obiegu na-
ukowym, gdzie teza Foucaulta przez niego samego traktowana trochę jak hipoteza 

zdecydowana większość badaczy z kręgu gay history, potęguje efekt marginalności działalności poli-
tycznej(ych) grup(y), któ rej(ych) powstanie sytuuje się najczęściej w końcu XIX w. (idem, Not 
a Simple matter, [w:] idem, Making Trouble, s. 139).

16 W polskim przypadku dalej chyba takie są. Cf. A. W y r o b i s z, op. cit., s. 393–394.
17 J. D’E m i l i o, Gay History, s. 101.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



135HISTORIE (HOMO)SEKSUALNOŚCI

robocza18, rządzi niepodzielnie. Tym bardziej warto podkreślić, że uniwersalistycz-
ne podejście Foucaulta ostało się jako pewien model opisu tożsamości konstru-
owanej poza nią samą, natomiast szczegółowe analizy historyczne znacząco kom-
plikują przyjęte założenia chronologiczne i metodologiczne. W opinii D’Emilio 
pojawienie się homoseksualisty ok. 1870 r. miało miejsce.... w USA po wojnie 
secesyjnej, natomiast w państwach europejskich sytuacja była zdecydowanie bar-
dziej skomplikowana19. Analizując bogatą literaturę przedmiotu Weeks stwierdził 
(stwierdzenie to wydaje mi się zarówno wiążące, jak zobowiązujące), że:

Nie można dłużej mówić o uniwersalnej historii homoseksualności. Zrozumieć 
społeczną wagę homoseksualnego zachowania jako reakcji (response) społecznej 
i pojedynczej tożsamości można jedynie w ich określonym kontekście20.

Do opinii Weeksa oraz do przedstawionych tu jedynie hasłowo koncepcji ba-
dawczych przyjdzie mi jeszcze się odwoływać, tymczasem jednak, śladem D’Emilio 
prześledźmy trzeci krąg tematyczny, wokół którego grupują się historyczno–społecz-
ne badania homoseksualności. Chodzi o śledzenie dynamiki prześladowania i oporu. 
Fluktuacje represyjności Boswell wiązał z dominującym modelem kultury, miejskiej 
lub wiejskiej, Weeks wprowadził pojęcie „moralnej paniki” w obszar historii seksu-
alności, która czyni z „sodomity” czy „homoseksualisty” symbol nieporządku i ko-
zła ofiarnego w momentach historycznych przesileń i zagrożeń.

Ten typ badań szczególnie upodobał sobie — w czym niebagatelną rolę odgry-
wała dostępność źródeł — opisywanie politycznej działalności mniejszości seksu-
alnych. Studia tego typu stawiają, twierdzi D’Emilio, przed nami pytania o naturę 
i przyczyny opresyjności — czy jest ona efektem przestarzałych praw i wykształ-
conych uprzedzeń, czy też jest głębiej osadzona w strukturach społeczno–ekono-
micznych, które muszą ulec zmianie? Czy akceptacja „innej orientacji” jest możli-
wa w historycznie ukształtowanych podziałach płci i ról społecznych, czy też — co 
jest postulatem queerowym — należy dokonać ich rekonstrukcji?21

II

Gejowska historia dość surowo obeszła się z mitem Grecji, na którym fundo-
wane było wiele dwudziestowiecznych strategii tożsamościowych i politycznych 

18 Cf. np. D. H a l p e r i n, Forgetting Foucault. Acts, Identities and History of Homosexuality, 
[w:] The Sleep of Reason: Erotic Experience and Sexual Ethics in Ancient Greece and Rome, red. 
M. C. N u s s b a u m, J. S i h v o l a, Chicago 2002, s. 28.

19 Cf. J. D’ E m i l i o, Gay History, s. 103.
20 J. We e k s, The construction of Homosexuality, [w:] Queer theory/sociology, red. S. S e i d  m a n, 

Cambridge–Oxford 1996, s. 42.
21 J. D’E m i l i o, Gay History, s. 108.
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mniejszości seksualnych22. Badacze dość zgodnie stwierdzają nieprzystawalność 
dzisiejszych pojęć do starożytnej rzeczywistości. Dover pisze np., że Grecy „nie 
mieli w języku słowa odpowiadającego rzeczownikom »homoseksualista« i »hete-
roseksualista«, gdyż zakładali, że (a) wszyscy w swoim czasie reagują zarówno na 
bodźce homoseksualne, jak i heteroseksualne i (b) właściwie nie ma mężczyzny, 
który w relacjach z innymi mężczyznami w jednym okresie był stroną aktywną 
i bierną”23.

Klasyczny tekst Halperina „Is There a History of Sexuality?” powstał jako 
wypowiedź uznanego hellenisty, który uważa, że teoria Foucaulta, choć zasadni-
czo słuszna, domaga się potwierdzenia innego niż jedynie autorytet jej twórcy24. 
Halperin twierdzi, że starożytność nie znała seksualności jako pojęcia oznaczają-
cego powiązanie relacji seksualnych, ekonomicznych, społecznych, strategii repro-
dukcyjnych etc. Przywołuje przykład Artemidora, interpretatora snów z II w. n.e., 
którego objaśnienia marzeń sennych „właściwie reprezentują seksualne normy sta-
rożytnej kultury basenu Morza Śródziemnego”25. Interpretacje Artemidora obja-
śniają polityczne i społeczne treści zawarte w snach o seksie:

Jeśli mężczyzna śni np. o seksie z własną matką, to jego sen nie oznacza dla 
Artemidora niczego szczególnego dla psychologii śniącego, jego fantazji, historii 
jego relacji z rodzicami; taki sen jest dość powszechny, a więc właściwa inter-
pretacja może przysporzyć kłopotów, choć w zasadzie sen dobrze wróży: może 
oznaczać — w zależności od okoliczności rodzinnych, czasu, pozycji partnerów 
we śnie i sposobu penetracji — że śniący odniesie sukces w polityce [...], uda 
się na wygnanie lub z niego powróci, wygra sprawę sądową, będzie miał bogate 
zbiory, zmieni zawód26.

Według Halperina analiza snów przeprowadzana przez Artemidora „jasno 
ukazuje defekty w każdej esencjalistycznej konceptualizacji seksualności. [...] pra-
gnienie seksualne było określane nie przez typologię anatomicznych płci (mężczy-
zna/kobieta), lecz raczej poprzez społeczną artykulację władzy (podporządkowują-
cy/podporządkowany)”27.

22 Bravmann wymienia m.in. powszechność tematu greckiego w gejowskich i lesbijskich pub -
 li kacjach z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, nazwę lesbijskiej organizacji The Daughters 
of Bilitis, wykorzystywanie mitu greckiego w literaturze trywialnej i pornograficznej, współczesną 
gejowsko–lesbijską turystykę w Grecji (S. B r a v m a n n, op. cit., s. 60). W tym kontekście można 
wy mieniać także wcześniejsze nawiązania do greckiego matecznika — w „Korydonie” A. G i d e’a, 
„Efe bosie” K. S z y m a n o w s k i e g o, esejach E. C a r p e n t e r a  liryce S. G e o r  g e’a, fotografiach 
W. v o n G l o e  d e n a kodem nazywającym homoseksualność jest właśnie kultura grecka.

23 K. J. D o v e r, Homoseksualizm grecki, przeł J. M a r g a ń s k i, Kraków 2004, s. 13.
24 D. M. H a l p e r i n, Is There a History of Sexuality?, [w:] The Lesbian and Gay Studies Reader, 

s. 417.
25 Ibidem, s. 419.
26 Ibidem, s. 419–420.
27 Ibidem, s. 420.
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Badacze, którzy uznają za słuszne założenie esencjalistyczne i przyjmują ist-
nienie transhistorycznych tożsamości i niezmienność sieci pojęciowej, w którą uj-
mujemy seksualność, są w mniejszości. Najgłośniejszym z nich jest prawdopodob-
nie Norton, który wdaje się z Halperinem w bezpośrednią polemikę — twierdzi, 
że jego teoria nie wynika z faktów, lecz jest faktom narzucona. Za słaby punkt 
Halperina i jego koncepcji Norton poczytuje np. fakt, że nie uwzględnia on całej 
niedostępnej badaniu sfery relacji seksualnych między nie–obywatelami: nieletni-
mi, niewolnikami, kobietami, imigrantami28.

Podobną naturę mają zarzuty Boswella, który konstrukcjonistom rodzaju 
Halperina wytyka np. ograniczenie materiału badawczego do kulturowych repre-
zentacji relacji seksualnych. Reprezentacje te, sądzi, nie oddają istoty rzeczy:

nie wydaje się prawdopodobne, że — poza kilkoma wyjątkami — to, co wygląda 
na przewagę związków erotycznych między dorosłymi i chłopcami w przeszłości 
odpowiada rzeczywistości. Była to raczej wyidealizowana kulturowa konwencja. 
Dobrze jest tutaj zauważyć, że we współczesnej kulturze europejskiej i amery-
kańskiej nastoletnie dziewczyny są wszechobecnym standardem kobiecego pięk-
na. W reklamach, literaturze popularnej, pornografii, filmach i telewizji, a nawet 
w humorze wulgarnym [...] zakłada się, że archetypem kobiecego piękna jest oso-
ba płci żeńskiej w wieku od szesnastu do dwudziestu lat. Jednak z pewnością by-
łoby błędem wyciągać z tego wniosek, że większość mężczyzn albo pragnie mieć 
stosunki seksualne z kobietami tej grupy wiekowej, albo je z nimi ma29.

Z drugiej strony jednak Boswell ma świadomość umowności dychotomii „ho-
moseksualne–heteroseksualne”30 i ich historycznej względności31. Teza lansowana 
przez niego głosi, że „większość” wytwarza „mniejszości” i – w przypadku mniej-
szości seksualnej — to zjawisko miało miejsce między III a VI w. n.e. i łączy się 
ze zmianą wzorca kulturowego: „zanikiem miejskich subkultur, regulacją moral-
ności osobistej przez państwo i presją ascetyzmu”32. Pierwotna niechęć rodzącej 
się średniowiecznej Europy ustępuje w XI i XII w. względnej tolerancji wobec 
ukształtowanej i wyróżnianej na podstawie preferencji seksualnych mniejszości33. 
Od drugiej połowy XII w. do końca średniowiecza nasila się niechęć i wrogość wo-
bec mniejszości. Hipotetyczne jej przyczyny Boswell wiąże z „ogólnym wzrostem 

28 Tę interesującą polemikę można prześledzić w: R. Norton, A Critique of Social Constructio-
nism and Postmodern Queer Theory, „Discourse versus Desire”, 1 June 2002, updated 19 June 2008 
<http://www.rictornorton.co.uk/social06.htm>

29 J. B o s w e l l, Crześcijaństwo. Tolerancja społeczna i homoseksualność. Geje i lesbijki w Euro-
pie Zachodniej od początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku, przeł. J. K r z y s z p i e ń, Kraków 2006, 
1997, s. 40.

30 Cf, ibidem, s. 52, przypis 3.
31 Ibidem, s. 67.
32 Ibidem, s. 299.
33 Interesującą polemikę z Boswellem prowadzi K. S k w i e r c z y ń s k i, Walka z sodomią wśród 

kleru — „Liber Gomorrhianus” Piotra Damianiego, PH, t. XCVIII, 2007, nr 3, s. 369–370.
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nietolerancji wobec grup mniejszościowych”, wyrażającym się wyprawami krzy-
żowymi, prześladowaniem Żydów i heretyków, rozkwitem inkwizycji, plenieniem 
czarnoksięstwa.

Badacze seksualności wskazują, że renesans był epoką, w której dokonują 
się głębokie przemiany sposobów przeżywania i organizowania seksualności34. 
Powszechność doświadczeń o homoerotycznym charakterze, pisze we wstępie do 
„Forbidden Friendships” Michael R o c k e, nie przekłada się na wyróżnienie kate-
gorii „homoseksualisty” i „heteroseksualisty”35. Renesans zatem stawia przed pró-
bującym zrozumieć jego pojmowanie seksualności i homoseksualności problemy 
podobne, jak epoki wcześniejsze. Nie ma sensu rzutowanie współczesnego aparatu 
pojęciowego na rzeczywistość tamtego okresu. B.R. S m i t h, autor ważnej mono-
grafii, „Homosexual Desire in Shakespeare’s England” wskazuje: „Kiedy czytamy 
doniesienia Henry’ego Hawkesa, że Indianie z Meksyku »używają i dokonują so-
domii« musimy rozróżnić trzy sprawy: co on ma na myśli mówiąc o »sodomii«, co 
my mamy na myśli i co oni mogli myśleć, kiedy ją popełniali”36. I choć „Renesans 
był okresem przemiany — seks jako domena moralistyki zamieniał się w seks jako 
podmiot autorefleksji i analizy intelektualnej”37, a „szesnastowieczny Europejczyk 
określa swoje »seksualne ja« odnosząc je do całego wszechświata; synchronizuje 
swoją seksualną aktywność z ruchami planet i nieruchomością gwiazd”38, to:

Struktury wiedzy, które rzutowały na to, co nazywamy „homoseksualnością” 
nie pytały mężczyzny, który miał relacje seksualne z innym, by uznawał się za 
fundamentalnie innego od swoich rówieśników. Wręcz przeciwnie. Dominujące 
przekonania kazały mu rzucić się w ogólne kategorie zdeprawowania, którego 
doświadcza cała ludzkość. Dla XVI i XVII–wiecznych Anglików słowa takie jak 
sodomia, pederastia (buggery) przywoływały heterodoksje różnego typu: cza-
rownictwo, herezję religijną, zdradę. Akty homoseksualne należały do szerszej 
kategorii spraw przeklętych39.

Zarysowanie „pola seksualności” w taki sposób, w jaki czyni to Smith, niesie 
ze sobą istotne konsekwencje dla badań nad specyficzną formą seksualności, jaką 
jest homoseksualność: po pierwsze trzeba szukać innych niż seksualność „ideologii” 
tworzących „słownik, syntaksę i logikę” zachowań seksualnych; po drugie zaś — nie 
ma sensu szukać, przynajmniej w renesansie, form opresji seksualnych mniejszo-

34 A. S t e w a r t (Close Readers. Humanism&Sodomy in Early Modern England, Princeton 
University Press 1997, s. 3) pisząc o Angelo Poliziano pisze wręcz o pojawieniu się „tradycji protoge-
jowskiej”. 

35 M. R o c k e, Forbidden Friendships. Homosexuality and Male Culture in Reneissance Florence, 
Oxford University Press 1998, s. 10.

36 B. R. S m i t h, Homosexual Desire in Shakespeare’s England, Chicago 1991, s. 3.
37 Ibidem, s. 10.
38 Ibidem, s. 8.
39 Ibidem, s. 11.
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ści40. „Taki model nie tylko przewartościowuje znaczenie seksu, ale może także unie-
możliwić nam dostrzeżenie, w jaki sposób zachowanie homoseksualne wzmacniało, 
a nie wiktymizowało pewne kategorie mężczyzn”41. Uprzywilejowanym sposobem 
wyrażania homoerotyzmu jest sztuka: aby zrozumieć, twierdzi Smith, homoseksual-
ność w szesnastowiecznej Europie, musimy skupić się nie tylko na tym, co zabronio-
ne, ale także na tym co „uhomoerotyzowane”:

Odkrywamy zaskakującą niejasność. Na uwagę zasługuje fakt [...] istnienia roz-
bieżności między surowością orzekanych przez prawo kar a jawną tolerancją, a na-
wet pozytywnym stosunkiem do homoerotycznego pożądania w sztukach wizual-
nych, literaturze i, postaram się tego dowieść, strukturze władzy politycznej42.

Cztery rodzaje dyskursu homoseksualności, które pozostawia nam w spadku 
renesans: moralny, prawny, medyczny i poetycki, dotyczą w rzeczywistości róż-
nych spraw. Moralny, medyczny i prawny tyczą aktów, a reguły ich formowania 
muszą być brane pod uwagę przy próbach wykorzystania ich do interpretacji struk-
tury homoerotycznego pożądania:

dokumentacja florentyńskiej sodomii, głosy mężczyzn i chłopców uprawiających 
ją rzadko, jeśli w ogóle, są słyszalne bezpośrednio. Ich zeznania odzwierciedla-
ją jedynie wąskie zainteresowanie śledczych detalami ich zachowań, w znacznym 
stopniu ich słowa są przefiltrowane przez biurokratyczny żargon instytucji sądo-
wej. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, można powiedzieć, że żaden z biernych 
partnerów, który byli przesłuchiwani, nie przyznaje się do zawstydzającego „bycia 
używanym jak kobieta”, ani że był nazywany żeńskimi imionami przez swych part-
nerów, nikt z czynnych partnerów nie określa sodomizowanych żeńskimi termina-
mi. Trudno jednak na tej podstawie o konkluzję, że zaangażowani sodomię nigdy 
nie przywoływali takich upłciowionych znaczeń do swoich działań”43.

Uprzywilejowany pod pewnymi względami jest dyskurs poetycki, który ja-
ko jedyny dotyczy pożądania44. Teksty literackie w ujęciu Smitha realizują sześć 
„mitów homoseksualnego pożądania”, które budują struktury pojęciowe wyrażania 
pożądania: od konwencjonalnych „fantazji pastoralnych” po „emocjonalne i arty-
styczne terytoria, których map nie wyrysowano przed Szekspirem”45. Smith kładzie 
nacisk na konwencjonalność i opór, jaki konwencja stawia ekspresji. Przypomina 
równocześnie, że sposoby czytania tekstu literackiego jako „dokumentu historii 
społecznej” (np. w „Homosexuality in Reneissance England” Braya), dokumen-

40 Będąc konsekwentnym, nie można również mówić o historii homoseksualności czy gay history 
w odniesieniu do czasów przed XIX w., paradoksalnie więc lepiej byłoby mówić w tym przypadku 
o queer history.

41 B. R. S m i t h, op. cit., s. 12.
42 Ibidem, s. 13–14.
43 M. R o c k e, op. cit., s. 110.
44 B. R. S m i t h, op. cit., s. 17.
45 Ibidem, s. 22.
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tu psychologicznego (np. w „The Homosexual Literary Tradition” Nortona), czy 
dokumentu biograficznego, grzeszą naiwnością. Smithowi wtóruje krytyczny wo-
bec zbyt łatwych odczytań tradycji renesansowej polski badacz, Piotr U r b a ń s k i: 
„Nie mogę wiedzieć, czy dany autor uprawiał sodomię, miał skłonności homosek-
sualne. Mogę się tylko zastanawiać, w jaki sposób korzystał z literatury rzymskiej 
lub greckiej, z jej języka oraz konwencji”46.

Zdecydowana większość badań nad seksualnością wczesnej nowożytności ka-
że powątpiewać w istnienie „homoseksualisty”, zaś akty sodomii i homoseksual-
ne przyjaźnie wpisuje w zupełnie inne uniwersum aksjologiczne niż to, w którym 
żyliśmy w XX w. lub żyjemy dzisiaj. Pomimo rewolucyjnych zmian, jakie w poj-
mowaniu seksualności zaszły w renesansie, nie można mówić poważnie o jakiejś 
„protogejowskiej tradycji” tamtej epoki.

Kiedy, gdzie, w jakich okolicznościach więc tworzą się pojęcia bezpośrednio 
łączące się z naszym pojmowaniem seksualności i pożądania? Wielu badaczy — 
jak np. „wczesny” Foucault — uważa, że było to w XVII–XVIII w. Takiej tezy 
broni np. Randolph T r u m b a c h, który przedstawia argumenty za głęboką prze-
mianą w konceptualizowaniu i praktykowaniu męskich zachowań homoseksual-
nych na początku XVIII w. jako elementu szerszej „reorganizacji tożsamości płcio-
wej”, w której różnice między mężczyznami i kobietami zaczęły być definiowane 
z większą ostrością. Trumbach zauważa, że w tym okresie większość mężczyzn 
zaczyna postrzegać siebie właśnie jako mężczyzn „ponieważ czują wyłączne pożą-
danie w stosunku do kobiet”47, co wyznacza dla pożądających męskości zupełnie 
inne miejsce w porządku seksualnego dyskursu epoki — homoseksualista staje się 
zniewieścieńcem (pożąda mężczyzny tak samo jak kobieta).

Najczęściej jednak za początek współczesnej gejowskiej tradycji, za moment 
wyróżnienia homoseksualisty jako „gatunku” podaje się drugą połowę XIX w. — 
prawo i medycyna, uważa Foucault, „wytworzyły” tę kategorię.

Koncepcja tego uczonego jest powszechnie znana, śmiało można powiedzieć, że 
zajmuje centralne miejsce we wszelkich „historiach homoseksualności”, szczegól-
nie, że — w ponad 30 lat od swego powstania — okazała się niezwykle płodna i da-
ła impuls do rozwoju całej dyscypliny akademickiej, jaką tworzą rozważania spod 
znaku queer. Jej krytykę, ograniczenia, a także kilka konkurencyjnych pomysłów 
omawiam szerzej w innym miejscu48. Tu jednak chciałbym nawiązać do tego wątku, 
wskazując kilka koncepcji nieco inaczej rozpoznających moment, miejsce i przyczy-
ny „powstania” homoseksualisty.

46 P. U r b a ń s k i, „Zakazana przyjaźń” w poezji nowołacińskiej, [w:] Ciało Płeć Literatura. Prace 
ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2001, s. 557.

47 R. T r u m b a c h, Sodomitical Subcultures, Sodomitical Roles and the Gender Revolution 
of the Eighteenth century: the recent Historiography, [w:] ‘Tis Nature’s Fault, red. R. M a c  c u b i n, 
Cambridge 1987, s. 118.

48 Vide przypis 9.
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Jak pamiętamy, u Foucaulta „narodziny homoseksualisty” stanowią element 
szerszego procesu, jakim jest powstanie seksualności, wiązane na ogół z czterema 
punktami węzłowymi: „histeryzacją kobiecego ciała”, „pedagogizacją seksualno-
ści dziecięcej”, „socjalizacją zachowań prokreacyjnych”, „psychiatryzacją perwer-
syjnych przyjemności”49. Seksualność, mówiąc krótko, narodziła się między klini-
ką a sądem. Anthony G i d d e n s należy do najbardziej prominentnych krytyków 
Foucaulta. Brytyjski socjolog zarzuca francuskiemu koledze szereg błędów, kryty-
kuje jego aparat teoretyczny50, stwierdza m.in.:

wywód na temat natury seksualności w większości ogranicza się do analizy dys-
kursu — i to specyficznych form dyskursu [...] Byłoby po prostu błędem sądzić, 
że obszerne omówienia, rozważania i badania dotyczące seksu można było zna-
leźć w publikacjach adresowanych do masowego odbiorcy. Czasopisma medycz-
ne i inne na wpół oficjalne publikacje były dostępne dla bardzo nielicznych. Co 
więcej, przez większą część dziewiętnastego wieku powszechnie panował anal-
fabetyzm. Już samo ograniczenie dyskursu seksualności do analiz o charakterze 
technicznym było de facto formą cenzury. Dla większości populacji, nawet dla 
ludzi wykształconych, były to materiały nieosiągalne51.

W związku z powyższym Giddens proponuje przyjrzeć się „czynnikom przez 
Foucaulta zaniedbanym”52. Narodziny seksualności, jaką znamy, były możliwe — 
twierdzi Giddens — dzięki takim czynnikom jak rozszerzanie zasięgu pojęcia „mi-
łości romantycznej”, która wyszła poza burżuazyjne ramy i – choćby w formie 
popularnego romansu — strukturowała wyobraźnię mas, a „upowszechnienie ide-
ałów miłości romantycznej stało się jednym z czynników wyzwalających związek 
małżeński z szerszych relacji rodzinnych i nadających mu specjalne znaczenie”53. 
Znaczenie zaspokojenia emocjonalnego rosło kosztem zaspokojenia potrzeb eko-
nomicznych — dom, rodzina i tworząca ją seksualność wyzwalają się z przymusu 
ekonomicznego i reprodukcyjnego, o którego dawnej roli zdajemy się zapominać:

Dla większości kobiet, w większości kultur i przez większość okresów historycz-
nych rozkosz seksualna, o ile w ogóle dostępna, wiązała się z lękiem przed kolejną 
ciążą, a w konsekwencji przed śmiercią, zważywszy na to, ile spośród nich umie-
rało przy porodzie oraz na bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności niemowląt”54.

49 J. B r i s t o w, Sexuality, New York–London 1997, s. 175. W dalszych partiach pracy autor sze-
roko omawia stanowiska badaczek i badaczy krytykujących Foucaulta ze stanowisk feministycznych 
i postkolonialnych.

50 A. G i d d e n s, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społe-
czeństwach, przeł. A. S u l ż y c k a, Warszawa 2006, s. 36.

51 Ibidem, s. 37.
52 Ibidem, s. 39.
53 Ibidem, s. 39.
54 Ibidem, s. 41.
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Nie będzie więc chyba nadużyciem powiedzenie, że Giddens lokuje zjawiska 
opisane i zinterpretowane przez Foucaulta nie jako fundujące współczesne myśle-
nie o seksualności, jak chciałby francuski uczony, lecz jedynie jako zewnętrzne 
emanacje głębszych procesów społecznych: powstania rodziny nuklearnej, szerze-
nia się wzorca miłości romantycznej, rozdzielenia przyjemności seksualnej i pro-
kreacyjności. Nieodległa w tej krytyce jest koncepcja D’Emilio, który w swojej 
materialistyczno–marksistowskiej koncepcji wiąże narodziny „gejowskiej tożsa-
mości” z narodzinami kapitalizmu, a ściślej charakterystycznego dla kapitalizmu 
wolnego rynku pracy. Te przemiany ekonomiczne legły w tej koncepcji u podstaw 
przemian społecznych wymienianych przez Giddensa:

Wraz z rozszerzeniem się pracy zarobkowej i uspołecznieniem produkcji, stało 
się możliwe uwolnienie seksualności z „imperatywu” prokreacji. Ideologicznie 
ekspresja heteroseksualności stała się środkiem wyrażania intymności, promo-
wania szczęścia i doświadczania przyjemności. W zrzeczeniu się przez gospo-
darstwo domowe swej ekonomicznej niezależności i pielęgnowaniu rozdziału 
seksualności i prokreacji, kapitalizm stworzył warunki pozwalające niektórym 
mężczyznom i kobietom organizować swoje prywatne życie wokół erotycz-
nej/emocjonalnej więzi ze swoją własną płcią. Pozwoliło to utworzyć miejskie 
wspólnoty lesbijek i gejów, a — całkiem niedawno — powstały ruchy polityczne 
oparte na tożsamości seksualnej55.

Wśród zmian, które spowodował kapitalistyczny podział pracy jest i taka, że 
— inaczej niż wcześniej — jednostka może uniezależnić się od wszelkich więzów 
rodzinnych, a ekonomiczna emancypacja pozwala jej na dość swobodne „budowa-
nie” seksualności. Medyczne konceptualizacje homoseksualizmu i homoseksuali-
sty są — wg D’Emilio — „ideologiczną odpowiedzią na nowy sposób organizo-
wania osobistego życia”56. Same jednak, zaznacza amerykański badacz, wpłynęły 
na ten sposób dając modele, do których jednostka może/musi przykrawać swoje 
doświadczenia.

Umiejscowione w amerykańskim kontekście kulturowym tezy D’Emilio po-
zwalają wyróżnić kilka faz tworzenia się „gejowskiej świadomości”: od końca 
wojny secesyjnej do czasów mniej więcej pierwszej wojny światowej mamy do 
czynienia z wyłanianiem się homoseksualizmu, międzywojnie to okres tworze-
nia się wspólnot gejowsko–lesbijskich, po drugiej wojnie światowej zaś, twier-
dzi D’Emilio powołując się na klasyczne badania Allana B e r u b é57, tworzy się 
wspólnota polityczna mniejszości seksualnych. Musi być ona antysystemowa, 
gdyż kapitalizm tworząc homoseksualistę zarazem wyklucza go: „pcha mężczyzn 
i kobiety w rodziny na tyle długo przynajmniej by zreprodukować nowe pokolenie 
robotników. Wyniesienie rodziny na ideologiczne szczyty gwarantuje, że kapitali-

55 J. D’E m i l i o, Capitalism and Gay Identity, s. 470.
56 Ibidem, s. 471.
57 A. B e r u b é, Coming Out Under Fire, The North Carolina University Press 2010.
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styczne społeczeństwo zreprodukuje nie tylko dzieci, ale heteroseksizm i homofo-
bię”58.

Podobnym „wyczuleniem klasowym” cechuje się równie klasyczna praca 
George’a C h a u n c e y a „Gay New York”. Interdyscyplinarne społeczno–poli-
tyczno–kulturowe dociekania prowadzą go do wniosku, że pojmowanie homosek-
sualizmu, zboczenia etc. było różne w różnych grupach społecznych, a homosek-
sualna społeczność Nowego Jorku cieszyła się, przynajmniej do lat trzydziestych 
tolerancją — homoseksualizm nie był specjalnie ukrywany i zachowania homoero-
tyczne były stosunkowo powszechne, szczególnie w klasie robotniczej. Dynamika 
kształtująca homoseksualne doświadczenie przedwojennego Nowego Jorku, sto-
sunkowo jawne, proletariackie i powszechne, w interpretacji Chaunceya nic wła-
ściwie nie ma wspólnego z dynamiką opisywaną przez Foucaulta.

W Europie, obok dyskursu medycznego tak dobrze opisanego przez Foucaulta, 
homoseksualizm funkcjonował także na nieco innym poziomie. Przynajmniej 
w kręgach artystyczno–arystokratycznych postrzegany był nie w kategoriach 
„trzeciej płci” czy „psychopatologii seksualnej”, lecz jako kontynuacja szlachet-
nej starożytnej pederastii. U progu XX w. klasyczna inspiracja jest wszechobecna. 
Jako przykłady służyć mogą: antologia Edwarda Carpentera, fotografie Wilhelma 
van Gloedena, filozoficzne rozprawy Arthura Symondsa, „Korydon” André Gide’a 
czy wreszcie „Efebos” Karola Szymanowskiego59. Ten wzorzec kształtowania 
homoseksualisty uwzględnia w swoich pracach Didier E r i b o n czy Florence 
T a m a g n e, która przypomina, że:

Nie wszyscy jednak akceptowali nowy, medyczny model homoseksualizmu. 
Poetka Natalie Clifford Barney wyrażała sprzeciw względem przypisywaniu les-
bijkom cech męskich, gdyż uznawała to za oznakę męskiej dominacji. Źródeł 
inspiracji poszukiwała w dziełach antycznych: wraz ze swoją towarzyszką (rów-
nież poetką) Renée Vivien, wybrała się w podróż do Mityleny na wyspę Lesbos, 
pragnąc po powrocie założyć w Paryżu szkołę poezji safickiej. Z kolei wśród 
mężczyzn starożytna koncepcja pederastii, wskrzeszona przez Winckelmanna, 
brytyjskich podróżników biorących udział w „Grand Tour” oraz hellenistyczny 
krąg oksfordzki, stawiała doznania homoerotyczne w pozytywnym świetle, a za-
razem stwarzała alternatywę dla wiktoriańskiej moralności małżeńskiej60.

Oba modele — klasyczny i arystokratyczny „greckiej pederastii” oraz me-
dyczno–burżuazyjny „trzeciej płci” — wchodzą ze sobą w konflikt, czego świa-
dectwem przebieg procesu Oskara Wilde’a, afera Eulenburga w Niemczech czy 
wielka apologia pederastii jaką jest „Korydon” Gide’a. Ten pierwszy model jest 

58 J. D’E m i l i o, Capitalism and Gay Identity, s. 474.
59 W. Śm i e j a, „Kordon” A. Gide’a — grecka pederastia przeciw trzeciej płci, „Ha!art”, nr 19A, 

2004, s. 113–125.
60 F. T a m a g n e, Era homoseksualizmu, 1870–1940, [w:] Geje i lesbijki. Życie i Kultura, red. 

R. A l d r i c h, przeł. P. N o w a k o w s k i, Kraków 2009, s. 170.
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skazany na marginalizację — w społeczeństwach burżuazyjnych, poddanych pra-
wom kapitalistycznego porządku niereprodukcyjna i perwersyjna seksualność zo-
staje napiętnowana. Dobitnie o tym świadczą chociażby oba wspomniane procesy. 
Analizując proces Eulenburga można odnaleźć takie pola konfliktu jak: konflikt 
między dworem a rodzącym się społeczeństwem informacyjnym, konflikt między 
pojęciem utraty honoru a pojęciem winy w sensie prawnym, pojedynkiem jako 
sposobem odzyskania czci a procesem sądowym jako sposobem ujawnienia praw-
dy, milczeniem (którego wyrazicielem jest cesarz, ale którego formą może być 
także „niepodważalne” słowo szlachcica) a swobodą publicznej dyskusji61. Wobec 
tych wszystkich pól konfliktu i opozycji między schodzącym z dziejowej sceny 
porządkiem arystokratycznym a zyskującym na znaczeniu burżuazyjnym musieli 
się Niemcy określić. Zresztą nie tylko Niemcy, bo także Polacy–poddani kajzera62.

I tu wypada nam wrócić do cytowanych już wcześniej słów Weeksa o niemoż-
ności pisania uniwersalnej historii homoseksualności. Czy bowiem dla Niemców 
(tj. i katolickich Bawarczyków i protestanckich Prusaków), Polaków z zaboru pru-
skiego i innych zaborów wydźwięk homoseksualnego skandalu będzie identycz-
ny? „Skandal Eulenburga” wraz z wcześniejszą „aferą Kruppa” były dla ówczesnej 
niemieckiej (i przynajmniej częściowo europejskiej, szczególnie francuskiej) opi-
nii publicznej szokiem. Stworzyły niejako społeczny obraz homoseksualisty (szka-
lując Eulenburga i Moltkego Maksymilian Herden wykorzystał koncepcje zawarte 
w „Psychopatia sexualis” Kraffta–Ebbinga). Tożsamość homoseksualna kształtuje 
się mniej więcej w tym samym czasie, co tożsamość narodowa — wiążący jej po-
wstanie z przemianami obyczajowymi (Giddens), gospodarczymi (D’Emilio) lub 
struktury władzy (Foucault) zdają się lekceważyć ten fakt. Wynika to być może 
także faktu, że wymienieni badacze reprezentują kultury dominujące, a koincy-
dencja czasowa między kształtowaniem się obu tożsamości jest, moim zdaniem, 
szczególnie łatwo obserwowalna w kulturach peryferyjnych i zdominowanych, np. 
polskiej63.

Popularna teoria Benedicta A n d e r s o n a nazywa narody „wspólnotami 
wyobrażonymi”, które miały wykształcić się w momencie wyczerpania systemu 
feudalnego, gdy „trzy, nader dawne podstawowe koncepcje kultury utraciły swą 

61 N. L e  M o i g n e, L’affaire Eulenburg: homosexualité, pouvoir monarchique et dénonciation 
publique dansl’Allemagne impériale (1906–1908), „Politix”, R. III, 2005, nr 71, s. 86, a także np. 
M. K o h l r a u s c h, Homoseksualizm, wielka polityka i media. Skandal wokół Eulenburga 1906–1909, 
PH, t. CXVIII, 2007, nr 3, s. 397–417. 

62 Referat na ten temat przedstawiłem 12 kwietnia 2011 na konferencji naukowej „Kultura i media 
wobec rodziny i płci” w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. 

63 Pendant do tych rozważań może być np. książka A. Najmabadi, Women with Mustaches and 
Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity, Berkeley 2005. Autor, łącząc 
perspektywę queerową i postkolonialną, wskazuje, jak seksualne normy w Iranie kształtowały się pod 
wpływem kontaktów ze światem Zachodu. 
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aksjomatyczną władzę nad ludzkim myśleniem”64. Te trzy koncepcje to: wiara, że 
„określony język pisany daje uprzywilejowanym dostęp do prawdy ontologicznej”65;
„społeczeństwo w sposób naturalny zorganizowane jest wokół pewnego świętego 
centrum i jemu podlega — monarchowie mieli być osobami innymi od pozosta-
łych istot ludzkich”; czas historyczny tożsamy jest z czasem kosmogonicznym. 
W XVIII i szczególnie XIX w. koncepcje te się wyczerpują: łacina ostatecznie 
ustępuje językom narodowym, monarchowie przestają być zwornikami konstrukcji 
społecznych, a czas historyczny wyraźnie oddziela się od religijnego. Anderson 
komentuje ten stan:

Trudno się zatem dziwić, że poszukiwano nowego sposobu istotnego powiązania 
ze sobą braterstwa, władzy i czasu. Nic zapewne nie przyczyniło się tak bardzo 
do przyśpieszenia tych poszukiwań jak kapitalistyczne drukarstwo, dzięki któ-
remu coraz większa liczba ludzi mogła uzyskiwać samowiedzę i odnosić się do 
innych w zgoła odmienny sposób niż dotychczas66.

„Wynalezienie” narodu jako „wspólnoty wyobrażonej”, której fundamentem 
jest język i które możliwe jest dzięki rozpowszechnieniu się słowa pisanego (prasy) 
łączy się z „wynalezieniem” seksualności, która wprzęgana jest nie tylko w kapi-
talistyczne stosunki produkcji, ale także w ideologiczne ramy wytworzonej wspól-
noty narodowej — nacjonalizm. Seksualność, szczególnie tam, gdzie substancja 
narodowa jest zagrożona (lub za taką uchodzi) jest prokreacyjnym orężem w walce 
ideologicznej. Jako taka musi być utrzymywana w stanie ciągłej gotowości: nie 
tyle chodzi nawet o tak czy inaczej rozumiany maltuzjanizm, a więc kwestie czysto 
ilościowe, ale raczej o kwestie jakościowe — seksualną ortodoksję, która ściśle 
związana z hipostazą „natury” jest „zdrowsza” i zapewnia — jako taka — zdrowie 
wspólnoty, której zagraża zewnętrzna wobec niej „degeneracja”67. Taką degene-
rację polska prasa przypisała np. Prusakom i protestantom. O homoseksualizmie 
ludzie dowiadują się z gazet68. I choć poprzez gazety dokonywała się transmisja 
od przekonań medycznych do potocznych wyobrażeń homoseksualisty, to jednak 
nie była ona wierna, gdyż niemal zawsze towarzyszył jej naddatek interpretacyjny. 
Homoseksualista stawał się w nim obcym: klasowo, etnicznie lub religijnie, zależ-
nie od adresu czytelniczego danego tytułu. W przypadku kultury polskiej, w której 

64 B. A n d e r s o n, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjo-
nalizmu, przeł. S. A m s t e r d a m s k i, Kraków 1997, s. 46.

65 B. A n d e r s o n, op. cit., s. 46.
66 Ibidem, s. 47.
67 Cf. np. G. L. M o s s e, Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality 

in Modern Europe, New York 1985.
68 F. T a m a g n e (op. cit., s. 172) zauważa, że „Wilde uniknął wykrycia, gdyż jego znajomi nie 

mieli pojęcia, jak wygląda lub zachowuje się osoba homoseksualna. Proces sławnego pisarza stanowił 
pod tym względem wyraźną cezurę: po jego zakończeniu w świadomości społecznej utrwalił się obraz 
wymuskanego, zniewieściałego homoseksualisty”. 
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czytelnicy prasy przełomu XIX i XX w. oswajali się z homoseksualizmem czyta-
jąc doniesienia z zagranicy i przedruki z europejskich tytułów, od momentu afery 
Eulenburga homoseksualizm zawsze będzie przychodził „z zewnątrz” (najczęściej 
ze „zgniłego Zachodu”), a jego obcość będzie umacniała narodową i heteropatriar-
chalną więź69.

III

Proponowany wyżej krótki i niewyczerpujący przegląd stanowisk badawczych 
zakończony przedstawieniem własnej hipotezy dotyczącej warunków, miejsca, 
czasu i kontekstu wykształcenia się społecznego obrazu homoseksualizmu i ho-
moseksualisty powinien przekonać czytelnika o tym, z jak skomplikowaną materią 
mamy tu do czynienia. Czytelnicy oczekujący jasnych rozstrzygnięć i ustalonych 
raz na zawsze faktów mogą czuć się rozczarowani — choć pojęcia homoseksuali-
zmu i homoseksualności zostały przez współczesną wiedzę „odnaturalizowane”, 
to jednak spór o ich treść, znaczenie i chronologię nie wygasł. Amerykańska ba-
daczka daje wyraz swemu poznawczemu sceptycyzmowi, gdy mówi o „lesbijskiej 
genealogii”:

Pytanie o to, kiedy i w jakich warunkach współczesna tożsamość lesbijska po-
wstała jest być może pozbawione odpowiedzi. Jeśli zwrócimy się ku szerszym 
kontekstom historycznym, w jakich mogła się ona pojawić, kryteria zwykle uży-
wane przez historyków do wyjaśniania natury społecznych przemian wydają się 
niewystarczające. Lesbijska tożsamość nie wynika z ekonomicznej niezależno-
ści ani z ideologii indywidualizmu, ani też z formowania się kobiecych stowa-
rzyszeń, choć wszystkie te elementy były istotne dla udobitnienia kobiecych wy-
borów70.

Dziś nikt już chyba nie próbuje dawać bezwarunkowych, zuniwersalizowa-
nych i jednoznacznych odpowiedzi na pytanie o genezę czy kształt tożsamości 
homoseksualnej i homoseksualności jako takiej. Przegląd obfitej zagranicznej lite-
ratury przedmiotu skłania do przyjęcia założenia nie tylko o lokalności wszelkich 
ustaleń (a co za tym idzie — niemożności ustalenia uniwersalnie obowiązującego 
wzorca71), ale także o konieczności prowadzenia badań interdyscyplinarnych, an-

69 „Podobnie jak w przypadku domu publicznego wyrażany po wojnie stosunek do homoseksuali-
zmu pozwalał składającym oświadczenia ustawić się na właściwej pozycji: my, Polacy — »polityczni« 
[...] nawet w obozie walczący z niemieckim wrogiem (oraz jego zboczonymi skłonnościami), przeciw-
ko niemieckim prymitywnym zbrodniarzom o nieopanowanej seksualności”, A. We s e l i, Homo-
seksualiści i homoseksualizm w KL Auschwitz–Birkenau w świetle „oświadczeń” byłych więźniów 
obozu, PH, t. XCVIII, 2007, nr 3, s. 434.

70 M. V i c i n i u s, op. cit., s. 435.
71 Być może powinno się mówić nie o (homo)seksualności, ale o (homo)seksualnościach?
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gażujących różne dyskursy i orientacje badawcze w łonie współczesnej nauki. Taka 
jest, moim zdaniem, istota studiów queer, które od samych swych narodzin prze-
kraczają granice między naukami społecznymi i humanistycznymi. Tak jest w pra-
cach Eve K o s o f s k y – S e d g w i c k, która analizując twórczość literacką (np. 
Oskara Wilde’a, Marcela Prousta, Henry’ego Jamesa) ekstrapoluje swoje wnioski 
na obszar społecznej praxis — pojęcie „szafy” (oryg. closet) służy wszak do opisu 
stanu społecznej ekskluzji homoseksualisty. „Uwikłani w płeć” Judith B u t l e r, 
książka dla teorii queer fundamentalna, choć ma charakter rozprawy filozoficz-
nej czy metanaukowej (krytyka założeń różnych odmian feminizmu i psychoana-
lizy), wyrasta, co przyznaje sama autorka, profesor(ka) literatury porównawczej 
i retoryki, z inspiracji literacko–filozoficznej: „Moje pierwotne rozumienie perfor-
matywności płci powstało pod wpływem interpretacji »Przed prawem« Kafki au-
torstwa Jacques’a D e r r i d y”72. Podobnie Eribon, który rozwija swoją oryginalną 
i skrajnie heterogeniczną wersję teorii queer we Francji. Jego najważniejsza pra-
ca, „Réflexions sur la question gay”, rozpoczyna się inspirowaną m.in. koncepcją 
Pierre’a B o u r d i e u, socjologiczną analizą „świata obelgi”, świata/kultury homo-
seksualnej, a w dalszej części jest zaś próbą prześledzenia literackich sposobów 
wyrażania „innej seksualności” w momencie jej (tj. seksualności) dyskursywnej 
instauracji na przełomie XIX i XX w.73

Jest znamienne dla tych postaci, że używając terminu queer, a jeśli to już ro-
bią, to z szeregiem zastrzeżeń nie odcinają się od swoich intelektualnych trady-
cji. Wyrysowując granice swojej teoretycznej samodzielności, troszczy się jednak 
o wskazanie intelektualnego kontinuum, z którego wywiodła swą myśl. Dochodzi 
do ciekawego paradoksu — queer bowiem, używany w połączeniach queer the-
ory, queer studies czy queer criticism z ostrym przeciwstawieniem się wszystkie-
mu, co wcześniejsze od niego, bez względu na to, czy będzie to egzystencjalizm, 
czy gay studies, staje się „dzieckiem niechcianym” przez prawowitych rodziców. 
Terminu w tym jego zastosowaniu w ostrych słowach wyrzekła się jego autorka, 
Teresa d e  L a u r e t i s pisząc, że to „wyprany z pomysłów (conceptually vacuus) 
wytwór przemysłu wydawniczego”74, a Halperin zwraca uwagę na dwuznaczność 
ulokowania teorii queer w przestrzeni akademickiej. Termin, który pojawił się ja-
ko prowokacja de Lauretis, okazał się na tyle pojemny i nośny, że „dopisano” mu 
niejako dyscyplinę:

72 J. B u t l e r, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, wstęp 
O. Tokarczuk, Warszawa 2008, s. 19.

73 Sam tytuł rozprawy sytuuje ją bardzo wyraźnie w tradycji egzystencjalizmu J. P. S a r t r e’ a 
i jego Rozważań o kwestii żydowskiej. Cf.: W. Śmieja, Sartre. Homoseksualność i filozofia egzystencji 
— wybrane problemy, „Studia Kulturowe WSZOP”, 2010, nr 1, s. 70–76.

74 O pomyśle de Lauretis na queer theory wyczerpująco pisze D. Halperin, The Normalization of 
Queer Theory,[w:] Queer Theory and Communication. From Disciplining Queer to Queering the 
Discipline(s), red. G. A. Ye p, K. E. L o v a s, J. P. E l i a, Binghampton 2004, s. 339–344. 
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Współgrały [założenia queer — W. Ś.] one bardzo ładnie ze współczesną kryty-
ką feministycznej i gejowsko–lesbijskiej polityki tożsamościowej, promowanym 
założeniem było istnienie jakiegoś rodzaju rozwiniętej tożsamości postmoder-
nistycznej, a teoria queer wyparła studia feministyczne i gejowsko–lesbijskie. 
Teoria queer osiągnęła to, czego te ostatnie, mimo szeregu osiągnięć krytycznych 
i akademickich, osiągnąć nie potrafiły: queer znalazł swe miejsce w nauczaniu 
akademickim, wraz ze wzrostem szacunku dla rozpraw queerowych zaczęły po-
jawiać się miejsca pracy [...] Jako takie uprawianie teorii queer było zbyt lukra-
tywne, by je porzucać. Teoria queer musiała być wymyślona po to by zaspokoić 
wytworzone oczekiwania75.

Studia queer swój aparat zawdzięczają różnym kierunkom myślowym: fran-
cuskiemu poststrukturalizmowi, teorii postkolonialnej, niektórym nurtom fe-
minizmu, sięgając głębiej dostrzegamy wpływy egzystencjalizmu, teorii aktów 
mowy czy marksizmu. Queer stanowi część ogólnohumanistycznej rewindyka-
cji podmiotowości. Queer „tworzy się” w dialogu z językami współczesnej hu-
manistyki: Ervinga G o f f m a n a, Anthonego Giddensa, Giorgio A g a m b e n a, 
Guya D e b o r d a, Pierre’a Bourdieu, Jeana B a u d r i l l a r d a, Jacquesa Derridy. 
Dorobek wszystkich tych nurtów dwudziestowiecznej humanistyki mamy na na-
szych półkach, w zasięgu ręki, wszystkie one miały wpływ na badania literac-
kie i wszystkie były przez nie wykorzystywane — wystarczy przywołać dzieło 
Marii J a n i o n, której prace „mówią” niemal wszystkimi wymienionymi wyżej 
językami krytycznymi (np. feminizm w „Kobietach i duchu inności”, postkolo-
nializm w „Niesamowitej Słowiańszczyźnie”). Mimo to queer wydaje się, choć-
by przez obcojęzyczne brzmienie, czymś — stosuję teraz terminologię Jacka 
K o c h a n o w s k i e g o — „kuriozalnym”76, perspektywą badawczą skażoną lokal-
nością, by nie rzec peryferyjnością, i „nieczystością” wynikającą z politycznego 
uwikłania teorii i metodologicznej heterogeniczności. O tej ostatniej sama bar-
dzo chce zapomnieć77. Można odnieść wrażenie, że teoretykom i badaczom queer 
wręcz zależy na odcięciu się od relacji — synchronicznych i diachronicznych — 
z innymi. Kochanowski pisze o queer jako o Wiedzy/Oporze przeciwstawianym 
Wiedzy/Władzy. Moje postrzeganie queer jest inne: wolę ten termin opatrywać 
określeniem studies niż theory. Pierwsze z określeń zawiera bowiem w sobie hete-
rogeniczność, wielość perspektyw, świadomość koalicyjności z pokrewnymi stu-

75 Ibidem, s. 340–341.
76 J. K o c h a n o w s k i, Spektakl i Wiedza. Perpektywa społecznej teorii queer, Łódź 2010.
77 Na tę tendencję do historycznej i teoretycznej amnezji zwraca np. uwagę Routledge International 

Encyclopedia of Queer culture (s.v.: Scholarship and Academic Study, GLBTQ, s. 514). Paradoks nie-
których z ujęć queerowych zasadza się m.in. na tym, że postulaty „zawieszania” różnicy, negowania 
binaryzmów i inkluzyjności idą w parze z pragnieniem jasnego odcięcia teorii queer, wyznaczenia jej 
granic, podkreślania opozycyjności względem otaczających ją — w płaszczyźnie synchronicznej i dia-
chronicznej — języków i teorii dwudziestowiecznej humanistyki. Można powiedzieć, że queer pra-
gnie odróżnić się walcząc z różnicą. 
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diami, nie ma w nim pretensji do tworzenia wielkich modeli, natomiast „teoria” 
zakłada istnienie jakiegoś bezdyskusyjnego rdzenia, ścisłość, określoność perspek-
tywy, a w skrajnej postaci — intelektualną autarkię. W moim rozumieniu queer jest 
raczej uwrażliwieniem na pewne kwestie, nowym sposobem naświetlania ich, niż 
ścisłą badawczą czy interpretacyjną procedurą78. Nie odbierając wartości poznaw-
czej procedurom ukazującym seksualny i opresyjny wymiar zjawisk pozornie od 
seksualizacji i opresyjności dalekich, queerowe rewindykacje prowadzone w zgo-
dzie z jakąś domniemaną „ideologiczną czystością” nadspodziewanie szybko stają 
się gestem powtarzalnym i przewidywalnym, dopuszczalnym w studenckich pra-
cach semestralnych, które mają dowieść, że student zrozumiał pewne teorie i po-
sługuje się jakimiś teoretycznymi językami, itp., ale poza nimi ich charakter staje 
się jałowy, a wartości poznawcze wątpliwe79. Choć poniższa uwaga stosuje się do 
poststrukturalizmu w ogóle, to myślę, że do zbyt ortodoksyjnie rozumianej teorii 
queer można ją odnieść w sposób szczególnie ścisły:

Poststrukturalizm ma z marksizmem pewną zaskakującą wspólną cechę, w obu 
nurtach mianowicie dużo i długo się cytuje, a mało zważa na to, by rozwijać 
i różnicować wywód. Zaczerpnięte z autorytatywnych źródeł francuskich i ame-
rykańskich tezy, zawsze nieco skomplikowane, stanowią nie punkt wyjścia, ale 
nader często punkt dojścia własnego myślenia, wskutek czego narodowe i histo-
ryczne zróżnicowanie ginie pod kosmopolityczną powłoką80.

Uwagę Germana R i t z a uznaję za słuszną i może ona stanowić punkt wyjścia 
do refleksji, teoretycznej i historycznej, nad polską seksualnością i homoseksual-
nością. Badania tego obszaru są potrzebne i konieczne, jeśli chcemy dokonywać — 
jako zbiorowość, jako reprezentanci ukształtowanej gdzieś w Europie Środkowej 
kultury — autorefleksji. Badania te nie mogą jednak ograniczać się do przyjęcia 
jednej perspektywy teoretycznej wyrażonej w pismach Michela Foucaulta i Judith 
Butler. Grozi nam wówczas, paradoksalnie, przerost i zarazem niedostatek teorii. 
Przerost, gdyż mechanicznie aplikowana do kulturowych czy historycznych feno-
menów wcale nie musi ich — lekceważąc ich lokalność i kontekstowe uwikłanie 
— wyjaśniać, a w przypadku współczesnej kultury można zaryzykować twierdze-

78 Podobny pogląd wypowiada w cytowanym wyżej tekście Halperin, jakby nie było jeden z „lu-
minarzy” badań queerowych.

79 S. O’M u r r a y, (Five Reasons I don’t Take ‘Queer Theory’ Seriously, http://igfculturewatch.
com/1997/11/30/five–reasons–i–dont–take–queer–theory–seriously/)wymienia pięć powodów, dla 
których nie traktuje teorii queer poważnie: 1. nie wierzy w „przewartościowanie wartości” które queer 
ma oferować; 2. krytykuje amorficzność pojęć, którymi się posługują zwolennicy queer; 3. zwraca 
uwagę na „lingwistyczny determinizm” charakterystyczny przede wszystkim dla J. Butler; 4. zdumie-
wa go a historyczność i etnocentryczność ujęć queerowych; 5. uważa, że teoretycy queer jako potom-
kowie Freuda lekceważą społeczny kontekst. 

80 G. R i t z, Gender studies dziś. Budowanie teorii i wędrowanie teorii, przekład polski, „Teksty 
Drugie”, 2008, nr 5, s. 11–12.
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nie, że nawet takie fenomeny stwarza (analizując współczesne fenomeny kulturo-
we przy pomocy kategorii queerowych ryzykujemy wprzęgnięcie w pewien rodzaj 
koła hermeneutycznego). Niedostatek teorii należy natomiast rozumieć w ten spo-
sób, że absolutyzacja jednego sposobu porządkowania zjawisk stwarza — zgod-
nie z zasadą extra Ecclesia non est salus — ryzyko dogmatyzmu. Pisząc historię 
polskiej seksualności potrzebujemy z pewnością wielu perspektyw, potrzebujemy 
sporu, interdyscyplinarności, współpracy historyków, literaturoznawców, kultu-
roznawców, psychologów, socjologów, aktywistów społecznych, ekonomistów
i filozofów. 
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Nauki historycznoprawne w Polsce 
1945–1956

Nauki historycznoprawne (historia prawa) tworzą jeden z działów szeroko ro-
zumianego prawoznawstwa. Zajmują się najogólniej rzecz biorąc badaniem roz-
woju instytucji publicznoprawnych oraz prawa prywatnego od starożytności do 
czasów współczesnych. W ich strukturze wyróżnia się obecnie powszechną histo-
rię państwa i prawa, historię państwa i prawa danego obszaru (np. historię państwa 
i prawa polskiego), naukę rzymskiego prawa prywatnego oraz historię doktryn po-
litycznych i prawnych.

Historia prawa definiowana jest generalnie jako dyscyplina naukowa usy-
tuowana na pograniczu nauk historycznych i prawnych. Uznawana jest bądź za 
naukę przede wszystkim historyczną, bądź za specyficzny dział prawoznawstwa, 
badający wprawdzie normy prawne, ale przy użyciu metod typowych dla history-
ków1. Wskazywano na rozmaite trudności w ustaleniu wyraźnych granic pomiędzy 
przedmiotem zainteresowania historyka państwa i prawa a specjalisty z zakresu 
dyscyplin pozytywnoprawnych, jak również w rozgraniczeniu zakresu badań hi-
storycznoprawnych i „ogólnohistorycznych”, tym bardziej, że wielu historyków 
ustroju, prawa i doktryn zajmowało się także historią polityczną, gospodarczą, me-
todologią czy historią historiografii.

1 Vide m.in. W. S o b o c i ń s k i, Historia prawa a historia na tle zagadnienia klasyfikacji nauk, 
„Życie Nauki”, t. II, 1946, nr 7–8, s. 30–37; S. E h r l i c h, Teoria a historia w nauce prawa, CzP–H, 
t. XVI, 1964, z. 1, s. 283–289; W. Z a k r z e w s k i, Nauki historycznoprawne a prawnopozytywne, 
ibidem, s. 291–304; B. L e ś n o d o r s k i, Historia prawa wśród innych nauk historycznych, ibidem, 
s. 305–317; J. B a r d a c h, Miejsce historii państwa i prawa w systemie nauk prawnych i jej rola 
w kształceniu prawniczym, „Państwo i Prawo”, t. XX, 1965, nr 5–6, s. 765–774; S. G r o d z i s k i, 
Uwagi o historii prawa, jej miejscu wśród nauk historycznych i nazwie, „Historyka”, t. III, 1972, 
s. 89–101; B. L e ś n o d o r s k i, Nauki historycznoprawne (stan aktualny, zadania i prognozy), 
„Państwo i Prawo”, 1973, r. 28, nr 1, s. 15–21; J. B a r d a c h, Polskie nauki historyczno–prawne w la-
tach 1945–1977, „Państwo i Prawo”, t. XXXIV, 1979, nr 1, s. 3–18.
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Badania historycznoprawne stanowiły cześć dorobku historiografii polskiej od 
wieków2. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. weszły w Polsce w fazę rozkwi-
tu, głównie dzięki wzmożonej aktywności historyków związanych z uniwersyte-
tami w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Poznaniu, Wilnie i Lublinie. W obrębie 
dyscyplin historycznoprawnych badano historię ustroju Polski, historię polskiego 
prawa sądowego, historię prawa na zachodzie Europy, prawo rzymskie oraz histo-
rię prawa kościelnego. Historia ustroju i prawa zajmować miała w okresie między-
wojennym bardzo ważne miejsce wśród polskich nauk prawnych3.

W latach 1939–1945 nauka polska i uczeni wszystkich dyscyplin poddani byli 
surowym represjom, wynikającym z polityki okupacyjnej zarówno władz hitlerow-
skich, jak radzieckich. Przedstawiciele nauk historycznych, w tym historycy pra-
wa, brali aktywny udział w działalności konspiracyjnych instytucji naukowo–edu-
kacyjnych oraz w tajnym nauczaniu4. Starano się również kontynuować niektóre 
prace badawcze5.

2 Vide m.in. A. Ve t u l a n i, Dzieje historii prawa w Polsce, Kraków 1948; K. T y m i e n i e c k i, 
Zarys dziejów historiografii polskiej, Kraków 1948; J. A d a m u s, O kierunkach polskiej myśli histo-
rycznej, Łódź 1964; A. G r a b s k i, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000. 

3 S. K u t r z e b a, Historia prawa polskiego, KH, t. LI, 1937, nr 1–2, s. 338–361; B. L e ś -
n o d o r s k i, Historia ustroju i prawa w II Rzeczypospolitej, CzP–H, t. XXXI, 1979, z. 1, s. 112–115. 
Naturalnym matecznikiem nauk historycznoprawnych był wówczas Uniwersytet Jagielloński, z któ-
rym związani byli: S. K u t r z e b a, S. W r ó b l e w s k i, R. T a u b e n s c h l a g, J. R a f a c z, S. E s t -
r e i c h e r  oraz A. Ve t u l a n i. Drugim ważnym centrum przedwojennych badań historycznopraw-
nych był uniwersytet lwowski, w którym w 1887 r. katedrę historii prawa polskiego objął O. B a l z e r. 
Wybitnymi historykami prawa związanymi przez lata ze Lwowem byli W. A b r a h a m i P. D ą b -
k o w s k i. Wśród nowych ośrodków uniwersyteckich badania z omawianej dziedziny prowadzone by-
ły do 1939 r. przede wszystkim na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie przedmioty historycznoprawne 
wykładali: M. J e d l i c k i, T. T y c, Z. Wo j c i e c h o w s k i oraz Z. L i s o w s k i. Najważniejszą oso-
bą w tym środowisku był niewątpliwie Wojciechowski, uznawany za twórcę poznańskiej szkoły histo-
rii prawa. Jego zachodnia orientacja historiozoficzna znalazła swój wyraz w stworzeniu koncepcji 
„ziem macierzystych Polski”, do których zaliczał tereny położone między Odrą i Nysą Łużycką 
a Bugiem (de facto obszar Polski po 1945 r.). Był on uznawany za jednego z najważniejszych przed-
wojennych animatorów tzw. myśli zachodniej. Vide też H. O l s z e w s k i, K. S i k o r s k a –
D z i ę g i e l e w s k a, Poznańskie środowisko historyczno–prawne w latach 1919 — 1939, [w:] Studia 
z dziejów państwa i prawa polskiego. Księga pamiątkowa prof. Bogdana Lesińskiego, Łódź 2002, 
s. 257–273; H. O l s z e w s k i, Zygmunt Wojciechowski i poznańska szkoła historii prawa, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. LVI, 1994, nr 3, s. 18–23; A. G r a b s k i, Zygmunt 
Wojciechowski i historia macierzystych ziem polskich, [w:] Z. Wo j c i e c h o w s k i, Zygmunt Stary 
(1506–1548), Warszawa 1979. 

4 H. W i n n i c k a, Środowisko historyków w latach wojny i okupacji, „Przegląd Humanistyczny”, 
1975, nr 8, s. 75–89. 

5 K. K o r a n y i, J. K o r a n y i o w a, Bibliografia historyczno–prawna za lata 1937–1947, Toruń–
Łódź 1959. 
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Po zakończeniu wojny w środowisku historyków polskich dyskutowano nad 
kontynuowaniem głównych tradycji historiografii międzywojennej6. Przeciwnicy 
tej idei optowali otwarcie za gruntowną przebudową teoretycznych założeń histo-
rii poprzez powiązanie ich z marksizmem i materializmem historycznym, a także 
ogólnym podporządkowaniem nauki instytucjom państwowym. Jednak większość 
uczonych opowiadała się za kontynuowaniem międzywojennych wzorców instytu-
cjonalnych i metodologicznych.

Bezpośrednio po wojnie głównym centrum naukowym w dziedzinie nauk
historycznych stał się Kraków. Na Wydziale Prawa UJ przedmioty historyczno-
prawne wykładał Adam Vetulani, Władysław Sobociński, Stanisław Roman, Kazi-
mierz Opałek (później wybitny teoretyk prawa), Michał Patkaniowski, Wacław 
Osuchowski i Tadeusz Silnicki7. Natomiast Konstanty Grzybowski, faktyczny twór-
ca historii doktryn politycznych i prawnych jako odrębnej dyscypliny naukowej, zaj-
mował się prawem politycznym, m.in. z pomocą Grzegorza Seidlera i Waldemara 
Voisé. Na Wydziale Prawa UW działali: Jakub Sawicki, Rafał Taubenschlag (jako 
kierownik odrębnej Katedry Praw Antycznych), Włodzimierz Kozubski, Edward 
Gintowt oraz Cezary Kunderewicz8. Na Uniwersytecie Łódzkim w katedrach histo-
rycznoprawnych działalność naukową prowadzili m.in.: Borys Łapicki, Bolesław 
Wilanowski, Stanisław Śreniowski oraz Jan Adamus, jeden z twórców łódzkiej szko-
ły historii historiografii9. Powojenne badania historycznoprawne w Wielkopolsce 
związane były z odbudową Uniwersytetu Poznańskiego. Zygmunt Wojciechowski 
został pierwszym dziekanem odrodzonego Wydziału Prawno–Ekonomicznego tej 

6 Na temat dyskusji historiograficznych pierwszych lat powojennych vide m.in. J. M a t e r n i c k i, 
Reorientacja polskiej myśli historycznej w latach 1944–1954 i jej wpływ na świadomość społeczną. 
Próba rekonesansu, [w:] idem, Kultura historyczna dawna i współczesna, Warszawa 1979; R.  Sto-
biecki, Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat czterdziestych 
— początek pięćdziesiątych), Łódź 1993; idem, Historia i archeologia, [w:] Humanistyka polska w la-
tach 1945–1990, red. U. J a k u b o w s k a, J. M y ś l i ń s k i, Warszawa 2006, s. 127–155; R. Sto-
biecki, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna ... ale skomplikowana. Studia i szkice, 
Warszawa 2007; T. R u t k o w s k i, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne 
i organizacyjne, Warszawa 2008; P. H ü b n e r, Przebudowa nauk historycznych w Polsce (1947–1953), 
PH, t. LXXVIII, 1987, nr 3; J. T o p o l s k i, Polish historians and marxism after World War II, „Studies 
in Soviet Thought”, 1992, nr 43. 

7 S. G r o d z i s k i, Odbudowa Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1945 roku, [w:] 
Historia integra: księga pamiątkowa ofiarowana prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdzie-
sięciolecie urodzin, red. R. Ł a s z e w s k i, D. J a n i c k a, Toruń 2001. 

8 J. B a r d a c h, Historia prawa na Uniwersytecie Warszawskim, [w:] Nauka prawa na odrodzo-
nym Uniwersytecie Warszawskim, red. G. B a ł t r u s z a j t y s, Warszawa 1991, s. 25–53. 

9 J. B a r d a c h, Łódzki ośrodek historycznoprawny na tle polskiej nauki historii prawa, CzP–H, 
t. LIII, 2000, z. 1–2, s. 436–439; Z. R y m a s z e w s k i, J. M a t u s z e w s k i, Dorobek naukowy pięć-
dziesięciolecia Katedr Historii Państwa i Prawa Polskiego i Powszechnej Historii Państwa i Prawa, 
„Acta Univ. Lodz. Folia Iuridica”, 1997, z. 64, s. 31–39. 
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uczelni10. Oprócz niego historią prawa zajmowali się m.in.: Zdzisław Kaczmarczyk, 
Józef Matuszewski, Marian Jedlicki, Stefan Weyman, Kazimierz Kolańczyk, Michał 
Sczaniecki, Jan Wąsicki, Zbigniew Radwański i Bogdan Lesiński11. Kadra na-
ukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wywodziła się m.in. z Wilna i Lwowa. 
Toruńskie katedry historycznoprawne prowadzone były przez Wojciecha Hejnosza 
i Karola Koranyiego12. Na Uniwersytecie Wrocławskim utworzono w 1945 r. 
Wydział Prawno–Administracyjny13. W jego ramach działali: Seweryn Wysłouch, 
Iwo Jaworski, Wacław Osuchowski i Leszek Winowski. Na odnowionym Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim prawo wykładano na Wydziale Prawa Kanonicznego 
oraz Wydziale Prawa i Nauk Społeczno–Ekonomicznych (do 1952 r.)14. W ośrod-
ku tym pracował m.in.: Leon Halban, Henryk Insadowski, Leszek Winowski, 
Wacław Osuchowski, Józef Mazurkiewicz oraz Witold Sawicki. W 1949 r. Halban 
i Mazurkiewicz przeszli na nowo utworzony Wydział Prawa Uniwersytetu Marii 
Curie–Skłodowskiej15.

Odrębną, silną pozycję na mapie polskich ośrodków historycznych zajmował 
w pierwszych latach powojennych poznański Instytut Zachodni, powołany w grud-
niu 1944 r. w celu prowadzenia badań naukowych nad polskimi ziemiami zachod-
nimi, również tymi uzyskanymi w 1945 r.16 Jego funkcjonowaniu sprzyjały począt-
kowo władze, dążące do wykorzystania w procesie włączania nowych terytoriów 
elementów ideologii narodowo–endeckiej i przedwojennej myśli zachodniej, roz-

10 W. M a i s e l, Nauka prawa, [w:] Nauka w Wielkopolsce — Przeszłość i teraźniejszość. Studia 
i materiały, red. G. L a b u d a, S. We y m a n, Poznań 1973; K. S i k o r s k a – D z i ę g i e l e w s k a, 
Wydział w latach 1945–1956, [w:] Zarys dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Poznaniu 1919 — 
2004, red. K. K r a s o w s k i, Poznań 2004, s. 97–144. 

11 H. O l s z e w s k i, K. S i k o r s k a – D z i ę g i e l e w s k a, Poznańska szkoła historii prawa. 
Refleksje o badaniach niemcoznawczych w latach 1939–1949, [w:] Studia z historii ustroju i prawa. 
Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, red. H. O l s z e w s k i, Poznań 2002, 
s. 275–293; H. O l s z e w s k i, Zdzisław Kaczmarczyk 1911–1980, Poznań 2005.

12 Karol Koranyi (1897–1964). Studia w stulecie urodzin, red. S. S a l m o n o w i c z , Toruń 1998. 
13 K. J o n c a, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 1945–1995, Wrocław 

1996; K. N o w a c k i, Zarys dziejów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2003.
14 Z. P a p i e r k o w s k i, Kronika Wydziału Prawa i Nauk Społeczno–Ekonomicznych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego 1944–1952, [w:] Księga jubileuszowa 50–lecia Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Lublin 1969; F. L e m p a, Wydział Prawa Kanonicznego KUL (Struktura i kierunki badań 
naukowych w latach 1945–1987), „Kościół i Prawo”, t. VIII, 1992, s. 215–242.

15 Twórcy lubelskiego ośrodka historycznoprawnego — ich droga życiowa i wkład do nauki, 
„Annales Univ M. Curie–Skłodowska Sec. G. Ius”, t. XXXV, 1988, s. 3–28.

16 Na temat genezy i historii Instytutu Zachodniego vide m. in. Z. M a z u r, Antenaci. O politycz-
nym rodowodzie Instytutu Zachodniego, Poznań 2002; K. P o s p i e s z a l s k i, Instytut Zachodni — 
Wielkopolski ośrodek myśli politycznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, t. LIV, 
1992, nr 4, s. 97–102; H. O l s z e w s k i, Między nauką a polityką: Instytut Zachodni w latach 1944–
2004, „Przegląd Zachodni”, t. LX, 2004, nr 2, s. 12–20; Instytut Zachodni w dokumentach, red. 
A. C h o n i a w k o, Z. M a z u r, Poznań 2006. 
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wijanej w Wielkopolsce i w kręgach Uniwersytetu Poznańskiego17. Wojciechowski 
chciał zajmować się wieloaspektową problematyką Ziem Odzyskanych w ścisłym 
powiązaniu z kwestią stosunków polsko–niemieckich18.

Już w 1945 r. Instytut Zachodni wydał ważne dzieło Wojciechowskiego, 
ukończone jeszcze w czasie wojny, uznawane za jego swoiste credo polityczne 
— „Polska — Niemcy. Dziesięć wieków zmagania”19. Uczony prezentował w nim 
interpretację stosunków obu narodów jako historię odwiecznej agresji germań-
skiej, której ofiarą była Polska. Powracał też do koncepcji „macierzystych ziem 
Polski” usprawiedliwiając konieczność przesunięcia granicy zachodniej na linię 
Odry–Nysy. Oceniając proces średniowiecznej pokojowej kolonizacji niemieckiej 
na ziemiach polskich, Wojciechowski skrytykował dotychczasowy pogląd o dużej 
cywilizacyjnej i kulturotwórczej roli tej migracji w historii Polski.

Od 1945 r. historycy prawa uczestniczyli aktywnie w ważniejszych dysku-
sjach toczonych w środowiskach uniwersyteckich, ogólnokrajowych organizacjach 
naukowych (Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Historyczne) 
oraz na łamach specjalistycznych periodyków. Zygmunt Wojciechowski i jego 
współpracownicy należeli do grupy historyków popierających oficjalnie władze ze 
względu na realizowany przez nie realny interes narodowy w postaci zagospodaro-
wywania i rozwijania potencjału Ziem Odzyskanych.

W literaturze prawniczej tego okresu dyskutowano nad możliwością (czy też 
koniecznością) wykorzystywania w naukach prawnych metodologii marksistow-
skiej i czerpania z wzorców radzieckich20. Zwrócenie szczególnej uwagi na „postę-
powe” dzieje ustroju i prawa Rusi i Rosji oraz zarzuty dotyczące zbytniej „okcy-
dentalizacji” przedwojennego modelu nauczania prawa doprowadziły do odgórnej 
zmiany w dotychczasowym wykładzie historii prawa na zachodzie Europy poprzez 
jego poszerzenie pod względem geograficznym i tematycznym. W rezultacie już 
jesienią 1947 r. wyodrębniono powszechną historię państwa i prawa, obejmującą 
również dzieje ustrojowo–prawne obszarów Związku Radzieckiego.

W pierwszych latach powojennych większość historyków prawa nawiązywała 
jednak otwarcie do tradycji metodologicznych i historiograficznych sprzed 1939 r. 
Stanowisko takie zaprezentował najpełniej Adam Vetulani w swoich syntetycz-

17 P. M a d a j c z y k, Polska myśl zachodnia w polityce komunistów polskich, „Przegląd Zachodni”, 
t. LIII, 1997, nr 3, s. 15–36.

18 G. S t r a u c h o l d, Polskie badania zachodnie w drugiej połowie lat czterdziestych, „Przegląd 
Zachodni”, t. LX, 2004, nr 2, s. 131–159; idem, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej 
w latach 1945–1957, Toruń 2003.

19 Z. Wo j c i e c h o w s k i, Polska — Niemcy. Dziesięć wieków zmagania, Poznań 1945. 
20 S. E h r l i c h, O potrzebie badań ustroju i prawa radzieckiego, „Państwo i Prawo”, t. II, 1947, 

nr 5–6, s. 54–63; K. K o r a n y i, Nauka historii prawa w Związku Radzieckim, „Państwo i Prawo”, t. I, 
1946, nr 2, s. 75–76. 
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nych „Dziejach historii prawa w Polsce”21. Środowisko historyków prawa, związa-
ne przede wszystkim z ośrodkiem poznańskim, doprowadziło do wydania w tym-
że roku pierwszego tomu „Czasopisma Prawno–Historycznego”, które wpłynęło 
w zdecydowany sposób na rozwój i integrację dyscyplin historycznoprawnych 
w całym okresie powojennym22.

Cechą charakterystyczną badań historycznoprawnych pierwszych lat powojen-
nych była duża różnorodność podejmowanej tematyki i pluralizm metodologicz-
ny oraz mniej lub bardziej otwarte nawiązywanie do tradycji naukowych sprzed 
1939 r., symbolizowanych m.in. przez twórczość naukową Stanisława Kutrzeby 
i Oswalda Balzera. Podstawowe prace opublikowane w tym okresie powstały 
jeszcze przed wojną lub podczas okupacji. Najważniejszą z nich była niewątpli-
wie wydana w 1945 r. synteza Zygmunta Wojciechowskiego „Państwo polskie 
w wiekach średnich”, stanowiąca nowe ujęcie dziejów ustroju Polski do początku 
XVI w. (jako cezurę wskazano rok 1505)23. Wojciechowski nawiązał generalnie 
do periodyzacji polskich dziejów ustrojowych autorstwa Balzera (podział historii 
średniowiecznej na okresy: władzy książęcej i „państwa stanowego”), łącząc jed-
nak ściśle dzieje ustrojowe z historią polityczną. W ten sposób poszerzył tradycję 
badań ustrojowych Kutrzeby i Balzera, skupiających się przede wszystkim na ana-
lizowaniu instytucji publicznoprawnych w zasadniczym oderwaniu od szerszego 
tła politycznego. Synteza Wojciechowskiego oceniona została jako bardzo istotny 
wkład w rozwój badań nad dziejami ustrojowymi Polski okresu średniowiecza24.

Do najważniejszych monografii omawianego okresu zaliczyć należy II tom 
pracy Zdzisława Kaczmarczyka poświęconej państwu Kazimierza Wielkiego 
oraz książkę Wojciechowskiego o Zygmuncie Starym. W 1939 r. ukazał się I tom 
książki Kaczmarczyka, zawierający omówienie organizacji państwa Kazimierza 
Wielkiego25. W kolejnej części autor skupił się na przeanalizowaniu organizacji 

21 A. Ve t u l a n i, Dzieje historii prawa w Polsce, Kraków 1948. W pracy tej nie odwołano się 
w ogóle do kategorii metodologii marksistowskiej i pojęcia materializmu historycznego, postulując 
generalnie kontynuowanie dotychczasowych kierunków badań w zakresie historii ustroju i prawa oraz 
prawa rzymskiego. 

22 Vide m.in. H. O l s z e w s k i, Rola periodyków historycznoprawnych w rozwoju dyscypliny, 
CzP–H, t. LII, 2000, z. 1–2, s. 441–442; M. S c z a n i e c k i, Dwadzieścia lat „Czasopisma Prawno–
Historycznego”, CzP–H, t. XX, 1968, z. 2, s. 1–20; H. O l s z e w s k i, 50 lat „Czasopisma Prawno–
Historycznego”, CzP–H, t. LI, 1999, z. 1–2, s. 534–541.

23 Z. Wo j c i e c h o w s k i, Państwo polskie w wiekach średnich, Poznań 1945. 
24 Vide m.in. W. S o b o c i ń s k i, Nowe syntezy i monografie z zakresu historii ustrojowo–politycz-

nej, „Państwo i Prawo”, t. II, 1947, nr 3, s. 93–96; A. Ve t u l a n i, Nowy zarys historii ustroju Polski 
w średniowieczu, PH, t. XXXVII, 1948, s. 36–61. 

25 Z. K a c z m a r c z y k, Monarchia Kazimierza Wielkiego, t. I: Organizacja państwa, Poznań 
1939. Dokonano w tej pracy m.in. szerokiego omówienia programu terytorialnego Kazimierza Wiel-
kiego, jego działalności ustawodawczej, administracji państwa, skarbowości i wojskowości oraz syste-
mu sądownictwa. 
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Kościoła oraz kwestiach sztuki i nauki26. Oba tomy monografii Kaczmarczyka 
wnosiły wiele nowatorskich tez do dorobku historiografii polskiej w zakresie dzie-
jów państwa ostatnich Piastów.

W dziedzinie historii prawa rzymskiego i praw antycznych duże znaczenie 
miał powrót do Polski Rafała Taubenschlaga i kontynuowanie przezeń badań w za-
kresie papirologii prawniczej, dotyczących instytucji prawnych Egiptu grecko–
rzymskiego. W 1948 r. ukazał się II tom jego syntezy „The Law of Greco–Roman 
Egypt in the Light of the Papyri”, w której na podstawie bardzo szerokiej bazy 
źródłowej (m.in. papirusów greckich, literatury antycznej i dokumentów rzym-
skich) uczony dał systematyczny obraz rozwoju prawa sądowego wraz z ustrojem 
sądownictwa dla blisko tysiącletniego okresu dziejów Egiptu27. Osiągnięcia na-
ukowe Taubenschlaga spotykały się z wielkim zainteresowaniem zagranicznych 
ośrodków uniwersyteckich.

W dniach 19–22 września 1948 historycy prawa wzięli aktywny udział we 
wrocławskim VII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, zorganizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Historyczne28. Zjazd miał nawiązywać do tradycji 
przedwojennych cyklicznych spotkań przedstawicieli nauk historycznych, stając 
się jednocześnie katalizatorem przemian w historiografii polskiej29. Spotkanie sta-
nowiło podsumowanie procesu odbudowy nauk historycznych po wojnie i dysku-
sji metodologicznych tego okresu. Część wygłaszanych referatów miała charakter 
programowo–polityczny, propagujący doktrynę marksizmu–leninizmu jako teore-
tycznego fundamentu refleksji historycznej30.

Postępujący po 1949 r. proces stalinizacji życia polityczno–społecznego 
w Polsce wpłynął wydatnie na zmianę polityki naukowej, którą chciano upodobnić 

26 Idem, Monarchia Kazimierza Wielkiego, t. II: Organizacja Kościoła, sztuka i nauka, Poznań 
1947.

27 R. T a u b e n s c h l a g, The Law of Greco–Roman Egypt in the Light of the Papyri, t. II, 
Warszawa 1948. 

28 Vide m.in. S. H e r b s t, VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu, KH, 1948, r. 56, 
s. 555–557; idem, VII Powszechny Zjazd Historyków Polskich we Wrocławiu, PH, t. XXXVII, 1948, 
s. 483–491; Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wrocławiu 19–22 września 
1948 r., Warszawa 1948.

29 Vide m. in. R. S t o b i e c k i, Po co i jak pisać historię? Dyskusje na powojennych powszech-
nych zjazdach historyków polskich, [w:] idem, Historiografia PRL, s. 186–189.

30 Obradom sekcji II zjazdu („Dzieje Słowiańszczyzny”) przewodniczył Z. Wojciechowski. W ich 
toku W. Hejnosz wygłosił referat dotyczący badań porównawczych praw słowiańskich, odwołując się 
do bogatego dorobku naukowego Maciejowskiego, Balzera, Kutrzeby, Borowskiego i Wojcie chow-
skiego w tym zakresie. Wskazał przy tym na konieczność rozwijania badań prawnoporównawczych 
i źródłowych, obejmujących również tereny zachodnie. W ramach sekcji V („Polska nauka historyczna 
po drugiej wojnie światowej”) głos zabrał m.in. S. Śreniowski i B. Leśnodorski. Referat tego pierw-
szego („Zagadnienie metody badań historii ustroju Polski”) stanowił próbę nowego ujęcia przedmiotu 
tej dyscypliny, zasadniczo już w kategoriach marksistowskich. 
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do wzorców radzieckich31. Niepokorni uczeni zostali odsunięci od zajęć dydaktycz-
nych, zmuszano ich do milczenia, a wielu poddano represjom na tle politycznym. 
W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. doszło do zasadniczych zmian in-
stytucjonalnych i personalnych w nauce polskiej o charakterze systemowym.

Proces stalinizacji nauk historycznych w Polsce postępował od końca lat czter-
dziestych32. Polegał generalnie na likwidacji lub znacznym ograniczeniu plurali-
zmu organizacyjnego, dalszym ograniczaniu autonomii środowisk akademickich, 
pomniejszaniu roli niepokornych badaczy i jednoczesnym promowaniu dyspozy-
cyjnych historyków partyjnych, narzucaniu jednolitej wykładni metodologicznej 
opartej na zdogmatyzowanej stalinowskiej interpretacji marksizmu oraz na otwar-
tym kwestionowaniu dotychczasowego dorobku nauki polskiej i zachodniej33.

Na czołową postać w grupie proreżimowych historyków prawa wyrastał Juliusz 
Bardach, który w 1950 r. objął stanowisko zastępcy profesora na Wydziale Prawa 
UW i pełniącego obowiązki jego dziekana34. W 1950 r. Bogusław Leśnodorski 
został przeniesiony z UJ na Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego UW35. 

31 Vide m.in. P. H ü b n e r, Nauki społeczne i humanistyka. Mechanizmy zniewolenia, [w:] Polacy 
wobec przemocy 1944–1956, red. B. O t w i n o w s k a, J. Ż a r y n, Warszawa 1996; P. H ü b n e r, 
Stalinowskie czystki w nauce polskiej oraz J. C o n n e l l y, Szkolnictwo wyższe w Europie Środkowej 
i Wschodniej w epoce stalinizacji, [w:] Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła, red. 
R. B ä c k e r, P. H ü b n e r, Warszawa 1997; J. C o n n e l l y, Captive University. The Sovietization of 
East German, Czech and Polish Higher Education 1945–1956, London 2000.

32 T. M a n t e u f f e l, Warunki rozwoju nauki historycznej w dziesięcioleciu 1948–1958, PH, 
t. LXXXVI, 1995, nr 2; R. S t o b i e c k i, Stalinowska unifikacja nauki historycznej. Przykład Polski, 
„Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica” 1996, t. LV; idem, Etyka jako ideologia. Z dziejów 
stalinizacji polskiej historiografii po II wojnie światowej, [w:] Historyk i historia. Studia dedykowane 
pamięci prof. Mirosława Francicia, red. A. Wa l a s z e k, K. Z a m o r s k i, Kraków 2005; M. G ó r n y, 
Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo–Wschodniej, 
Warszawa 2007.

33 Vide min. A. G r a b s k i, Stalinowski model historiografii, „Dzieje Najnowsze”, t. XXIV, 1992, 
nr 3; R. S t o b i e c k i, Stalinowska wizja dziejów Polski — próba rekonstrukcji modelu, „Dzieje 
Najnowsze”, t. XXV, 1993, nr 3; idem, Bolszewizm a historia. Próba rekonstrukcji bolszewickiej filo-
zofii dziejów, Łódź 1998; A. G r a b s k i, Klasyczny marksizm a historiografia, Odmiany historiografii 
marksistowskiej w XX wieku, [w:] idem, Dzieje historiografii, Poznań 2003, s. 601–698. 

34 Vide m.in. K. O r z e c h o w s k i, Szkice do portretu uczonego. O Juliuszu Bardachu w pięćdzie-
sięciolecie twórczości, CzP–H, t. XXXVII, 1985, z. 2, s. 1–36; K. S ó j k a – Z i e l i ń s k a, Juliusz 
Bardach — profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk prawa, „Kronika Warszawy”, 1986, 
nr 3–4, s. 17–27; S. G r o d z i s k i, Historyzm prawniczy Juliusza Bardacha, CzP–H, t. LXII, 2010, 
z. 2, s. 11–18. 

35 S. G r o d z i s k i, Bogusław Leśnodorski — sylwetka uczonego, „Nauka Polska”, t. XXII, 1974, 
nr  6, s. 62–68; Z. S z c z ą s k a, Bogusław Leśnodorski — historyk ludzi, idei i instytucji (1914–1985), 
CzP–H, t. XXXVIII, 1986, z. 2, s. 1–11; K. S ó j k a – Z i e l i ń s k a, Bogusław Leśnodorski — jako 
historyk prawa (1914–1985), KH, t. XCIII, 1986, nr 1; H. I z d e b s k i, M. W ą s o w i c z, Bogusław 
Leśnodorski (1914–1985) — profesor uniwersytetu, historyk, człowiek, CzP–H, t. LVIII, 2006, z. 1, 
s. 9–18. 
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Warszawski ośrodek uniwersytecki stawał się w dobie centralizowania struktur 
naukowych głównym miejscem badań historycznoprawnych prowadzonych w du-
chu nowych wytycznych metodologicznych36. Obok Bardacha i Leśnodorskiego 
ważną postacią w tym środowisku był Karol Koranyi. Jakub Sawicki i Cezary 
Kunderewicz zostali w tym okresie odsunięci od wykładów; mogli jedynie prowa-
dzić zajęcia seminaryjne. Katedra Taubenschlaga, jako „ideologicznie podejrzana”, 
została przeniesiona w 1952 r. na Wydział Historyczny UW, na którym jej kierow-
nik utworzył wraz z Jerzym Manteufflem Instytut Papirologii i Prawa Antycznego. 
Historycy prawa na UJ byli generalnie uznawani w tym czasie za niesprzyjają-
cych nowym wytycznym władzy (szczególnie Vetulani, Osuchowski i Silnicki). 
Za promarksistowskich uchodzili natomiast Władysław Sobociński i Konstanty 
Grzybowski. Władze naukowe zajmowały ponadto nieprzychylne stanowisko wo-
bec niektórych historyków poznańskich (Wojciechowskiego, Kolańczyka i Ma-
tuszewskiego), wrocławskich (Wysłoucha i Kazimierza Orzechowskiego) oraz 
lubelskich (Halbana i Witolda Sawickiego). W 1951 r. na UMK przeniesiono 
Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego Wojciecha Hejnosza i Jana Gerlacha 
z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych na Wydział Humanistyczny, a sam Wydział 
Prawa zakończył działalność z końcem roku akademickiego 1952/1953.

Od 1950 r. historycy marksistowscy, w tym historycy prawa, publikowali 
w czołowych periodykach naukowych artykuły propagujące metodologię materia-
lizmu historycznego i dokonujące krytycznej oceny dorobku „burżuazyjnej” histo-
riografii polskiej. Ponadto recenzowano nowe prace z zakresu nauk historycznych, 
oceniając je głównie pod kątem realizowania przez ich autorów partyjnych wy-
tycznych badawczych.

W 1950 r. ukazał się w „Przeglądzie Historycznym” ważny artykuł Juliusza 
Bardacha „O periodyzacji dziejów i jej ujęciu w historiografii radzieckiej”37. Tekst 
ten otworzył dyskusję metodologiczną dotyczącą periodyzacji dziejów Polski po-
przez zreferowanie marksistowskiej periodyzacji historii ZSRR i ukazanie jej jako 
cennej wskazówki dla historyków polskich „ze względu na istniejący w niektórych 
okresach paralelizm w rozwoju obu krajów”. Debata miała dalszy ciąg podczas 
I Konferencji Metodologicznej Historyków Polskich w Otwocku, gdzie nad pro-
jektem periodyzacji autorstwa Stanisława Arnolda dyskutowali historycy krajowi 
i delegaci radzieccy. Bardach postulował rozpatrywanie danego zjawiska histo-
rycznego ściśle w realiach danej epoki i istniejącej w niej formacji społeczno–eko-
nomicznej. Periodyzacja polegać miała na podziale całości dziejów na epoki (wy-

36 I. R u m m e l, XX lat Instytutu Historyczno–Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego, KH, 
t. LXXIX, 1972, nr 3; W. S u d n i k, Instytut Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jego pro-
fesorowie i ich uczniowie (1950–2005), „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, t. XIV, 
2005, s. 111–168. 

37 J. B a r d a c h, O periodyzacji dziejów i jej ujęciu w historiografii radzieckiej, PH, t. XLI, 1950, 
s. 22–52. 
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różniane wg „panującego” w nich układu gospodarczego, sił społecznych i klas), 
okresy i etapy. Sam proces historyczny stanowiły natomiast — zgodnie z tezami 
Stalina — przejścia „zmian ilościowych” w „zmiany jakościowe”. Periodyzacja 
historii Polski winna opierać się (wg wzorców radzieckich) na teorii formacji spo-
łeczno–ekonomicznych. Należało przy tym odróżniać „dotychczasowe formacje 
społeczno–ekonomiczne, których cechą był antagonizm pomiędzy określonymi 
klasami społecznymi, od formacji socjalistycznej, którą cechuje brak klas antago-
nistycznych i antagonizmów społecznych oraz zgodność interesów członków bez-
klasowego społeczeństwa”38.

Inny historyk prawa, Stanisław Śreniowski, uczestniczył w debacie na temat 
dorobku historiografii polskiej (w tym nauk historycznoprawnych). W 1950 r. 
zamieścił na łamach „Kwartalnika Historycznego” szerszą wypowiedź krytycz-
ną dotyczącą tradycji polskich szkół historycznych39. Natomiast Jan Baszkiewicz 

38 Ibidem, s. 27. Bardach wskazywał na podstawowy podział w historiografii radzieckiej na erę 
dotychczasowych formacji społeczno–ekonomicznych (wspólnoty pierwotnej, niewolnictwa, feudali-
zmu i kapitalizmu) oraz na erę „zwycięskiej” formacji socjalistycznej. Za kryterium zmiany epoki 
przyjęto zmianę podstawy ustroju danego systemu społeczno–politycznego, natomiast dla przyjęcia 
przejścia jednego okresu historycznego w kolejny wystarczyło stwierdzenie walk klasowych i nowych 
form ustroju politycznego istniejących jednak na bazie „tego samego w typie systemu produkcji, tych 
samych stosunków produkcji”. Historycy radzieccy wyróżniali ponadto „okresy przejściowe”, np. 
okres rozkładu feudalizmu zachodniego połączonego z rozwojem młodego układu kapitalistycznego 
czy okres „dyktatury proletariatu” (oznaczającej przechodzenie od kapitalizmu do komunizmu). Za 
główne zdarzenie historyczne wyznaczające horyzonty epoki współczesnej uznawał Bardach rewolu-
cję bolszewicką 1917 r. 

39 S. Ś r e n i o w s k i, O szkołach historycznych w Polsce, KH, t. LVIII, 1950, s. 43–72. Autor 
skrytykował generalnie dotychczasową metodologię nauk historycznych polegającą — w jego ocenie 
— na przedkładaniu odpowiedniego interpretowania faktów historycznych zgodnie „z duchem naro-
du” nad fachowe badanie źródeł historycznych, co prowadzić miało historiografię polską na pozy-
cje „reakcyjne” i nacjonalistyczne, służące usprawiedliwianiu istniejących nierówności społecznych 
i wyolbrzymianiu problemów narodowych. Burżuazyjnej historii historiografii, dążącej dotychczas do 
„indyferentnego” prezentowania poszczególnych szkół historycznych, Śreniowski przeciwstawił 
marksistowską metodę „analizy klasowej zjawisk historycznych, co równoznaczne jest z partyjną oce-
ną tych zjawisk”. Historiografia międzywojenna charakteryzować miała się idiografizmem, personali-
zmem, psychologizmem, moralizmem, heroizmem i nacjonalizmem. W okresie II RP dominowała 
narodowa tematyka prac historycznych, a stosowany system wartościowania zjawisk historycznych 
i tworzonych konstrukcji politycznych miał mieć charakter wręcz „nacjonalny” czy otwarcie szowini-
styczny. Historycy polscy dążyli przy tym na siłę do wykazania oryginalności rodzimych rozwiązań 
ustrojowych, co usprawiedliwiać miało istniejącą nierówność społeczną. Historiografia burżuazyjna 
stanowiła w ocenie Śreniowskiego odbicie polskiej struktury klasowej, reprezentując głównie interesy 
wyższych warstw społecznych. Takie stanowisko powodowało ciągłe niedocenianie roli historycznej 
upośledzonych warstw społecznych: chłopów czy proletariatu. Historiografia polska do roku 1939 
skupiała się według Śreniowskiego na analizowaniu dziejów politycznych narodu utożsamianego 
z warstwami posiadającymi, odrzucając generalnie postępową metodologię opartą na naukach socjolo-
gicznych czy ekonomicznych. 
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odniósł się na łamach „Państwa i Prawa” do twórczości naukowej Stanisława 
Kutrzeby, uznając go za reprezentatywnego przedstawiciela głównego nurtu ba-
dawczego przedwojennej historii prawa40. Baszkiewicz uznał dorobek Kutrzeby za 
„wyraz bezpłodności i upadku nauki burżuazyjnej w schyłkowym okresie kapitali-
zmu”, choć dostrzegł pewne postępowe elementy metody badawczej omawianego 
uczonego.

Począwszy od wiosny 1950 r. polityka władz wobec środowisk naukowych 
skupiała się głównie na przygotowaniach do I Kongresu Nauki Polskiej (I KNP). 
Prace przedkongresowe stały się szybko elementem partyjnej ofensywy ideolo-
gicznej. Opracowaniu tematyki historycznoprawnej dla potrzeb kongresu służyć 
miały specjalne ogólnopolskie konferencje historyków prawa, z których pierwsza, 
zwołana przez prezydium Podsekcji Prawa I KNP, odbyła się w Toruniu w dniach 
28–29 czerwca 195041. Jej celem miała być m.in. krytyczna ocena dorobku powo-
jennej historii prawa, ustalenie głównych braków w zakresie tematyki i metodolo-
gii badań oraz określenie nowych wytycznych badawczych.

Referat poświęcony badaniom z zakresu prawa rzymskiego i antycznego 
wygłosili Rafał Taubenschlag i Wacław Osuchowski42. Bardach, Leśnodorski 
i Śreniowski zaprezentowali referat z zakresu historii ustroju Polski, postulując 
zmianę nazwy tego przedmiotu na „historię państwa i prawa polskiego”, pod-
kreślającą „klasową treść dziejów polskiego państwa, poszczególnych dzielnic 
w okresie rozbiorów w XIX w. oraz Rzeczypospolitej obszarniczo–burżuazyjnej 
w latach 1918–1939”. Dyscyplina ta objąć miała zarówno dawną historię ustro-
ju, jak i historię wszystkich rodzajów prawa sądowego. Odrzucono periodyzację 
historyków przedwojennych — Balzera, Kutrzeby i Rafacza — wskazując na ko-
nieczność oparcia jej na założeniach materializmu historycznego. Głównym zada-
niem historyków państwa i prawa polskiego miało być badanie „klasowej budowy 
i roli państwa polskiego” ze szczególnym uwzględnieniem okresu schyłku feudali-
zmu i formowania się układu kapitalistycznego na ziemiach polskich oraz okresów 
późniejszych. Instytucje i normy prawa miały być analizowane głównie w powią-
zaniu z „całokształtem stosunków społecznych”.

W dyskusji nad kwestią historii ustroju Polski Bogusław Leśnodorski pod-
kreślił konieczność krytycznego odniesienia się do badań przedwojennych w tym 
zakresie, m.in. do „ideologii ustrojowej i wyraźnie politycznego stanowiska” 
Oswalda Balzera, prowadzących do nieodróżniania samego ustroju państwa jako 

40 J. B a s z k i e w i c z, Poglądy St. Kutrzeby na państwo, „Państwo i Prawo”, t. V, 1950, nr 10, 
s. 60–76. 

41 Z. K a c z m a r c z y k, I Ogólnopolska konferencja historyków prawa w Toruniu (28–29 czerwca 
1950 r.), CzP–H, t. III, 1951, s. 365–400; Pierwszy Zjazd Historyków Prawa w Toruniu, „Państwo 
i Prawo”, t. V, 1950, nr 11, s. 97–114. 

42 Vide też R. T a u b e n s c h l a g, Nauka i nauczanie prawa rzymskiego i antycznego w Polsce, 
„Życie Nauki”, t. VI, 1950, nr 7–8, s. 647–655. 
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jego formy od ustroju społecznego. Referent wskazał też na celowość decentralizo-
wania planów badań naukowych poprzez wyznaczanie poszczególnym ośrodkom 
akademickim określonego zakresu badań, prowadzące do ich swoistej specjaliza-
cji naukowej. Natomiast Zygmunt Wojciechowski podkreślił znaczenie dorobku 
Balzera dla polskich nauk historycznoprawnych, wskazując też na łączenie przez 
środowisko poznańskie tematyki ustrojowej i społeczno–gospodarczej43. Następnie 
Stanisław Śreniowski scharakteryzował postawę badawczą Kutrzeby, oceniając je-
go poglądy naukowe na tle „reakcyjnego” stanowiska Balzera jako względnie po-
stępowe. Według niego dalsze badania omawianej dyscypliny winny zdecydowanie 
iść w kierunku „zaniedbywanych” dotychczas dziejów porozbiorowych i między-
wojennych, „w kierunku spojrzenia na historię ustroju od strony zagadnień spo-
łecznych, od strony antagonizmów społecznych, od strony walk klasowych”.

W drugiej części obrad, w dniu 29 czerwca 1950 jako pierwszy zabrał głos 
Zygmunt Kaczmarczyk. Wskazując na aktywność poznańskiego ośrodka nauko-
wego uznał, że w ostatnim czasie istnieje w nim „bardzo żywe zainteresowanie no-
wą metodologią — marksizmem”. Marian Jedlicki podkreślił potrzebę rozwijania 
ścisłej współpracy pomiędzy historią ustroju Polski a powszechną historią państwa 
i prawa jako jej „uzupełnieniem”. Juliusz Bardach stwierdził natomiast, że „jeste-
śmy w stanie zbliżania się do metody materializmu historycznego, że większość 
obecnych uznała tę metodę za metodę naukowobadawczą, choć nie wszyscy uzna-
ją ją za metodę jedyną. Należy traktować to jako początek długotrwałego proce-
su, a zadanie końcowe, jakim jest całkowite opanowanie metodologii marksistow-
skiej, pozostałoby dla nas celem do osiągnięcia na dłuższy okres czasu”. Historycy 
prawa winni wobec tego dokonywać dalszego rozwoju metodologicznego m.in. 
prowadząc wnikliwą krytykę naukową i „samokrytykę” oraz zwalczając tendencje 
idealistyczne, ahistoryczne i modernizacyjne (widoczne zdaniem Bardacha m.in. 
w twórczości naukowej Taubenschlaga). Jako przykład dogmatycznej metody ahi-
storycznej referent wskazał teorię rodową Balzera, starającą się wyjaśnić zasadę 
rodową w ustroju Polski XII–XIII w.44

43 Wojciechowski dokonał przy tym „samokrytycznego” rozrachunku z głównymi tezami zawar-
tymi w jego pracy Państwo polskie w wiekach średnich, uznając, że przeważyła w niej przedwojenna 
tendencja do podkreślania formalnej tematyki prawno–ustrojowej. 

44 Owocem konferencji była uchwała podjęta przez jej uczestników, wzywająca do zastosowania 
w naukach historycznoprawnych „metod materializmu historycznego i dialektycznego”, podjęcia ze-
społowej pracy samokształceniowej nad dziełami klasyków marksizmu i leninizmu, opracowania no-
wych podręczników i publikacji popularnonaukowych, rozwijania badań nad epoką schyłkowego 
feudalizmu, kapitalizmu i imperializmu (w tym nad historią prawa krajów „demokracji ludowej”) 
oraz do popularyzowania osiągnięć nauki radzieckiej. Tezy uchwały były powtórzeniem praktycznie 
wszystkich projektów podnoszonych w trakcie konferencji przez historyków partyjnych (Bardacha, 
Leśnodorskiego i Śreniowskiego) i oznaczały wyrażenie przez czołowych przedstawicieli polskich 
nauk historycznoprawnych formalnej zgody na podporządkowanie tych dyscyplin wytycznym mark-
sistowskim. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



163NAUKI HISTORYCZNOPRAWNE W POLSCE 1945–1956 

Od konferencji toruńskiej zaczęto mówić o „przełomie metodologicznym” 
w historii prawa, stanowiącym odbicie ogólniejszego procesu indoktrynacji nauk 
humanistycznych i społecznych w duchu stalinowskim. Konferencja ta miała na 
celu głównie omówienie aktualnego stanu nauki i najistotniejszych problemów 
organizacyjnych, natomiast druga ogólnopolska konferencja historyków prawa, 
odbyta w Poznaniu 25–26 listopada 1950, służyć miała już samej tematyce badaw-
czej45. W jej trakcie wygłoszono dwa referaty problemowe, mające pokazać wybra-
ne istotne zagadnienia z historii rozwoju społecznego Polski w ujęciu metodologii 
marksistowskiej. Kaczmarczyk i Sczaniecki wygłosili referat „Kolonizacja na pra-
wie niemieckim w Polsce a rozwój renty feudalnej”. W dniu następnym Bogusław 
Leśnodorski wygłosił wykład „Ustrój i prawo Księstwa Warszawskiego a przemia-
ny społeczno–gospodarcze”. Autor referatu uznał w trakcie dyskusji, że dążył „do 
pokazania na konkretnym przykładzie wyników badań osiągniętych przy zastoso-
waniu metody materializmu historycznego”. Istotne znaczenie miało też wystąpie-
nie Juliusza Bardacha prezentujące „Plan badań historyczno — prawnych”46.

Obie konferencje oznaczały formalny zwrot w kierunku partyjnych wytycz-
nych badawczych, opartych na teorii marksistowskiej i metodologii materializmu 
historycznego47. Ważnym ich składnikiem okazała się zdecydowana krytyka „bur-
żuazyjnej” historii prawa, której zarzucano idealizm, schematyzm i dogmatyczny 
formalizm. Środowisko poznańskie skupione wokół Wojciechowskiego i Instytutu 
Zachodniego zostało posądzone o zbytnie sympatie prokościelne i stanowisko 
nacjonalistyczne. W przedwojennej metodologii nauk historycznoprawnych do-
strzegano przede wszystkim niedostatek badawczych ujęć integralnych — brak 
podejścia klasowego, odrywanie dziejów ustroju państwa od ogólnych trendów 
rozwoju społeczno–gospodarczego, statyczność ujęć, deficyt w badaniach historii 
porozbiorowej i dziejów prawa sądowego, zbyt małe zainteresowanie historią spo-
łeczną, nadmiar ekonomizmu i nacjonalizm. Wskazywano na lekceważenie kwestii 
periodyzacji, brak odpowiednich wydawnictw źródłowych, niedostatek krytyki na-
ukowej oraz zbytnie uleganie wpływom nauki zachodniej (również przez redakcję 
„Czasopisma Prawno–Historycznego”) z jednoczesnym lekceważeniem osiągnięć 
uczonych radzieckich. Rozwój historii prawa w pożądanym kierunku marksistow-
skim dostrzegano w odpowiednim doborze tematyki badawczej oraz kształtowaniu 
postawy ideowej młodej generacji uczonych i „przemyślanym” tworzeniu struktur 
organizacyjnych.

45 M. S c z a n i e c k i, II Ogólnopolska Konferencja Historyków Prawa w Poznaniu 25–26 XI 
1950, CzP–H, t. III, 1951, s. 400–421; II Ogólnopolska konferencja historyków prawa w Poznaniu, 
„Państwo i Prawo”, t. VI, 1951, nr 1, s. 97–108. 

46 J. B a r d a c h, Plan badań historyczno–prawnych, CzP–H, t. III, 1951, s. 412–415. 
47 Vide też H. O l s z e w s k i, Jana Baszkiewicza „Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na 

przełomie XIII i XIV w.” a rozwój nauki historii prawa w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych XX w. 
w Polsce, CzP–H, t. LVII, 2005, z. 1, s. 138–139.
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7 stycznia 1951 zebrał się nowy Komitet Redakcyjny „Czasopisma Prawno–
Historycznego”, uzgadniając szczegóły stworzenia podręcznika do historii pań-
stwa i prawa polskiego48. Tom „Czasopisma” za rok 1951 odzwierciedlał już za-
chodzące zmiany organizacyjne i metodologiczne49. W dniach 30 czerwca–1 lipca 
1951 obradowała Podsekcja Prawa I Kongresu Nauki Polskiej50. W dyskusji nad 
referatem podsekcji uczestniczyli m.in.: Bardach, Taubenschlag, Śreniowski, Woj-
ciechowski, Koranyi, Wysłouch i Leśnodorski. Uznano wówczas ostatecznie, „że 
nauka prawa jest tą częścią nadbudowy ideologicznej, która wywiera bardzo istot-
ny wpływ na kształtowanie się i rozwój socjalistycznego ustroju sprawiedliwości 
społecznej” współtworząc nowe instytucje polityczne i prawne oraz umacniając 
„rewolucyjną praworządność ludową”. W zakresie nauk historycznoprawnych po-
stulowano przede wszystkim rozwój badań z historii państwa i prawa polskiego 
(w tym dziejów porozbiorowych i międzywojennych). Dzięki pracom monogra-
ficznym i zespołowym zamierzano dokonać marksistowskiej syntezy historii feu-
dalnego państwa i prawa51.

Historycy prawa wzięli aktywny udział w I Konferencji Metodologicznej 
Historyków Polskich, która odbyła się w Otwocku w dniach od 28 grudnia 1951 
do 12 stycznia 195252. Wygłoszono dziewięć referatów, nad którymi toczyli dysku-
sje uczestnicy zjazdu, w tym historycy prawa. Spotkanie miało stanowić substytut 
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, będąc faktycznie jednym z elemen-
tów stalinizacji nauki historycznej. Motywem przewodnim konferencji i toczonych 
w jej trakcie obrad była kwestia metodologii marksistowskiej oraz zagadnienia pe-
riodyzacji dziejów Polski w zestawieniu porównawczym z historią narodów ZSRR. 
W dyskusjach aktywnie uczestniczyli: Vetulani, Bardach, Hejnosz, Sczaniecki, 
Kaczmarczyk, Leśnodorski, Baszkiewicz, Śreniowski i Wysłouch. Polemika na te-
mat periodyzacji odegrać miała istotną rolę w procesie narzucania polskiej histo-
riografii jednolitej wykładni metodologicznej opartej na teorii formacji społeczno–
ekonomicznych i tezie o Polsce Ludowej jako ostatecznym rezultacie polskiego 

48 W skład Komitetu weszli: J. Adamus, J. Bardach, I. Jaworski, Z. Kaczmarczyk, K. Koranyi, 
B. Leśnodorski, M. Sczaniecki, S. Śreniowski, A. Vetulani, Z. Wojciechowski, Z. Lisowski i W. So-
bociński. Periodyk stawał się w ten sposób ogólnopolskim pismem środowiska historycznoprawnego. 
Vide CzP–H, t. III, 1951, s. 421–422. 

49 Otwierał go programowy tekst J. B a r d a c h a Perspektywy rozwoju nauki historii państwa 
i prawa, odwołujący się wprost do naukowych osiągnięć marksizmu–leninizmu i samego Stalina. 
Artykuł ten był w zasadzie syntetycznym „ideologicznym” podsumowaniem dotychczasowych dysku-
sji środowiskowych, podobnym do licznych tekstów programowych ogłaszanych w tym czasie na ła-
mach „Kwartalnika Historycznego” i „Przeglądu Historycznego”.

50 I Kongres Nauki Polskiej 29 VI — 2 VII 1951 r., „Państwo i Prawo”, t. VI, 1951, nr 8–9, s. 207–235.
51 Uchwały I Kongresu Nauki Polskiej, CzP–H, t. IV, 1952, s. 503–505. 
52 I Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich w Otwocku, Warszawa 1953; R. S t o -

b i e c k i, Pierwsza Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich, [w:] Skryte oblicze systemu ko-
munistycznego. U źródeł zła, red. R. B ä c k e r, P. H ü b n e r, Warszawa 1997. 
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procesu historycznego. Jednym z ważniejszych celów konferencji było ponadto 
przygotowanie „bazy” do szybszego powołania Instytutu Historii PAN, a co zaape-
lowali jej uczestnicy w „Apelu” uchwalonym w finale obrad.

1 stycznia 1953 formalnie powołano Instytut Historii PAN, tworzony przez 
znanych historyków polskich, m.in. Henryka Łowmiańskiego, Witolda Kulę, Ge -
rar da Labudę, Mariana Serejskiego, Stanisława Herbsta oraz Zygmunta Woj cie-
chowskiego i Juliusza Bardacha (jako członków Rady Naukowej). Wice dyrektorem 
IH PAN i redaktorem naczelnym „Kwartalnika Historycznego” został Bogusław 
Leśnodorski. Placówka ta miała odgrywać w następnych latach bardzo istotną ro-
lę w wytyczaniu zakresu badań historycznych i historycznoprawnych w Polsce. 
Jednym z jej głównych zadań było napisanie wielotomowej uniwersyteckiej synte-
zy historii Polski, uwzględniającej metodologię marksistowską i stanowisko mate-
rializmu historycznego53.

W 1953 r. wydano kolejny tom „Czasopisma Prawno–Historycznego”. W krót-
kim artykule wstępnym redakcja dokonała „samokrytycznej” oceny dotychczaso-
wych tomów. Zaznaczyła, że zamierza czynnie uczestniczyć w przemianach ide-
ologicznych i metodologicznych nauki polskiej i historii prawa poprzez szersze 
uwzględnianie „problematyki historii państwa i prawa doby schyłkowego feudali-
zmu i kapitalizmu”, rozwijanie współpracy z dyscyplinami dogmatycznymi oraz roz-
budowę informacji o historii prawa w krajach bloku wschodniego i działu recenzji54.

W lutym 1954 r. odbyła się w Instytucie Historii Prawa UW obrona pierw-
szej powojennej pracy kandydackiej (doktorskiej) z zakresu nauk historyczno-
prawnych. Była to monografia Jana Baszkiewicza poświęcona powstaniu zjedno-
czonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w., napisana pod kierunkiem 
Juliusza Bardacha55. Praca ta została szybko uznana za „najwybitniejsze dzieło 
odgórnej marksistowskiej przebudowy podstaw metodologicznych mediewistyki”, 
a jej publikacja spotkała się z szerokim odzewem ówczesnej krytyki naukowej56.

53 Wspominając pierwsze lata funkcjonowania nowego ośrodka J. Bardach stwierdził, że „broniąc 
badaczy i ich warsztatu przed wulgaryzacją i wielkomocarstwową ideologią stalinizmu T. Manteuffel 
[...] szedł świadomie na określone ustępstwa mające zapewnić bezpieczne funkcjonowanie Instytu-
tu i stabilizację zatrudnienia jego pracowników. Znajdowało to m.in. wyraz w przejściowej (do 
1955/1956 r.) rezygnacji z wpływu na treści publikacji z historii najnowszej, zwłaszcza dziejów ruchu 
robotniczego, a także w zgodzie na publikację w latach 1953–1955 programowych redakcyjnych arty-
kułów wstępnych w »Kwartalniku Historycznym«, wzorowanych na analogicznych publikacjach 
w »Woprosach Istorii«. [...] Środowisko historyczne, niezależnie od wewnętrznego zróżnicowania, 
zdawało sobie sprawę, że od początku najgłębszą intencją twórców Instytutu i zespołu jego pracowni-
ków była obrona tożsamości polskiej nauki historycznej”. Vide J. B a r d a c h, Trudne początki, 
[w:] idem, W obiektywie nauki i w lustrze pamięci (o uczonych, pisarzach i politykach XIX i XX wieku), 
Warszawa 2004, s. 399–400. 

54 Od Redakcji, CzP–H, t. V, 1953, s. 7–10. 
55 Ibidem, t. VI, 1954, z. 1, s. 442–445. 
56 J. B a s z k i e w i c z, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wie-

ku, Warszawa 1954.
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Od 1954 r. w czasopismach naukowych dokonywano podsumowań dotyczą-
cych rozwoju nauki polskiej w pierwszej dekadzie powojennej, wiążąc go z pro-
cesem „zwycięskiej” budowy socjalizmu w Polsce. Analizowano też rozwój nauk 
prawnych i historycznoprawnych w omawianym okresie57. Juliusz Bardach pod-
kreślał znaczenie historii prawa dla ujmowania „nadbudowy państwowo–praw-
nej” w jej historycznym rozwoju, ujawniania reakcyjnych elementów polskiego 
procesu dziejowego i uwydatniania jego cech postępowych, „prodemokratyczny-
ch”58. Bardach przeanalizował też proces stopniowego przechodzenia historyków 
prawa, zwłaszcza młodszego pokolenia, na pozycje pożądanej metodologii mark-
sistowskiej59.

Po 1949 r. środowisko poznańskiego Instytutu Zachodniego znalazło się 
w specyficznej sytuacji. Wobec wyraźnej rewizji dotychczasowej „polityki histo-
rycznej” w kwestii niemieckiej i powstania NRD, pracowników instytutu zaczęto 
oskarżać o zbędne trwanie na pozycjach nacjonalistycznych. Postulowano skupia-
nie się na badaniach „postępowych” elementów niemieckiego procesu dziejowe-
go oraz wskazywaniu pozytywnych momentów współpracy polsko–niemieckiej60. 
Instytut Zachodni zmuszony został stopniowo do ograniczania swojego potencjału 
organizacyjnego i naukowego na rzecz PAN. Mimo to jego kierownictwo walczyło 
o zachowanie jego autonomii, jako „ośrodka badań słowianoznawczych”, w obrę-
bie PAN. W 1953 r. władze partyjne rozważały podjęcie decyzji o likwidacji insty-
tutu lub znacznym ograniczeniu jego działalności. Plany te nie zostały jednak zre-
alizowane, m.in. ze względu na autorytet naukowy Zygmunta Wojciechowskiego, 
będącego członkiem Komisji Konstytucyjnej i członkiem rzeczywistym PAN61. 
W swoich publikacjach naukowych Wojciechowski nadal głosił tezę o „macierzy-
stych ziemiach” polskich, łącząc ją z terminologią marksistowską dotyczącą wagi 

57 Vide m.in. Prawo i nauka prawa w pierwszym dziesięcioleciu PRL, „Państwo i Prawo”, t. IX, 
1954, nr 7–8; Dziesięciolecie prawa Polski Ludowej 1944–1954: zbiór studiów, red. L. K u r o w s k i, 
Warszawa 1955. 

58 J. B a r d a c h, Nauka prawa w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej 1944–1954, „Nauka 
Polska”, t. II, 1954, nr 3, s. 42–87; idem, Nauki prawne, [w:] Dziesięć lat rozwoju nauki, Warszawa 
1955, s. 303–343.

59 Vide ponadto M. S c z a n i e c k i, J. W ą s i c k i, Nauka historii państwa i prawa w dziesięciole-
ciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1944–1954), CzP–H, t. VI, 1954, z. 2, s. 7–27.

60 Do formalnego przeorientowania przedmiotu badań doszło również w Instytucie Zachodnim. 
Sam Wojciechowski wskazywał na konieczność rozróżniania w historii Niemiec czynników demokra-
tycznych od procesów reakcyjnych. Dotychczasowa „nieprzejednana” antyniemieckość programowa 
zastąpiona została wyraźną krytyką rządów zachodnioniemieckich oraz procesów odradzającego się 
militaryzmu i rewizjonizmu z jednoczesnym podkreślaniem pozytywnej roli odgrywanej na scenie 
międzynarodowej przez NRD. Tematyka Ziem Odzyskanych połączona została integralnie z między-
narodową rolą polityczną ZSRR i jego satelitów. „Przegląd Zachodni” stawał się periodykiem publi-
kującym teksty popierające otwarcie politykę władz.

61 Vide m.in. T. R u t k o w s k i, Kłopot z uczonym. Władze PRL wobec Zygmunta Wojciechowskie-
go w 1953 r., „Przegląd Zachodni”, t. LXI, 2005, nr 3, s. 171–179.
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walk klasowych w interpretowaniu stosunków polsko–niemieckich oraz dychoto-
micznym podziałem na „postępowych” Niemców z NRD i zachodnioniemieckich 
„reakcjonistów”. Po śmierci Wojciechowskiego w październiku 1955 r. podjęto de-
cyzję o rozwiązaniu instytutu, do którego jednak nie doszło wskutek akcji poznań-
skich naukowców z Gerardem Labudą na czele62.

Podstawowym celem nauk historycznoprawnych w pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych XX w. miało być — zgodnie z wytycznymi czynników partyjnych 
— realizowanie badań przy zastosowaniu metodologii marksistowskiej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem założeń teorii materializmu historycznego i periodyzacji 
procesu dziejowego opartej na teorii formacji społeczno–ekonomicznych. W histo-
rii prawa zalecano odchodzenie od „burżuazyjnego” formalizmu i dogmatyzmu na 
rzecz analizowania norm i instytucji prawa w całokształcie stosunków społeczno–
gospodarczych danej epoki. Powstające wówczas dzieła naukowe oceniane były 
przede wszystkim pod kątem realizowania tych postulatów63.

Pierwsze prace naukowe nawiązujące w pewnym zakresie do metodologii 
marksistowskiej opublikowano już w 1949 r. Było to opracowanie Władysława 
Sobocińskiego o rządach opiekuńczych w Polsce, w którym pojawiała się poważna 
próba ujęcia zjawiska feudalizmu z marksistowskiego punktu widzenia, oraz praca 
monograficzna Bogusława Leśnodorskiego na temat dziejów dominium warmiń-
skiego64. W 1951 r. Karol Koranyi opublikował tom I podręcznika do powszechnej 
historii państwa i prawa65. Uczony ten w ciągu kilkunastu lat stworzył całościowe, 
wielotomowe ujęcie dziejów państwa i prawa w Europie, mające niewiele odpo-
wiedników w światowej literaturze przedmiotu66. Generalnie skupił się w swoich 
pracach na przekazywaniu bogatej faktografii, unikając w miarę możliwości do-
konywania uogólniających syntez, sądów wartościujących czy rozważań prawno-
porównawczych. Przy omawianiu kwestii stosunków społeczno–gospodarczych 
nawiązywał jednak do schematów marksistowskich.

Stanisław Śreniowski od końca lat czterdziestych rozwijał badania dotyczą-
ce pozycji ustrojowej chłopów polskich. W 1948 r. wydał pionierską monografię 

62 G. L a b u d a, Instytut Zachodni w obliczu likwidacji w roku 1955, „Przegląd Zachodni”, t. LIX, 
2003, nr 3, s. 207–222. 

63 Krytyka naukowa uprawiana była w duchu marksistowskim na łamach „Czasopisma Prawno–
Historycznego”, „Państwa i Prawa” oraz „Kwartalnika Historycznego” (m.in. przez J. Bardacha, 
W. So bocinskiego i K. Grzybowskiego). 

64 W. S o b o c i ń s k i, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, CzP–H, t. II, 1949, s. 227–353; 
B. L e ś n o d o r s k i, Dominium warmińskie 1243–1569, Poznań 1949. 

65 K. K o r a n y i, Powszechna historia państwa i prawa w zarysie, t. I: Epoka niewolnictwa, 
Warszawa 1951. 

66 S. S a l m o n o w i c z, Karola Koranyiego wielki podręcznik powszechnej historii prawa, [w:] 
Karol Koranyi (1897–1964 ). Studia w stulecie urodzin, red. S. S a l m o n o w i c z, Toruń 1998. Vide 
też K. K o r a n y i, Powszechna historia państwa i prawa w zarysie, t. II: Epoka feudalizmu, Warszawa 
1955. 
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o zbiegostwie chłopów w dawnej Polsce, mającą zaprezentować — przy zasto-
sowaniu metodologii marksistowskiej — proces walki klasowej na wsi w epoce 
feudalizmu67. Śreniowski ukazał m.in. związek pomiędzy zjawiskiem zbiegostwa 
a warunkami bytu chłopów oraz jego funkcjonalną zależność od stopnia ucisku 
feudalnego najniższej warstwy społecznej.

Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych niektórzy uczeni ogłaszali 
jeszcze prace nienawiązujące otwarcie do nowych założeń metodologicznych, kry-
tykowane przez badaczy marksistowskich jako „wsteczne” i „burżuazyjne”. Jedną 
z nich była monografia Kazimierza Kolańczyka „Studia nad reliktami wspólnej 
własności ziemi w najdawniejszej Polsce. Rozporządzania własnością ziemską do 
końca XIV w.”, oparta na szerokiej bazie źródłowej i teorii rodowej, głoszonej 
przez głównych przedstawicieli przedwojennej historii prawa (Balzera, Kutrzebę, 
Wojciechowskiego)68.

Ogólnopolskie zjazdy historyków prawa, obrady I Kongresu Nauki Polskiej 
oraz konferencja otwocka przyspieszyły deklarowany „przełom metodologiczny” 
w naukach humanistycznych i historycznoprawnych69. Przedstawiciele tych ostat-
nich włączali się stopniowo w różne nurty badawcze historii ogólnej, dążące do 
ukazania „postępowych” tradycji w polskim procesie dziejowym. Z tego powo-
du brali oni m.in. udział w konferencjach naukowych poświęconych dorobkowi 
epoki Oświecenia. Bogusław Leśnodorski opublikował w 1951 r. obszerne stu-
dium historyczno–prawne dotyczące Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja70. 
W badaniach historycznoprawnych nad polskim Oświeceniem istotną rolę odegrał 
również referat Zbigniewa Radwańskiego i Jana Wąsickiego, wygłoszony na kon-
ferencji poznańskiej w październiku 1951 r., dotyczący zmian w polskim prawie 
cywilnym tego okresu71. Autorzy wskazali, że prawo cywilne, jako szczególnie 
powiązane z życiem gospodarczym, stanowić może idealny przykład wpływów 

67 S. Ś r e n i o w s k i, Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce jako zagadnienie ustroju społecznego, 
Warszawa 1948. Vide też idem, Kwestia chłopska w Polsce XVII wieku, Warszawa 1955. 

68 K. K o l a ń c z y k, Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce. 
Rozporządzania własnością ziemską do końca XIV w., Poznań 1950. 

69 Uczeni przymuszani byli do powoływania się w swoich pracach na osiągnięcia „postępowej” 
nauki radzieckiej i krytykowania badaczy zachodnich. Stałą praktyką okazało się częste cytowanie 
dzieł klasyków marksizmu–leninizmu, chociaż w wielu przypadkach była to zamierzona taktyka au-
torska, umożliwiająca opublikowanie danego dzieła pomimo różnych zastrzeżeń cenzury. Za dzieło 
„wybitne” uznawano oficjalnie pracę J. S t a l i n a, W sprawie marksizmu w językoznawstwie, w któ-
rym dokonywano zwulgaryzowanej interpretacji pojęć „bazy” i „nadbudowy” (w tym państwa i pra-
wa). Przestrzegano przed niedocenianiem roli „nadbudowy” państwowej i prawnej, mającym prowa-
dzić do faktycznego zastępowania historii państwa i prawa historią społeczno–gospodarczą (czyli do 
tzw. ekonomizmu). 

70 B. L e ś n o d o r s k i, Dzieło Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1951. 
71 Z. R a d w a ń s k i, J. W ą s i c k i, Najważniejsze zmiany w polskim prawie cywilnym w okresie 

Oświecenia, CzP–H, t. IV, 1952, s. 37–93. 
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struktury ekonomicznej na prawną formę „nadbudowy” oraz jednoczesnego od-
działywania zwrotnego (postępowego lub wstecznego). Obaj uczeni rozwinęli 
badania historycznoprawne nad XVIII w., ogłaszając ważne monografie dotyczą-
ce praw kardynalnych oraz konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego72. 
Dzieło Radwańskiego jest uznawane do tej pory za jedną z najważniejszych pozy-
cji w literaturze przedmiotu.

Historycy i teoretycy prawa uczestniczyli w badaniach nad oświeceniowymi 
doktrynami prawno–politycznymi, zwłaszcza nad poglądami Hugona Kołłątaja73. 
Pisał o nim m.in. Kazimierz Opałek74. Charakteryzując dorobek ideowy swego bo-
hatera na tle epoki Opałek uznał go wręcz za „szczytowe osiągnięcie myśli naszego 
Oświecenia”. Poglądy polityczno–prawne Kołłątaja analizował również Bogusław 
Leśnodorski75. Opałek zajmował się ponadto stanowiskiem ideowym Hieronima 
Strojnowskiego i doktryną prawa natury polskiego Oświecenia76. Cennym wkła-
dem historyków prawa w dziedzinie wydawnictw źródłowych dotyczących tego 
okresu było wydanie w 1952 r. X tomu serii „Volumina Legum”, zawierające-
go konstytucje sejmu z 1793 r.77 W roku 1953, jako Roku Odrodzenia, historycy 
polscy (w tym historycy prawa) koncentrowali się na tym okresie dziejów. Karol 
Koranyi pisał o postępowych tradycjach w polskim prawie karnym, a Waldemar 
Voisé i inni autorzy popularyzowali postać Andrzeja Frycza Modrzewskiego i jego 
doktrynę polityczno–prawną78.

72 Z. R a d w a ń s k i, Prawa kardynalne w Polsce, Poznań 1952; J. W ą s i c k i, Konfederacja 
Targowicka i ostatni sejm szlacheckiej Rzeczypospolitej z roku 1793, Poznań 1952.

73 Vide m.in. Kołłątaj i wiek Oświecenia, Warszawa 1951. 
74 Vide K. O p a ł e k, Hugona Kołłątaja poglądy na państwo i prawo, Warszawa 1952; H. K o ł ł ą -

t a j, Wybór pism naukowych, oprac. K. O p a ł e k, Warszawa 1953; K. O p a ł e k, „Porządek fizyczno 
— moralny” Hugona Kołłątaja, „Myśl Filozoficzna”, t. IV, 1954, nr 3, s. 98–119; idem, Myśl 
Oświecenia, Kraków 1955. 

75 B. L e ś n o d o r s k i, U źródeł myśli politycznej Hugona Kołłątaja, „Pamiętnik Literacki”, t. XLI, 
1950, nr 3–4, s. 642–686; idem, Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł, Wrocław 1949; H. K o ł ł ą  t a j, 
Wybór pism politycznych, oprac. B. L e ś n o d o r s k i, Wrocław 1952; H. K o ł ł ą t a j, Listy Anonima 
i Prawo polityczne narodu polskiego, oprac. B. L e ś n o d o r s k i  i  H. We r e s z y c k i, Warszawa 
1954. Vide też B. L e ś n o d o r s k i, K. O p a ł e k, Nauka polskiego Oświecenia w walce o postęp, 
Warszawa 1951.

76 K. O p a ł e k, Hieronim Stroynowski — przedstawiciel postępowej myśli prawniczej polskiego 
Oświecenia, „Państwo i Prawo”, t. VII, 1952, nr 1, s. 9–33; K. O p a ł e k, J. W r ó b l e w s k i, Wolność 
i własność w prawie natury polskiego Oświecenia, „Państwo i Prawo”, t. VI, 1951, nr 5–6, s. 813–829; 
K. O p a ł e k, Prawo natury u polskich fizjokratów, Warszawa 1953. 

77 VL, t. X: Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 r., oprac. Z. K a c z m a r c z y k, J. M a  t u -
s z e w s k i, M. S c z a n i e c k i, J. W ą s i c k i, Poznań 1952. 

78 K. K o r a n y i, O postępowych tradycjach w polskim piśmiennictwie karnym XVI i XVII w., 
„Państwo i Prawo”, t. VII, 1952, nr 4, s. 541–555; W. Vo i s é, Andrzej Frycz Modrzewski, Warszawa 
1953. 
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W latach pięćdziesiątych rozwijały się także badania nad prawem sądowym 
oraz czasami nowożytnymi, traktowanymi w zasadzie dość marginalnie w przed-
wojennej działalności historyków ustroju i prawa. Interesowano się m.in. dziejami 
II Rzeczypospolitej, które analizowano jednak w bardzo zideologizowany sposób79. 
Polska międzywojenna była postrzegana generalnie jako państwo autorytarne (czy 
wręcz faszystowskie), służące interesom i kapitałowi państw „imperialistycznych”, 
znajdujące się w schyłkowym okresie „zdegenerowanego” kapitalizmu.

Głównym przedmiotem zainteresowań historycznoprawnych pozostawało śre-
dniowiecze oraz instytucje prawne okresu feudalnego. Artykuły dotyczące począt-
ków państwa polskiego publikował nadal Zygmunt Wojciechowski. Jan Adamus 
i Juliusz Bardach polemizowali ze wspomnianą już teorią rodową, łączącą ustrój 
średniowieczny z instytucją rodów, wywodzącą się z okresu wspólnoty pierwot-
nej80. Bardach przeanalizował teorię rodową z pozycji metodologii marksistow-
skiej, recenzując „reakcyjną” pracę Kolańczyka o reliktach wspólnej własności 
ziemi w dawnej Polsce.

Jan Baszkiewicz był autorem wspomnianej powyżej, bardzo istotnej mono-
grafii „Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV w.”, 
w której podjął poważną rewizję poglądów nauki „burżuazyjnej” oraz próbę ustale-
nia głównych cech omawianego procesu politycznego z punktu widzenia materia-
lizmu historycznego. Autor przeanalizował wewnętrzny rozwój ekonomiczny ziem 
polskich, sytuację polityczną w jego otoczeniu, stosunki społeczne i ich wpływ 
na kształtowanie postawy różnych klas i warstw społeczeństwa wobec zjednocze-
nia kraju (oraz zmiany w „nadbudowie” ideologiczno–prawnej), rozwój ustrojowy 
omawianego obszaru w dobie walki o jedność państwową oraz rozwój polskiej 
świadomości narodowej. Praca została napisana zgodnie z wymogami historiogra-
fii marksistowskiej, uznającej za główny „motor” procesu dziejowego rozwój sił 
wytwórczych i stosunków produkcji oraz walkę klas społecznych. Baszkiewicz 
podważył faktograficzne i metodologiczne ustalenia i interpretacje przedwojennej 
historiografii polskiej, zakwestionował również jej syntetyczne uogólnienia (au-
torstwa m.in. Balzera), dotyczące przyczyn i skutków odrodzenia państwa polskie-
go. Oparł się przy tym na bogatym materiale źródłowym i obszernej literaturze 
przedmiotu (w tym wielu pracach radzieckich). Jednocześnie Baszkiewicz odszedł 
od ściśle dogmatycznej interpretacji doktryny marksizmu uznając, że polski pro-
ces historyczny różnił się od typowego modelu przejścia od rozdrobnienia feu-

79 Vide m.in. A. G w i ż d ż, O konstytucjach Polski burżuazyjno–obszarniczej, „Historia Nauk 
Konstytucyjnych”, 1954, nr 3, s. 19–35; idem, Z zagadnień burżuazyjno–obszarniczej konstytucji 1921 
roku, „Państwo i Prawo”, t. IX, 1954, nr 5, s. 780–800; M. S o b o l e w s k i, Prawa i wolności obywa-
telskie i praktyka sądów przedwrześniowych, KH, t. LXI, 1954, nr 2, s. 35–60; F. R y s z k a, Przywileje 
kapitału zagranicznego w Polsce burżuazyjno–obszarniczej, CzP–H, t. VI, 1954, z. 1. 

80 J. A d a m u s, O teorii rodowej państwa Piastów, CzP–H, t. IV, 1952, s. 94–124; J. B a r d a c h, 
Uwagi o „rodowym ustroju społeczeństwa” i prawie bliższości w Polsce średniowiecznej, CzP–H, 
t. IV, 1952, s. 407–458. 
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dalnego do scentralizowanej monarchii, skonstruowanego jeszcze przez Fryderyka 
Engelsa81.

W omawianym okresie odżyło również zainteresowanie powszechną historią 
państwa i prawa. Uczeni polscy interesowali się m.in. radzieckimi pozycjami nauko-
wymi z tego zakresu82. Marian Jedlicki opisał instytucje ustrojowo–prawne Niemiec 
wczesnofeudalnych, analizując przy użyciu metodologii marksistowskiej poglądy 
polityczne Thietmara jako przedstawiciela ówczesnej procesarskiej klasy feudal-
nej83. Konstanty Grzybowski przeanalizował klasowy charakter feudalnego papali-
zmu i absolutyzmu, krytykując zachodnie badania historyczne w tym zakresie84.

Samodzielną i ważną pozycję naukową zajmował nadal Rafał Taubenschlag, 
odżegnujący się od analizy marksistowskiej na rzecz metody formalnej i akcento-
wania w twórczości naukowej warstwy faktograficznej. Redagowany przez niego 
„Journal of Juristic Papyrology” stał się w zasadzie centrum papirologii prawniczej 
w skali międzynarodowej. Taubenschlag nie był całkowicie przeciwny marksizmo-
wi, dążył jednak do ujmowania go w sposób całkowicie nieortodoksyjny, co nie 
mogło spotkać się z akceptacją historyków partyjnych.

Następował ponadto stopniowy rozwój badań z zakresu doktryn polityczno–
prawnych, dokonywanych przez historyków i teoretyków prawa. Doktrynami sta-

81 Praca Baszkiewicza została przyjęta przychylnie przez krytykę naukową, nawet tą niezwiązaną 
z marksistowskim nurtem historiografii polskiej. Zadecydowały o tym główne tezy pracy, szeroko ak-
ceptowane w latach następnych w badaniach mediewistycznych. Monografia Baszkiewicza nosiła ce-
chy typowe dla okresu swojego powstania, do których należało m.in. powoływanie się na cytaty klasy-
ków marksizmu i leninizmu oraz nawiązywanie do wielu akademików radzieckich. Interpretacja ich 
wywodów prowadziła Baszkiewicza do ustalania „prawidłowości” polskiego procesu dziejowego, ob-
jaśnianych następnie poprzez odpowiedni dobór przykładów branych z bogatej bazy źródłowej. 
Udowadnianie wielu tez przyjętych apriorycznie dominowało wobec tego nad wywodami indukcyjny-
mi, mającymi prowadzić do uogólniających syntez. Wiele twierdzeń Baszkiewicza zostało podważo-
nych w trakcie kolejnych badań nad procesem zjednoczenia Polski, jednak sporo obserwacji analitycz-
nych z zakresu historii politycznej i ustrojowej weszło do obiegu naukowego na trwałe. Nie powstała 
też nowa monografia omawiająca ten okres historii Polski w tak wszechstronny i wyczerpujący spo-
sób, co czyni pracę Baszkiewicza jednym „z kamieni milowych w nieustających dyskusjach wokół 
zjednoczenia, jako jednego z najważniejszych zjawisk w całych naszych dziejach”. Vide B. N o -
w a c k i, Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku w badaniach do początku 
lat pięćdziesiątych XX wieku, CzP–H, t. LVII, 2005, z. 1, s. 113–128; M. C e t w i ń s k i, Kilka uwag 
o monografii Jana Baszkiewicza na tle czasów, w których powstała, ibidem, s. 129–134; T. J u r e k, 
Jana Baszkiewicza „Powstanie zjednoczonego państwa polskiego” z perspektywy półwiecza, ibidem, 
s. 147–170.

82 Vide m.in. omówienia radzieckich prac badawczych dokonywane przez W. Sobocińskiego 
i S. Romana na łamach CzP–H. 

83 M. J e d l i c k i, Poglądy prawnopolityczne Thietmara, CzP–H, t. V, 1953, s. 39–79. Vide też 
Kronika Thietmara, oprac. M. J e d l i c k i, Poznań 1953. 

84 K. G r z y b o w s k i, Klasowe podłoże feudalnego papalizmu i absolutyzmu, CzP–H, t. V, 1953, 
s. 224–244. 
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rożytnymi zajmowali się m.in. Wiktor Kornatowski i Borys Łapicki85. Grzegorz 
Seidler wydał w 1955 r. szeroko dyskutowany podręcznik akademicki do historii 
doktryn politycznych świata antycznego86. Nadał on pojęciu doktryn politycznych 
szerokie znaczenie, określając je jako „historycznie uwarunkowane klasowe mnie-
mania i poglądy na stosunki społeczne, a zwłaszcza na państwo i prawo oraz inne 
koncepcje zasad współżycia między ludźmi”. Zaliczał do tego kręgu nie tylko „tra-
dycyjne” doktryny badane przez nauki „burżuazyjne”, lecz także wszystkie inne 
usystematyzowane poglądy i idee dotyczące szeroko rozumianego życia politycz-
nego i konfliktów społecznych87.

*

Lata stalinizmu oznaczały znaczne ograniczenie pluralizmu ideologicznego 
oraz autonomii badawczej we wszystkich dyscyplinach naukowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem szeroko pojętej humanistyki, najbardziej podatnej na oddzia-
ływanie oficjalnie narzucanej metodologii marksistowskiej. Wśród polskich histo-
ryków prawa do grup nastawionych najbardziej opozycyjnie wobec polityki władz 
zaliczyć należy środowisko krakowskie, toruńskie, częściowo także poznańskie 
i lubelskie (KUL). Charakterystyczne jest jednak, że mimo szykan niepokorni ba-
dacze mogli generalnie uczestniczyć w życiu naukowym (m.in. w konferencjach), 
zajmowali też często stanowiska kierownicze (Wojciechowski, Taubenschlag), 
uczestniczyli aktywnie w pracach PAN. Pozwalano im również (chociaż niekie-
dy z zastrzeżeniami i ograniczeniami) na kontynuowanie pracy dydaktycznej oraz 
indywidualnych projektów badawczych. Brak poważniejszych represji skierowa-
nych przeciwko tym historykom prawa wynikał m.in. z ich bardzo wysokiej reno-
my naukowej, często o zasięgu międzynarodowym.

Historykami popierającymi marksistowskie trendy w naukach historyczno-
prawnych byli m.in.: Konstanty Grzybowski, Władysław Sobociński, Zdzisław 
Kaczmarczyk, Michał Sczaniecki, Marian Jedlicki i Jan Wąsicki. „Przedstawicielami” 
środowisk partyjnych wśród historyków prawa byli natomiast: Juliusz Bardach, 
Bogusław Leśnodorski i Stanisław Śreniowski. Byli oni generalnie odpowiedzialni 
za nadzorowanie reorientacji metodologicznej nauk historycznoprawnych w kierun-
ku materializmu historycznego, odgrywali główne role w najważniejszych konferen-
cjach i zjazdach naukowych, inspirowali oficjalne ataki na przedwojenną historiogra-

85 W. K o r n a t o w s k i, Zaczątki myśli teoretycznej o państwie na tle stosunków w Egipcie 
i Mezopotamii, Toruń 1949; idem, Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji, Toruń 1950; 
B. Ł a p i c k i, Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich, Łódź 1955. 

86 G. S e i d l e r, Studia z historii doktryn politycznych. Świat antyczny, Lublin 1955. 
87 Była to w zasadzie pierwsza polska próba przedstawienia zagadnień metodologii historii dok-

tryn. Za główną metodę badawczą uznawał Seidler analizę klasowych uwarunkowań poglądów poli-
tyczno–prawnych oraz ocenę ich „postępowości”. Wprowadził też podział doktryn na należące i nie 
należące do „nadbudowy”. Vide K. G r z y b o w s k i, Z zagadnień metodologii historii doktryn poli-
tycznych, CzP–H, t. VIII, 1956, z. 1, s. 297–310. 
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fię „burżuazyjną”, badaczy zachodnich oraz „reakcyjnych” historyków krajowych. 
Paradoksalnie odegrali jednak również rolę pozytywną, gdyż dzięki ich działalności 
władze nie ingerowały głębiej w problematykę funkcjonowania środowiska histo-
rycznoprawnego88. Formalna akceptacja zasad metodologii marksistowskiej oraz 
podporządkowywanie się dyrektywom polityki naukowej uchroniło historyków pra-
wa przed diametralnymi zmianami organizacyjno–personalnymi, mogącymi całko-
wicie zdezorganizować dotychczasowe prace badawcze.

Historia prawa pozostawała generalnie nieco na uboczu głównych zaintereso-
wań władz partyjnych, zajętych przede wszystkim przebudową ideologiczną praw-
niczych dyscyplin dogmatycznych, mających służyć bezpośredniemu uzasadnianiu 
nowego ustroju polityczno–prawnego w Polsce. Stosunkowo szeroka autonomia 
badawcza w dyscyplinach historycznoprawnych spowodowała zainteresowanie się 
tą tematyką przez znanych reprezentantów teorii państwa i filozofii prawa oraz 
prawa konstytucyjnego, m.in. Kazimierza Opałka, Grzegorza Seidlera, Ludwika 
Ehrlicha i Witolda Zakrzewskiego.

Historia ustroju i prawa Polski wskazywać miała na wszelkie „postępowe” 
tendencje historyczne, uzasadniające nadejście „dyktatury proletariatu”. Szukano 
ich w średniowieczu, Odrodzeniu i Oświeceniu. Starano się wykazywać polskie 
prawa do Ziem Odzyskanych, jednocześnie rezygnując z tematyki dotyczącej hi-
storii ustrojowo–prawnej Kresów Wschodnich89. Bardzo krytycznie odnoszono się 
do tradycji prawnych II Rzeczypospolitej. Badania w zakresie tej dyscypliny sku-
piały się jednak głównie na okresach dawniejszych90.

Powszechna historia państwa i prawa miała czerpać przede wszystkim ze 
wzorców radzieckich, obejmowała zatem badania z zakresu dziejów Rusi i Rosji. 
Natomiast badania systemów polityczno–prawnych państw zachodnich — szcze-
gólnie w XIX i XX w. — uzasadniać miały przede wszystkim tezy o schyłkowym 
charakterze epoki kapitalizmu. Część historyków prawa prowadziło jednak własne 
poszukiwania badawcze praktycznie z pominięciem bagażu ideologicznego i me-
todologii marksistowskiej. Podobną niezależność zachowywało prawie w całości 
środowisko polskich romanistów, związanych z zachodnimi ośrodkami uniwersy-
teckimi i czasopiśmiennictwem naukowym.

88 Należy też wyraźnie podkreślić bardzo dużą rolę odgrywaną przez Bardacha i Leśnodorskiego 
po 1956 r. w procesie stopniowej destalinizacji i rozwoju polskich nauk historycznych. W latach sześć-
dziesiątych XX w. byli oni uznawani przez władze partyjne za zbyt liberalnych uczonych, kontestują-
cych w określonym zakresie oficjalną politykę naukową, a za otwarcie prostudencką postawę zajętą 
w 1968 r. zostali odsunięci od ważnych stanowisk uniwersyteckich. W następnych latach zajmowali 
jednak nadal bardzo istotne miejsce w polskim życiu naukowym ze względu na niekwestionowane 
osiągnięcia badawcze. 

89 Popierano promowaną przez władze komunistyczne historyczną koncepcję Polski Piastów, pod-
chodząc krytycznie do przedwojennej tradycji Polski Jagiellońskiej. 

90 Vide S. G r o d z i s k i, O zadaniach i obowiązkach historii państwa i prawa polskiego — wczo-
raj i dziś, CzP–H, t. XLVI, 1994, z. 1–2, s. 19–28.
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Historycy prawa uczestniczyli aktywnie w dyskusji na temat dorobku historio-
grafii „burżuazyjnej”, ocenianej generalnie — z marksistowskiego punktu widze-
nia — jako nauka wsteczna i służąca interesom „klasy panującej”, antyrosyjska, 
nacjonalistyczna, idealistyczna, idiograficzna, zbyt mocno akcentująca historię po-
lityczną oraz nadmiernie okcydentalistyczna91.

W okresie stalinizmu nauki historycznoprawne poddane były naciskom me-
todologicznym i organizacyjnym. Biorąc pod uwagę zakres kontroli, jakiej pod-
legały inne dyscypliny nauk społecznych i humanistycznych w tym okresie (m.in. 
dogmatyka prawa, teoria prawa, historia najnowsza, filozofia, socjologia), stwier-
dzić należy, że historycy prawa cieszyli się względną swobodą naukową. W zasa-
dzie uniknięto większych represji o charakterze personalnym, dzięki czemu nawet 
uczeni wyraźnie nieakceptowani przez władze mogli w pewnym zakresie konty-
nuować swoją działalność uniwersytecką (w przeciwieństwie np. do wielu filozo-
fów)92. Formalne deklaracje akceptacji materializmu historycznego nie oznaczały 
przy tym bezwarunkowego przyjmowania tej doktryny w całości. Często stanowiły 
przede wszystkim swoisty „parasol ochronny”, umożliwiający podjęcie niektórych 
tematów badawczych czy opublikowanie kontrowersyjnych prac naukowych.

Nie ulega wątpliwości, że metodologia marksistowska była też w pewnym 
stopniu autentycznie akceptowana przez część historyków prawa, m.in. ze wzglę-
du na wyraźne łączenie analizy kwestii ustrojowych z problematyką historii spo-
łecznej, podejmowanie badań interdyscyplinarnych oraz dotyczących tematyki do-
tychczas marginalnej i zaniedbywanej naukowo. W ten sposób powojenna historia 
prawa zbliżała się w pewnym stopniu — pomimo ograniczeń polityczno–metodo-
logicznych — do głównych trendów rozwojowych historiografii zachodniej.

91 Pozytywnie oceniano historiografię oświeceniową (Adama Naruszewicza, Staszica i Kołłątaja), 
zarzucając jednak ówczesnym ideologom niedostateczny radykalizm. Podobnie ujmowano działalność 
naukową Lelewela i jego kontynuatorów: Jędrzeja Moraczewskiego, Henryka Schmitta i Karola 
Szajnochy. Przedstawiciele szkoły krakowskiej (Szujski i Kalinka) posądzani byli m.in. przez 
Baszkiewicza o zbytni klerykalizm i apologię polskiej „ekspansji wschodniej”. Uznawał on z kolei za 
postępowy dorobek historyków ze szkoły warszawskiej — Korzona i Smoleńskiego (ale generalnie 
tylko do 1905 r.). Krytyce poddawano głównych historyków prawa okresu międzywojennego: Balzera, 
Kutrzebę i Wojciechowskiego, oskarżanego o zbytni nacjonalizm. „Burżuazyjnej” historii prawa za-
rzucano m.in. schematyzm, brak ujęcia klasowego, formalne odrywanie dziejów ustroju od „ogól-
nych” trendów rozwoju społecznego, zbyt statyczne ujmowanie historycznych instytucji prawnych, 
nadmiar „ekonomizmu” i historii politycznej, personalizm i moralizatorstwo oraz deficyt w badaniach 
z zakresu historii społecznej i historii prawa sądowego. Balzer był uznawany za typowego przedstawi-
ciela historiografii przełomu XIX i XX w., reprezentującej interesy klasowe „warstw posiadających”, 
co prowadzić miało go do zbytniego odrywania kwestii ustrojowych od problematyki społeczno–eko-
nomicznej (szczególnie w zakresie periodyzacji dziejów Polski, opartej generalnie na formalnym kry-
terium prawnoustrojowym). Formalizm i zbytni dogmatyzm zarzucano też Kutrzebie, ale w nieco 
mniejszym zakresie. 

92 Represjom politycznym (w tym karze więzienia) poddany został W. Sawicki za aktywną dzia-
łalność niepodległościową po 1945 r. 
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A R T Y K U Ł Y  R E C E N Z Y J N E,  R E C E N Z J E, 
N O T Y  R E C E N Z Y J N E

WOJCIECH TYGIELSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historii Sztuki

Italia w Europie 
(na marginesie książki Mariny D m i t r i e v y, Italien in Sarmatien. 

Studien zum Kulturtransfer im östlichen Europa in der Zeit der Renaissance, 
Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, s. 328)

W znanym i wielokrotnie cytowanym opisie Rzeczypospolitej z pierwszej po-
łowy XVII w., pióra Szymona Starowolskiego, odnajdujemy passus poświęcony 
Nieświeżowi jako bodaj najważniejszej w owym czasie radziwiłłowskiej rezyden-
cji. Fragment ten jest wart uważnej lektury, bowiem właśnie tam, w Nieświeżu, 
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zwany Sierotką, wojewoda wileński i sławny piel-
grzym do Ziemi Świętej, fundator licznych kościołów, klasztorów i seminariów, 
swój pałac — w miejscu obronnym — „współczesną architekturą zbudował”. 
Starowolski wylicza dalej, bardzo skrupulatnie, inne działania inwestycyjne litew-
skiego magnata (m.in. wzniesienie miejskiego ratusza oraz zamku w pobliskim 
Mirze), które wzbogaciły okoliczną infrastrukturę i zasadniczo odmieniły krajo-
braz. Radziwiłł bowiem, w całym swoim tamtejszym latyfundium1, „ogrody, sady, 
stawy rybne i drogi na przestrzeni kilku mil, jakby pod sznur najrówniej wytyczył, 
fosy po obu stronach i drzewa owocowe im przydał, słowem — w środku Sarmacji 
Italię nam urządził” (media Sarmatia Italiam nobis exhibuit)”2. 

Dzieło Starowolskiego, „Polonia sive status Regni Poloniae descriptio”, które-
go fragmenty cytujemy tu w przekładzie Antoniego Piskadły, zostało po raz pierwszy 
opublikowane w Kolonii, w roku 1632. W gronie autorów opisów Rzeczypospolitej, 
którzy (poczynając od Macieja z Miechowa, poprzez Marcina Kromera czy też Jana 
Krasińskiego) swoje dzieła adresowali także — a może nawet przede wszystkim — do 
zagranicznego czytelnika, Starowolski zajmuje ważne miejsce, choć jego opis — bio-
rąc pod uwagę zainteresowanie zachodnioeuropejskiego odbiorcy, rosnące gwałtownie 

1 Dostępny przekład formułuje to jako: „w posiadłościach ziemskich i wsiach”. 
2 Sz. S t a r o w o l s k i, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, oprac. A. P i s k a d -

ł o, Kraków 1976, s. 102. 
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w drugiej połowie XVI w. — powstał stosunkowo późno. Autor ten, znający świet-
nie Europę, podjął bowiem intensywną polemikę z niekorzystnymi opiniami na temat 
Polski, jakie ponoć w owym czasie funkcjonowały na Zachodzie. Owe opinie miały 
dotyczyć zapóźnienia kulturowego. 

Starowolski w młodości zdążył jeszcze otrzeć się o dwór kanclerza Jana 
Zamoyskiego, a następnie kilkakrotnie przemierzył Europę jako preceptor i towa-
rzysz podróży edukacyjnych — najpierw Konstantego i Janusza Ostrogskich, a po-
tem kolejno: Krzysztofa Sapiehy, Piotra Potockiego i Aleksandra Koniecpolskiego. 
Tekst jego „Polonii” zawiera systematyczny opis wszystkich regionów 
Rzeczypospolitej. Zostały w nim wyeksponowane fragmenty mające świadczyć 
o rozwoju cywilizacyjnym. Włoskie odniesienia i porównania zdarzają się wśród 
nich na tyle często, że warto część z nich tu przytoczyć, odnotowując kontekst oraz 
elementy wartościowania. 

Omawiane są zatem bogactwa naturalne kraju (np. Podole, w warunkach po-
koju, „z pewnością ani Italii, ani Węgrom żyzności i bogactw ziemi nie musiałoby 
zazdrościć”, s. 95), aktywność budowlana (województwo krakowskie — „zawsze 
gości wielu włoskich kupców i rzemieślników, których praca i biegłość przy budo-
wach jest pożytkowana”, s. 79), najważniejsze miasta jako ośrodki zasobne i do-
brze prosperujące (Kraków — „tak wspaniałością i obronnością budowli, prywat-
nych i publicznych, jak i zasobami wszelakich rzeczy tyczących się sposobu życia 
i zewnętrznej ogłady […] łatwo równać się może ze sławnymi miastami Niemiec 
i Włoch”, s. 70), czy też centra handlowe przyciągające cudzoziemców nawet 
z dalekich krajów (jarmarki lubelskie — „bardzo sławne, na które zjeżdżają się 
Anglicy, Szkoci, Włosi, Niemcy, Moskwicini, Persowie, Ormianie”, s. 84). 

Ważnym dowodem na „europejskość” jest właśnie obecność cudzoziemców 
(coś ich do Polski przyciąga, a nie jest to przecież prowincjonalizm!) oraz ich ak-
tywne uczestnictwo w działaniach artystycznych i budowlanych. Liczne efekty tej 
aktywności Starowolski z satysfakcją odnotowuje — choćby w stołecznej od nie-
dawna Warszawie, gdzie „są i na przedmieściach liczne pałace magnatów, kunsz-
townie i pomysłowo przez włoskich artystów zbudowane, ale spośród nich Villa 
Regia, którą Władysław IV świeżo zbudował, wytwornością wnętrz się odznacza. 
Jest wreszcie ów pomnik, który zmarłemu Zygmuntowi III, swemu ojcu, niedaw-
no ufundował” (s. 115). Z innych fragmentów — dodajmy — dowiadujemy się, 
że dzieła Giovanniego Botera są znane nad Wisłą i Niemnem (s. 121), a Roberta 
Bellarmina — nawet komentowane (s. 108). Czytana w tym kontekście wzmian-
ka o Radziwille, który „w środku Sarmacji Italię urządził”, może być uznana za 
szczególnie sugestywną deklarację przekonania o znaczeniu, ale także cywiliza-
cyjnej atrakcyjności wpływów włoskich w Rzeczypospolitej. 

Starowolski z pewnością nie był odosobniony w swoich poglądach, ale też nie 
była to postawa jedyna możliwa. W społeczeństwie staropolskim obce wpływy tak-
że kontestowano, o czym świadczyć mogą zarówno krytyczne — wyrażane co naj-
mniej od czasów Mikołaja Reja — opinie na temat wysyłania na zagraniczne studia 
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młodzieży szlacheckiej i magnackiej, jak też liczne antycudzoziemskie akcenty, 
trwale obecne w szesnasto– i siedemnastowiecznej publicystyce. Przedmiotem 
kulturowego zainteresowania i ewentualnej konfrontacji konsekwentnie pozosta-
wał jednak Zachód — w tamtym kierunku spoglądali zarówno potencjalni innowa-
torzy, jak też ci, którzy obcych inspiracji się obawiali3. 

Kontakty z Italią oraz recepcję płynących stamtąd wzorców kulturowych, co 
najmniej na przestrzeni dwóch interesujących nas stuleci, należy zatem traktować 
jako zagadnienie fundamentalne dla dziejów kultury polskiej. Kwestia ta była pod-
noszona i analizowana — przede wszystkim w warstwie intelektualnej i artystycz-
nej — przez kolejne generacje badaczy tej rangi, co Claude B a c k v i s, Ignacy 
Z a r ę b s k i, Henryk B a r y c z, Tadeusz U l e w i c z, Mieczysław B r a h m e r, 
Jan B i a ł o s t o c k i, Bronisław B i l i ń s k i, Janusz P e l c, a współcześnie Juliusz 
D o m a ń s k i, Lech S z c z u c k i czy Mariusz K a r p o w i c z — by poprzestać na 
wymienieniu kilku zaledwie spośród doprawdy wielu autorów. Przedmiotem grun-
townych analiz była przy tym zarówno recepcja treści filozoficznych i politycz-
nych oraz wzorców postaw i zainteresowań intelektualnych, jak też wpływy arty-
styczne — z uwzględnieniem ich skali, szybkości oddziaływania oraz charakteru 
i jakości lokalnych modyfikacji. 

Nie można jednak zapominać, że wszystkie te zjawiska, które z naszego punk-
tu widzenia wydają się ważne i interesujące, stanowią tylko fragment szerszego 
zagadnienia, jakim były wpływy włoskie w nowożytnej Europie, albo jeszcze 
szerzej — oddziaływanie Italii, jako emanacji najdoskonalszych form renesanso-
wej i barokowej kultury śródziemnomorskiej, na poszczególne regiony Starego 
Kontynentu. Nie ulega przy tym wątpliwości, że w kontekście relatywnego bo-
gactwa opracowań o charakterze monograficznym i lokalnym, istnieje potrzeba 
konstruowania ujęć zmierzających ku syntezie, to znaczy uwzględniających tylko 
część przejawów włoskiego oddziaływania kulturowego, ale za to obserwujących 
je w dłuższym czasie i na możliwie dużym terytorium. Marina D m i t r i e v a pod-
jęła taką próbę, co pragniemy tu z satysfakcją odnotować, ubolewając zarazem, ze 
czynimy to z nagannym opóźnieniem. 

Bogactwo dotychczasowego dorobku badawczego z pewnością ułatwia podej-
mowanie kwestii szeroko rozumianego italianizmu w nowożytnej Europie, ale też 
stanowić musi swoiste utrudnienie. Ujęcia o ambicjach syntetycznych mogą bo-
wiem, jak sądzimy, odnosić się do wybranych jedynie wątków, zaś autorzy muszą 
formułować swoje opinie ze świadomością niemożności wykorzystania i odniesie-
nia się do wszystkich opracowań o charakterze szczegółowym. 

3 Warto w tym miejscu przypomnieć znakomity esej Jerzego J e d l i c k i e g o (Kompleksy i aspi-
racje prowincji, „Gazeta Wyborcza”, 13–14 listopada 2010, s. 18–20) na temat polskiego prowincjo-
nalizmu, wynikającego właśnie z owego — niezmiennie dominującego w naszej kulturze — nastawie-
nia na inspiracje płynące z Zachodu. 
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Swoje opracowanie Dmitrieva podzieliła na cztery części. W pierwszej, wstęp-
nej, zatytułowanej „Die Kunstregion Ostmitteleuropa: kritische Betrachtung einer 
Forschungslandschaft”, autorka przedstawia swoje rozumienie pojęć stanowiących 
przedmiot dalszych rozważań  (Europa Środkowo–Wschodnia jako region rozpa-
trywany z punktu widzenia tendencji w sztuce i prądów artystycznych, relacje po-
między centrum a peryferiami, mechanizmy kulturowego oddziaływania). 

W części drugiej, zgodnie z tytułem („Leben und Wirken italienischer Künstler 
in Polen, Böhmen und Rußland”), omówiono na wybranych przykładach mecha-
nizm emigracji artystów włoskich na terytoria określane jako Ostmitteleuropa oraz 
ich aktywność w Polsce, Czechach i Rosji (notabene znacząca wydaje się swo-
ista gradacja tytułów kolejnych rozdziałów: „Italiener in Polen”, „Italienische ar-
chitekten in Böhmen”, „Die italienische »Episode« in Rußland”, odpowiadająca 
zmniejszającemu się zakresowi badawczej obserwacji, co utrudniać musi ewentu-
alne porównania); w rzeczywistości jednak narracja odnosi się przede wszystkim 
do trzech miast, które stanowić mają reprezentację owych krajów, tj. do Krakowa, 
Pragi i Moskwy. 

Część trzecia („»Modell Italien«”) zawiera omówienie, na kilku wybranych 
przykładach, włoskiego oddziaływania oraz recepcji wywodzących się z Italii roz-
wiązań artystycznych. Chodzi kolejno o: realizację koncepcji miasta idealnego 
(Zamość i zależność — bardzo, jak wiadomo, dyskusyjna i raczej wątpliwa — kon-
cepcji città ideale, zrealizowanej przez Jana Zamoyskiego pod koniec XVI w., od 
Sabionetty, przebudowanej ćwierć wieku wcześniej przez Vaspasiano Gonzagę); 
patronat artystyczny (sprawowany przez arcyksięcia tyrolskiego Ferdynanda II 
w Pradze i w Innsbrucku); inscenizacje i architekturę okazjonalną towarzyszącą 
triumfalnym wjazdom władców (przywołany materiał ilustruje głównie tego ro-
dzaju uroczystości organizowane w miastach Rzeczypospolitej w okresie panowa-
nia pierwszych królów elekcyjnych, a także festyny na dworze cesarskim na cześć 
przedstawicieli dynastii habsburskiej) oraz dekoracje sgraffitowe (źródła inspiracji 
i przyczyny ich trwałej obecności w realizacjach na terenie Europy Środkowo–
Wschodniej). 

W części czwartej („Kulturtransfer versus »Modell Italien«”), stanowiącej 
podsumowanie wcześniejszych rozważań, autorka powraca do kwestii geografii 
kulturowej omawianego regionu, rozważa rolę lokalnych centrów artystycznych 
oraz proponuje swoją rekonstrukcję mechanizmu włoskiego oddziaływania w sfe-
rze kultury. Dodajmy, że praca jest wyposażona w aparat naukowy — obszerne 
przypisy, bibliografię, indeks osób oraz miejscowości, a także zestaw precyzyjnie 
dobranych ilustracji. 

Praca jest zatem skonstruowana ciekawie i ambitnie; jest też oparta na solid-
nych lekturach (na ile potrafimy to ocenić przeglądając przypisy i bibliografię pod 
kątem realiów społecznych i artystycznych ówczesnej Rzeczypospolitej). Listę 
wykorzystanych opracowań oczywiście łatwo przyszłoby rozbudować; można 
też podjąć dyskusję z wieloma konkretnymi ustaleniami autorki oraz jej ocenami. 
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Nasze uwagi zamierzamy jednak świadomie ograniczyć do kwestii zasadniczych, 
zgłaszając jedynie kilka wątpliwości oraz pytań dotyczących koncepcji rozprawy, 
jej konstrukcji oraz zakresu rzeczowego i terytorialnego. 

Intencje i plany badawcze autorki można, jak się wydaje, odczytać w podtytu-
le książki; zawiera on ważne z naszego punktu widzenia pojęcie Kulturtransfer, co 
przetłumaczyć chyba należałoby jako „oddziaływanie kulturowe”. Jest to pojęcie 
tyleż znaczące, co ogólne. 

Badanie wpływów jednego regionu na drugi w sferze kultury i cywilizacji 
wydaje się wyjątkowo trudne, nawet jeśli zawczasu postaramy się precyzyjnie 
określić zakres interesującego nas oddziaływania. Trzeba bowiem brać pod uwagę 
bardzo wiele czynników, w dodatku występujących symultanicznie. Idee i wzorce 
cyrkulują niepostrzeżenie w wyniku bezpośrednich kontaktów oraz za pośrednic-
twem lektur, a także wizualnych form przekazu, które w tym procesie zdają się 
konsekwentnie odgrywać znaczącą rolę (a współcześnie, dodajmy, obserwujemy 
ich narastającą dominację). 

Jednak w czasach minionych kontakty personalne oraz autopsja przez długi 
czas miały — jak się wydaje — zasadnicze znaczenie, choć oddziaływanie kultu-
rowe naturalnie odbywało się także za pośrednictwem druku (odkąd został on wy-
naleziony) oraz wszelkich innych, „materialnych” form przekazywania informacji, 
jak gazetki rękopiśmienne (avvisi), a potem kolejne odmiany prasy drukowanej, 
oraz mapy i szkice ilustrujące tok narracji. We wczesnym okresie nowożytnym 
relacje i doświadczenia osobiste nadal zdają się dominować; transfer kulturowy 
odbywał się głównie w wyniku przemieszczania się ludzi ciekawych nowości lub 
też pragnących je propagować. Przepływ idei, których recepcja — zależnie od 
okoliczności — mogła przybierać różne formy, był zatem przede wszystkim kon-
sekwencją zjawiska podróży, w tym podróży edukacyjnych, oraz migracji. 

Swojej rozprawie autorka nadała atrakcyjny i wyrazisty tytuł „Italien in 
Sarmatien”. Oba te pojęcia, zwłaszcza użyte w takim kontekście, wymagają ko-
mentarza. Kto bowiem przeniósł ową „Italię” na terytorium Sarmacji, czy też ina-
czej — kto sprawił, że „Italia” w „Sarmacji” zagościła i ją tak pięknie przyozdo-
biła? Sprawili to przede wszystkim mieszkańcy Italii, czyli Włosi. Dokonali tego, 
dodajmy, przybywając na odległe zaalpejskie tereny, albo też goszcząc u siebie 
przedstawicieli owych Sarmatów, którzy w trakcie zwiedzania Półwyspu pozna-
wali tamtejszą kulturę, a następnie skłonni byli przenosić jej elementy w rodzinne 
strony. Oba procesy o charakterze podróżniczo–migracyjnym powinny zatem być 
obserwowane jednocześnie. 

Pamiętać też trzeba, jak bardzo ówczesna Italia była podzielona. Z tego po-
wodu określenie „Włosi” — w odniesieniu do XVI i XVII w. — ocenić przyjdzie 
jako wysoce niejednoznaczne. Ówczesna polityczna, ale przecież także kulturowa 
rzeczywistość Półwyspu Apenińskiego była na tyle zróżnicowana, że traktowanie 
przybyszy z Italii działających poza jej granicami jako grupy jednorodnej — jeśli 
w ogóle dopuszczalne — musi być poprzedzone licznymi zastrzeżeniami. A prze-
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cież nie zawsze potrafimy precyzyjnie zidentyfikować proweniencję terytorialną 
imigrantów. 

W polsko–litewskiej rzeczywistości — głównie dzięki badaniom Mariusza 
Karpowicza i jego uczniów — wyraziście z tego punktu widzenia przedstawia się 
grupa artystów, przede wszystkim architektów i rzeźbiarzy wywodzących się z po-
granicza włosko–szwajcarskiego; na podstawie dawniejszych badań można z kolei 
wskazać na toskańskie pochodzenie znacznej części włoskiej kolonii w Krakowie. 
Trudno jednak byłoby wedle takich kryteriów uporządkować całą zbiorowość wło-
skich przybyszów, których aktywność odnotowujemy na rozległych terytoriach 
Europy Środkowej. Ponadto w obrębie tej społeczności z reguły funkcjonowała 
część zainteresowana czasowym jedynie pobytem oraz grupa (jak liczna i jakim 
podlegająca zmianom?) gotowa do utrwalenia tego stanu i skłonna do asymilacji. 
W konsekwencji symultanicznie występowały różne formy oddziaływania spo-
łecznego i kulturowego. 

Skoro zaś Włosi działający w XVI i XVII w. poza Italią nie stanowili grupy 
kulturowo jednolitej, to interesować nas powinny nie tylko kontakty przybyszów 
z gospodarzami i ich wzajemne na siebie oddziaływanie, lecz także relacje w obrę-
bie włoskiej społeczności aktywnej poza Italią. Czy jej zróżnicowanie wewnętrzne 
było widoczne w nowych realiach i środowisku, czy też gospodarze takich różnic 
w ogóle nie dostrzegali? Czy w obrębie włoskich emigranckich środowisk istnia-
ła grupowa solidarność, czy też dominowały konflikty będące choćby wynikiem 
konkurencji — o zamówienia, nabywców, patronat i różnorodne ułatwienia z nim 
związane? Tego rodzaju pytania można by mnożyć. 

Określenie „Italia” traktujemy zatem — i czyni tak Dmitrieva — jako pewne 
uogólnienie, które z założenia nie może być precyzyjne. Jest to obiektywnie wy-
muszone stanem zachowania źródeł. Uogólnienie to, będące zarazem uproszcze-
niem, musi być jednak świadome, co powinno być stale przypominane. 

Podobnie jest z pojęciem Sarmacji, którą trudno traktować jedynie jako teryto-
rium rozciągające się „gdzieś na wschodzie”, na europejskich kresach. Niezależnie 
bowiem od rzeczywistego położenia tej legendarnej krainy, nasze kulturowe 
skojarzenia są w tym przypadku dość jednoznaczne, zwłaszcza odkąd Maciej z 
Miechowa opisał i zdefiniował dwie Sarmacje — azjatycką i europejską4. To z tej 
drugiej, „europejskiej”, właśnie w przeciwstawieniu do „azjatyckiej”, mieli wywo-
dzić się szlacheccy protoplaści. Mit sarmacki, jak wiadomo, stał się bardzo waż-
nym składnikiem ideologii stanu szlacheckiego Rzeczypospolitej; jedną z podstaw 
autoidentyfikacji szlachty polsko–litewsko–ruskiej, która nie tylko w jednolitym 
statusie i przywilejach, lecz także we wspólnym pochodzeniu od starożytnych 
Sarmatów, skłonna była szukać podstaw swej równości i jedności — ponad po-
działami religijnymi, etnicznymi, a nawet językowymi. 

4 M a c i e j  z  M i e c h o w a, Opis Sarmacji Azjatyckiej i Europejskiej, przeł. T. B i e ń k o w s k i, 
oprac. H. B a r y c z, W. Vo i s é, Wrocław 1972. 
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Był to jednak mit, czy też chętnie aprobowany wizerunek, który funkcjonował 
w obrębie państwa polsko–litewskiego. Dodajmy, że Litwini podejmowali próby 
stworzenia konkurencyjnej teorii wywodzącej ich od starożytnych Rzymian, co 
jednak — jak się wydaje — nie zyskało odpowiednio szerokiej i trwałej akcep-
tacji5. Mit sarmacki okazał się silniejszy, toteż jako Sarmację należałoby trakto-
wać terytorium Rzeczypospolitej (ewentualnie „jeszcze trochę” na południowy–
wschód). 

Tymczasem Dmitrieva, co budzi w tym kontekście wątpliwości i może prowa-
dzić do nieporozumień, swe rozważania umieszcza w trójkącie Polska — Czechy 
— Rosja. Powołuje się przy tym na autorytet Jana Białostockiego. Jednak w tytule, 
a treść tytułowi odpowiada, jego klasycznej już pracy na temat sztuki renesanso-
wej w naszej części Europy pojawiają się Węgry, Czechy i Polska6. Te trzy kraje 
stanowią region, który daje się logicznie wyodrębnić, także pod kątem rozprze-
strzeniania się prądów artystycznych we wczesnej epoce nowożytnej. Natomiast 
włoskie wpływy w Rosji z pewnością miały inny, zdecydowanie bardziej doraźny 
charakter, i jako takie raczej powinny być rozpatrywane odrębnie. Toteż dla Pragi 
i Krakowa naturalnym punktem odniesienia i ewentualnych porównań powinna 
być raczej Buda7, która w omawianej pracy pojawia się tylko w dość marginalnej 
roli — w kontekście rozważań o centrach artystycznych. 

Geograficzne odniesienie „Sarmacji”, która w książce Dmitrievy rozcią-
ga się od włości habsburskich w Tyrolu (aktywność Ferdynanda II, brata cesa-
rza Maksymiliana II, została omówiona nie tylko w odniesieniu do Pragi, lecz 
także do Innsbrucka8) aż po Moskwę, nie wydaje się zatem spójne i uzasadnio-
ne. Rozważania, którym towarzyszyłaby większa pod tym względem dyscyplina, 
a więc odnoszące się do węższego i precyzyjnie zdefiniowanego terytorium, były-
by zapewne bardziej przekonujące. 

Jak powiedziano, autorka obserwuje włoskie oddziaływanie na czterech płasz-
czyznach: przez pryzmat realizacji idei miasta idealnego, zasad funkcjonowania 
mecenatu artystycznego, organizacji uroczystości dworskich oraz rozprzestrzenia-
nia się dekoracji sgrafittowych. 

Można oczywiście wyobrazić sobie inny dobór wątków ilustrujących włoskie 
wpływy w sferze artystycznej (rzeźba nagrobna, kaplica kopułowa, znajomość 
i recepcja traktatów architektonicznych), jak też w zakresie szerzej rozumianego 
oddziaływania kulturowego. Zakres analizy jest jednak decyzją autorską, której nie 
zamierzamy tu podważać, ani z nią dyskutować. Lektura omawianej pracy skłania 

5 E. K u l i c k a, Legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów i jej stosunek do mitu sarmackiego, 
PH, t. LXXI, 1980, zesz. 1, s. 1–21. 

6 J. B i a ł o s t o c k i, The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Hungary, Bohemia, Poland, 
Oxford 1976. 

7 Przynajmniej do czasu zajęcia jej przez Turków w 1541 r. 
8 Dziękuję drowi Mariuszowi Smolińskiemu za zwrócenie mi uwagi na ten szczegół. 
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jednak do formułowania kolejnych — narzucających się w tym kontekście — py-
tań i problemów badawczych. 

Studiując transfer idei i rozwiązań artystycznych wiele uwagi, jak najsłusz-
niej, poświęcamy losom twórców przybyłych z Półwyspu, którym przyszło funk-
cjonować w nowych, odmiennych realiach społecznych i kulturowych. Staramy 
się także badać proces ich integracji z miejscową społecznością (ciekawe i war-
te rozwinięcia wydają się w tym kontekście uwagi Dmitrievy na temat większe-
go zintegrowania z miejscową społecznością Włochów aktywnych na terytorium 
Rzeczypospolitej niż tych, którzy działali w Czechach — co wynikać ma z porów-
nania realiów krakowskich i praskich). Nie mniej interesujące wydaje się jednak 
funkcjonowanie artystów działających poza Italią w obrębie włoskiej społeczno-
ści. W tym zakresie — pomimo oczywistych ograniczeń źródłowych — wiele po-
zostaje jeszcze do zrobienia. 

Fundamentalna dla badań nad oddziaływaniem artystycznym na dużą skalę 
i odległość wydaje się także kwestia dróg oraz kolejnych faz, z których składał się 
ten skomplikowany proces. Odpowiedź na pytanie, czy obserwowane oddziaływa-
nie miało charakter bezpośredni, czy też transfer kulturowy odbywał się etapami, 
choćby zgodnie z logiką geograficzną, ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia 
mechanizmu przepływu idei oraz akceptacji i adaptacji konkretnych wzorców. 
W odniesieniu do Rzeczypospolitej, zwłaszcza w XVII w., istnieje pogląd, że 
wpływy włoskie — choćby w dziedzinie literatury — miały charakter bezpośred-
ni, co bardzo pozytywnie wpływać miało na jakość powstających utworów i re-
alizacji artystycznych, o czym sugestywnie pisał Gottfried S c h r a m m9. Z kolei 
szczegółowe badania Mariusza Karpowicza nad rozprzestrzenianiem się baroku na 
terytorium polsko–litewskim wskazują na znaczenie pośrednictwa krajów habs-
burskich, lecz zarazem identyfikują bezpośredni charakter niektórych „przerzutów 
stylistycznych”10. Tego rodzaju rozważania warto z pewnością kontynuować. 

Oddziaływanie w sferze artystycznej to jednak tylko część skomplikowa-
nego procesu przepływu idei oraz wzorców kulturowych. Trudno jego elementy 
uwzględniać jednocześnie, a tym bardziej omawiać symultanicznie. Nie należy 
jednak zapominać, że włoskie oddziaływanie w Rzeczypospolitej (a więc zapew-
ne także w innych krajach regionu) obserwujemy również w sferze gospodarczej 
(handel, kopalnie, mennice); że przez dłuższy czas na wyobraźnię Europejczyków, 

9 G. S c h r a m m, Rozłam wyznaniowy i kultura szesnastego wieku w polsko–niemieckim porów-
naniu, [w:] Kultura staropolska — kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sie-
demdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. B o g u c k a, J. K o w e c k i, Warszawa 1997, s. 191–201. 

10 Vide m.in. M. K a r p o w i c z, Trzy przerzuty do Polski rzymskiej awangardy w XVII w., [w:] 
idem, Sztuki polskiej drogi dziwne, Bydgoszcz 1994, s. 40–54; idem, Włoska awangarda artystyczna 
w Polsce XVII w., „Barok. Historia — Literatura — Sztuka”, t. I/II, 1994, s. 15–46; idem, Kiedy i jak 
wyprzedziliśmy Europę w XVII wieku, [w:] Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu, pod red. 
A. N o w i c k i e j – J e ż o w e j, Warszawa 2003, s. 37–44. 
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także w naszym regionie, oddziaływała zarówno włoska kuchnia, czy też moda, 
jak rozwiązania ustrojowe oraz instytucjonalne. 

Długofalowe i znaczące, jak się wydaje, było także oddziaływanie w sferze 
dyplomacji — nie tylko w sensie realizacji celów, którym służyła, lecz również 
w zakresie procedur i ceremoniału. Włoskie wzorce zapewne wpływały też na uno-
wocześnienie sposobu funkcjonowania prywatnych i państwowych kancelarii, roz-
szerzały katalog stosowanych technik informacyjno–propagandowych, w jakimś 
stopniu modernizowały także lokalną rachunkowość. 

Zasygnalizować wreszcie wypada — już na zakończenie tego katalogu postu-
latów badawczych, do których sformułowania/przypomnienia skłania publikacja 
Dmitrievy — zasadniczą w interesującym nas kontekście kwestię włoskiego od-
działywania, które miało miejsce w samych Włoszech, na Półwyspie Apenińskim. 
Italia przyciągała (i przyciąga) jak magnes ludzi o inklinacjach intelektualnych 
i artystycznych. Właśnie z uwagi na trwałość tego zjawiska, obserwacje czynio-
ne w trakcie podróży oraz kontakty osobiste miały fundamentalne znaczenie dla 
formacji europejskich elit, ułatwiały recepcję nowych idei na nieznaną wcześniej 
skalę. Omawiając zagadnienie „transferu kulturowego” nie można zatem pomijać 
ani studiów, jakie młodzież z całej Europy odbywała na włoskich uniwersytetach, 
ani kontaktów dyplomatycznych z najważniejszymi podmiotami politycznymi 
na Półwyspie, ani też licznych podróży, jakie do Italii odbywali ludzie Kościoła. 
Wszyscy oni, a w każdym razie zdecydowana większość, już po powrocie w ro-
dzinne strony tworzyli społeczny klimat sprzyjający włoskiemu oddziaływaniu 
kulturowemu we wszystkich wspomnianych wyżej sferach. 

Omawiana książka została staranie wydana jako tom 32 prestiżowej serii 
„Studiów nad Dziejami i Kulturą Europy Środkowo–Wschodniej” („Forschungen 
zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa”), publikowanej od pew-
nego już czasu przez Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas Uniwersytetu w Lipsku (wśród niemieckich redaktorów serii jest 
Adam L a b u d a). 

Mimo wielu wątpliwości i kwestii spornych, które przecież podczas lektury 
tego rodzaju opracowań muszą się pojawiać, choćby ze względu na szerokość za-
proponowanego ujęcia oraz ambicje badawcze autorki, omawianą próbę przedsta-
wienia włoskiego oddziaływania na wybrane regiony Europy Środkowej we wcze-
snym okresie nowożytnym uznać trzeba za udaną i inspirującą do dalszych w tym 
zakresie dociekań. 

Antoni M ą c z a k, planując przed laty serię wydawniczą poświęconą najważ-
niejszym problemom historii Europy, zarezerwował miejsce dla tomu, zatytuło-
wanego roboczo „Italia w Europie”. Opracowanie takie jak dotąd w środowisku 
polskich historyków nie powstało, ale badania Dmitrievy, świadczące o podobnym 
toku myślenia przedstawicieli pokrewnych dyscyplin humanistycznych, każą wie-
rzyć w realność tego zamierzenia.
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ANDRZEJ ADAM MAJEWSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Nowa edycja ważnych źródeł
(Jakub S o b i e s k i, Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej 
królewicza Władysława 1617–1618, opracowali Janusz B y l i ń s k i 

i Włodzimierz K a c z o r o w s k i, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 
Opole 2010, s. 225)

Tytuł omawianej pracy jest nieco mylący. Sugeruje, że edycja obejmuje jedynie dia-
riusz, gdy tymczasem jego tekst stanowi mniej niż połowę książki (s. 9–95). Wydawcy 
dołączyli bowiem do niej obszerny aneks zawierający kilka innych źródeł związanych 
z wyprawą moskiewską królewicza Władysława: uchwałę sejmową z 4 czerwca 1616, 
wyznaczającą do nadzorowania wyprawy komisarzy z izby poselskiej i senatu (s. 99–
101), zbiór listów Zygmunta III Wazy do tychże komisarzy z lat 1617–1619 (s. 101–110), 
tzw. pamiętnik Jakuba Sobieskiego (s. 110–167) oraz „Diariusz komisyjej z Moskwą pod 
stolicą w czasie ekspedycyjej królewica JMci Władysława roku 1617”1 (s. 167–171). Po 
tekstach źródłowych zamieszczono posłowie (s. 173–212), w którym omówiono tło hi-
storyczne wyprawy, sylwetkę Jakuba Sobieskiego oraz wartość badawczą jego diariusza. 
Całość zamykają indeksy osób (s. 213–219) i miejscowości (s. 221–223).

Wyprawa moskiewska z lat 1617–1618 była jednym z ważniejszych wydarzeń okre-
su panowania Zygmunta III, stąd z uznaniem należy przyjąć opublikowanie zarówno 
„Diariusza”, jak i pozostałych źródeł, w dużym stopniu uzupełniających jego tekst. 
Dotyczy to zwłaszcza tzw. pamiętnika Sobieskiego, obejmującego wydarzenia od śmier-
ci Iwana Groźnego (1584) do sejmu 1619 r.

Niestety, wydawcy nie ustrzegli się błędów. Przede wszystkim wykazali się słabą 
znajomością najnowszej literatury przedmiotu, co szczególnie rzuca się w oczy przy lek-
turze niektórych fragmentów posłowia (s. 208, 212): „Pomimo dość dobrej znajomości 
epoki panowania króla Zygmunta III istnieją w dalszym ciągu pewne wątki mniej prze-
badane przez historyków, a do takich dziedzin należy bez wątpienia wyprawa królewicza 
Władysława do Moskwy. [...] wyprawa [...] nie była dotąd przedmiotem osobnych badań, 
lecz jedynie była omawiana w monografiach sejmów z tego okresu i w innych rozpra-
wach. [...] diariusz wyprawy królewicza Władysława do Moskwy stanowi cenne źródło 

1 Autorzy opublikowali ten dokument na podstawie kopii przechowywanej w BCzart., Teki 
Naruszewicza [dalej cyt.: TN], rkps 110, nr 51, s. 199–206. Nie wspomnieli jednak, że w XIX w. został 
on już wydany, Diariusz Kommissyi z Moskwą pod stolicą moskiewską, po expedycyi królewicza JMci 
Władysława polskiego w roku 1617, [w:] Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polscze, wyd. 
J. U. N i e m c e w i c z, t. VI, Lwów 1833, s. 269–281. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



185ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

historyczne, stosunkowo rzadko wykorzystywane przez historyków”. W ostatnich latach 
ukazało się kilka opracowań na temat omawianej wyprawy i rozejmu dywilińskiego. 
Chodzi o monografię „Moskwa 1617–1618” Andrzeja Adama M a j e w s k i e g o  oraz 
kilka artykułów tego historyka2. W związku z tym wydawcy nie mają racji twierdząc, że 
wyprawa nie była dotąd przedmiotem odrębnych badań, a diariusz Sobieskiego należy do 
źródeł stosunkowo rzadko wykorzystywanych przez uczonych. Twierdzenie to jest tym 
bardziej zaskakujące, że wydawcy powołują się w kilku przypisach (s. 26, 29, 35, 46, 61) 
na jeden z artykułów Majewskiego, który jest pierwszym w historiografii polskiej opra-
cowaniem całkowicie poświęconym tej wyprawie3.

Wykorzystanie wyżej wspomnianych opracowań pozwoliłoby na wyeliminowanie nie-
których pomyłek, uściślenie pewnych informacji, a także wzbogacenie edycji o jeden bardzo 
istotny tekst źródłowy. Wypada tu skupić się szczególnie na dwóch kwestiach: szturmie 
Moskwy przez oddziały Rzeczypospolitej 10/11 października 1618 oraz datacji rozejmu dy-
wilińskiego. Autorzy nie dotarli do artykułu Wojciecha Polaka, w którym znajduje się publi-
kacja fragmentu diariusza Sobieskiego, zawierającego opis szturmu Moskwy. Sobieski pisze, 
że żołnierze idąc do bram rosyjskiej stolicy nieśli petardy i madryl (madril). Jak wyjaśnia 
Polak, jest to słowo pochodzenia włoskiego oznaczające prawdopodobnie urządzenie (długi 
słup z bloczkiem i liną) do podsadzania petardy pod bramę z pewnej odległości, aby uniknąć 
ostrzału4. Janusz Byliński i Włodzimierz Kaczorowski źle zrozumieli tekst diariusza i wzięli 
ów madryl za osobę: „Madril, rotmistrz węgierski, trudny do zidentyfikowania” (s. 77). 
Z kolei nieznajomość artykułu Majewskiego, poświęconego liczebności armii polsko–litew-
sko–kozackiej podczas omawianej wyprawy5 spowodowała, że wydawcy nie zapoznali się 
z kapitalnym źródłem zatytułowanym „Jaka ordinacja w sturmie stołecznym była”6 i — co za 
tym idzie — nie umieścili go w edycji. Tymczasem jest to źródło o wyjątkowej wartości, 
ponieważ przedstawia nie tylko szyk oddziałów Rzeczypospolitej w czasie szturmu Moskwy 
(przedstawiony trochę inaczej niż u Sobieskiego), lecz także podaje ich stany osobowe. 
Dzięki temu można ustalić, ilu piechurów, dragonów, rajtarów, lisowczyków i Kozaków za-

2 A. A. M a j e w s k i , Moskwa 1617–1618, Warszawa 2006; idem, Datacja rozejmu dywilińskie-
go, PH, t. XCII, 2001, z. 4, s. 447–449; idem, Rokowania polsko–moskiewskie w dniach 31 paździer-
nika–11 grudnia 1618 roku zakończone podpisaniem rozejmu dywilińskiego, „Materiały do Historii 
Wojskowości”, nr 2, Pułtusk 2004, s. 53–72; idem, Wyprawa królewicza Władysława na Moskwę w la-
tach 1617–1618, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. XLI, 2004, s. 5–25; idem, Działania 
lisowczyków podczas wyprawy moskiewskiej królewicza Władysława (1617–1618), „Studia Histo-
ryczno–Wojskowe”, t. I, 2006, s. 57–67; idem, Liczebność polowej armii polsko–litewsko–kozackiej 
podczas wyprawy moskiewskiej królewicza Władysława w latach 1617–1618, „Studia i Materiały do 
Historii Wojskowości”, t. XLV, 2008, s. 5–12.

3 Idem, Wyprawa królewicza Władysława na Moskwę, s. 5–25.
4 W. P o l a k, Listy biskupa kamienieckiego Adama Nowodworskiego do prymasa Wawrzyńca 

Gembickiego z 1618 roku związane z wyprawą moskiewską królewicza Władysława, „Almanach 
Historyczny”, t. III, 2001, s. 178 

5 A. A. M a j e w s k i, Liczebność polowej armii polsko–litewsko–kozackiej, s. 5–12. 
6 BPAN w Kórniku, rkps 290, nr 64, s. 301–302 (na dokument ten zwrócił moją uwagę dr Prze-

mysław Gawron, za co składam mu serdeczne podziękowania).
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poroskich wchodziło w skład armii królewicza w październiku 1618 r. Szkoda też, że autorzy 
nie opublikowali krótkiej relacji o zajęciu Dorohobuża przez wojska Rzeczypospolitej 
(„Nowiny o szczęśliwym postępowaniu na carstwo moskiewskie Najjaśniejszego 
Władysława, królewica polskiego w Roku Pańskim 1617”7). Jeśli zaś chodzi o datację rozej-
mu dywilińskiego, autorzy bezkrytycznie zaakceptowali daty podane w diariuszu Sobieskiego, 
nie konfrontując ich z innymi źródłami. Według diariusza (s. 91, 93), rokowania polsko–mo-
skiewskie zakończyły się 15 grudnia 1618 podpisaniem i zaprzysiężeniem rozejmu między 
Rzecząpospolitą a Moskwą na 14 lat i 6 miesięcy, który miał wejść w życie 3 stycznia 1619 
i obowiązywać do 3 lipca 1633. Tymczasem w tzw. pamiętniku Sobieski pisze (s. 159–160, 
163–164), że ostatni zjazd z komisarzami moskiewskimi w Dywilinie odbył się 11 grudnia 
1618 i wówczas doszło do podpisania rozejmu, a już następnego dnia królewicz Władysław, 
hetman Jan Karol Chodkiewicz oraz komisarze polscy i litewscy ruszyli w drogę powrotną 
do kraju. Komisarze zatrzymali się jeszcze przez dwa dni pod klasztorem Troicko–
Siergijewskim, skąd wysyłali listy do lisowczyków i Kozaków zaporoskich, nakazując im 
wyjść z ziemi moskiewskiej. Datę 11 grudnia potwierdzają kopie aktu rozejmu8. Wydawcy 
wprawdzie wzmiankują w przypisie do diariusza, że rozejm zawarto 11 grudnia (s. 91), lecz 
dwie strony dalej, w miejscu, w którym Sobieski podaje 15 grudnia jako datę zawarcia i za-
przysiężenia układu rozejmowego (s. 93), nie umieszczają przypisu ze sprostowaniem. W ko-
piach aktu rozejmu możemy także przeczytać, że miał on obowiązywać od 25 grudnia 1618 
do 25 czerwca 16339 według kalendarza juliańskiego, co w przeliczeniu na kalendarz grego-
riański daje nam: 4 stycznia 1619 i 5 lipca 1633. Występujące w owych kopiach oraz w dia-
riuszu So bies kiego daty 3 stycznia 1619 i 3 lipca 1633 są efektem błędnego przeliczenia 
z kalendarza juliańskiego na gregoriański (w pierwszej połowie XVII w. różnica między nimi 
wynosiła 10 dni)10.

Autorzy mylnie zidentyfikowali dowódcę lisowczyków. Opierając się na starszych 
opracowaniach powtórzyli, że był nim Stanisław Czapliński (s. 29). W świetle naj-
nowszych ustaleń Andrzeja Grzegorza P r z e p i ó r k i, w latach 1617–1618 lisowczykami 
dowodził Mikołaj Czapiński (jego nazwisko występuje w diariuszu Sobieskiego w for-
mie Czapliński, ale w listach do Jana Karola Chodkiewicza z 1617 r. oficer ten podpisy-
wał się jako Czapiński)11. Według diariusza Sobieskiego (s. 81) zginął on w październiku 
1618 r. „na czacie w ostróżku jednym bojarskim na gościńcu stołecznym”. Nieco ina-
czej opisuje okoliczności jego śmierci Awraamij Palicyn, mnich w klasztorze Troicko–

7 BPAU i PAN Kraków, rkps 694, k. 34–37.
8 BCzart., TN, rkps 110, nr 174, s. 812: Przymierze z Moskwą od roku 1619 dnia 3 miesiąca stycz-

nia na lat 14 aż do roku 1633 lipca 3 dnia, Dywilino 11 grudnia 1618; BPAU/PAN Kraków, rkps 1051, 
k. 287: Traktaty moskiewskie z komisarzami koronnemi in Anno 1628 [!] 11 Decembris skończone, 
Dywilino 11 grudnia 1618. 

9 Przymierze z Moskwą, s. 797–798; Traktaty moskiewskie, k. 281. 
10 A. [A.] M a j e w s k i, Datacja rozejmu dywilińskiego, s. 447–449. 
11 A. G. P r z e p i ó r k a, Wyprawa lisowczyków na Siewierszczyznę na przełomie 1616 i 1617 roku, 

„Studia Historyczno–Wojskowe”, t. II, 2007, s. 93; idem, Od wolontariuszy do żołnierzy zaciężnych. 
Ewolucja formacji lisowczyków w dobie wojny z Moskwą (1615–1618), [w:] Organizacja armii w no-
wożytnej Europie: struktura — urzędy — prawo — finanse, red. K. Ł o p a t e c k i, Zabrze 2011, s. 236. 
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Siergijewskim: Czapiński wraz ze swymi ludźmi plądrował włości tego klasztoru 
i w wiosce Wochno został zabity przez miejscowych chłopów12. Wydawcy napisali, że 
dowódca lisowczyków zginął 25 października (s. 29). Data ta nie jest pewna, ponieważ 
Sobieski zanotował w swoim diariuszu, że wiadomość o jego śmierci dotarła do obozu 
królewicza Władysława 26 października (s. 81), co pozwala stwierdzić tylko tyle, że mu-
siał on polec wcześniej. 

Błędy i niedociągnięcia przytrafiły się autorom przy identyfikacji innych postaci. 
W omawianej wyprawie nie brał udziału rotmistrz Różycki (s. 18, 20, 24), ale Rzeczycki. 
W diariuszu Sobieski zapisywał jego nazwisko w formie Reżycki13, co autorzy odczytali 
mylnie jako Różycki. Hospodarem wołoskim (mołdawskim) w 1617 r. był nie Aleksander 
IV Eliasz, lecz Radu Mihnea, zaś hospodarem multańskim nie był Aleksander V Mohyła, 
lecz Aleksander IV Eliasz14 (s. 14). Rotmistrz kozacki Witosławski (s. 14) miał na imię 
Benedykt15. Rotmistrz husarski Łahodowski (s. 14) miał na imię Jan16. Rotmistrz pieszy 
Ujazdowski (s. 14) miał na imię Marcjan17. Rotmistrz kozacki Rożniatowski (s. 15) miał 
na imię Krzysztof18. Rotmistrz kozacki Kozika (s. 15) miał na imię Szczęsny19. Rotmistrz 
rajtarski Medem (s. 15) miał na imię Otto20. Rotmistrz kozacki Rudzki miał na imię nie 
Paweł (s. 16), lecz Jan21. Rotmistrz kozacki Łaszcz miał na imię nie Samuel (s. 18), ale 
Władysław22. Rotmistrz kozacki Kochanowski (s. 18) miał na imię Jan23. Rotmistrz ko-
zacki Żardecki (s. 18) miał na imię Stefan24. Rotmistrz rajtarski Denhoff nie miał na imię 
Teodor (s. 19), lecz Gerard25. Rotmistrz pieszy Nowomiejski (s. 19) miał na imię Paweł26. 
Królewiczowi Władysławowi towarzyszył podczas wyprawy Borys Michajłowicz Szein, 
znajdujący się w polskiej niewoli były dowódca garnizonu w Smoleńsku27, a nie któryś 
z jego braci lub krewnych (s. 20). Wasyl Wasylewicz Golicyn (s. 20) był więziony przez 

12 Skazanie Awraamija Palicyna, przygotowanie tekstu i komentarze О. А. D i e r ż a w i n a 
i Je. W. K o ł o s o w a, pod red. L. W. C z e r e p n i n a, Moskwa–Leningrad 1955, s. 241.

13 BCzart., rkps 2763, s. 7–8, 11, 16, 17.
14 Z. S p i e r a l s k i, Awantury mołdawskie, Warszawa 1967, s. 165; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 

1617–1618, s. 91.
15 Rossijskaja Nacionalnaja Bibliotieka, Sankt–Petersburg, Pol. F. IV 274, k. 14: Expensa z skarbu 

koronnego na wojsko i na prywatne wydatki królewica JMści Władysława, obranego cara moskiew-
skiego, wyprawującego się do stolice roku 1616. 

16 Ibidem, k. 12v.
17 Ibidem, k. 16v.
18 Ibidem, k. 14.
19 Ibidem.
20 Ibidem, k. 13v.
21 Ibidem, k. 14.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem, k. 13v.
26 Ibidem, k. 15.
27 J. O s s o l i ń s k i, Pamiętnik (1595–1621), oprac. J. K o l a s a  i J. M a c i s z e w s k i, red. 

W. C z a p l i ń s k i, Wrocław 1952, s. 50; A. E. K o źm i a n, Żywot Bartłomieja Nowodworskiego, ka-
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Polaków w Malborku, a kanclerzem królewicza Władysława podczas wyprawy do 
Moskwy został Wasyl Osipowicz Janow28. W Rzeczypospolitej nie przebywał kniaź 
Dymitr Timofiejewicz Trubecki (s. 21), lecz kniaź Jerzy Nikitycz Trubecki29. Rotmistrz 
pieszy Derewiński (s. 25) miał na imię Mikołaj30. Autorzy mieli problem z ustaleniem 
personaliów jednego z dowódców moskiewskiego garnizonu w Wiaźmie, który w diariu-
szu Sobieskiego błędnie nazywany jest kniaziem Nowosielskim (s. 25–26); był to kniaź 
Michał Biełosielski31. Po zdobyciu Mieszczerska (Mieszczowska) lisowczycy nie wzięli 
do niewoli kniazia Mieszczerskiego (s. 30), lecz wojewodę mieszczerskiego Istomę 
Kasickiego32. Wspomniany wyżej Rzeczycki (s. 31) miał na imię Jerzy i nie dowodził 
chorągwią husarską, lecz kozacką33. Rotmistrz husarski Gimbułt (s. 34) miał na imię 
Jan34. Rotmistrz rajtarski Gaden (s. 34) miał na imię Wolmar35. Sokołowski nie był rotmi-
strzem kozackim (s. 36), lecz rajtarskim i miał na imię Benedykt36. Rotmistrz lisowczy-
ków Kopaczewski (s. 39) miał na imię Piotr37. Rotmistrzem piechoty w garnizonie smo-
leńskim nie był Maksimow (s. 41), ale Maksym Wołk38. Borowski (s. 46) miał na imię 
Mikołaj i nie był jednym z parlamentariuszy moskiewskich, ale porucznikiem roty husar-
skiej Aleksandra Gosiewskiego39. Do rokowań z polskimi i litewskimi komisarzami 
Moskale wyznaczyli w 1618 r. nie Piotra Nikołajewicza Szeremietiewa (s. 46, 82), lecz 
Fiodora Iwanowicza Szeremietiewa40. W walkach z Polakami pod Rżewem i Białą 

walera maltańskiego — królów polskich Stefana i Zygmunta III dworzanina, kapitana harcerzów, kom-
mandora poznańskiego, Wrocław 1840, s. 49–50; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 1617–1618, s. 100. 

28 Z. L i b r o w i c z,  Car w polskiej niewoli. Szkic historyczny, tłum. G . W i ś n i e w s k i, War sza-
wa 1994, s. 47–49; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 1617–1618, s. 185, 187, 189–190.

29 A. D a r o w s k i, Prawa Władysława do korony carskiej, [w:] Szkice historyczne, seria II, Peters-
burg 1895, s. 339; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 1617–1618, s. 99, 186.

30 Expensa z skarbu koronnego, k. 15v.
31 Nowyj letopisiec, sostawlennyj w carstwowanije Michaiła Fiedorowicza, izdan po spisku knia-

zia Obulenskogo, Моskwа 1853, s. 176; Dworcowyje razriady, t. I: 1612–1628 g., Sanktpeterburg 
1850, s. 300. 

32 Nowyj letopisiec, t. I, s. 177; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 1617–1618, s. 110.
33 Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Drewnich Aktow, [dalej cyt.: RGADA], fond 389, op. 1, 

nr 97, k. 41–42v; J. O s s o l i ń s k i, op. cit., s. 52; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 1617–1618, s. 114, 
202, 204; idem, Liczebność polowej armii polsko–litewsko–kozackiej, s. 5–6; W. K ł a c z e w s k i, 
Rzeczycki Jerzy, [w:] PSB, t. XXXIV, s. 16–17.

34 Z. O s s o l i ń s k i, Pamiętnik, oprac. J. D ł u g o s z, Warszawa 1983, s. 211. 
35 RGADA, fond 389, op. 1, nr 97, k. 104v–106v.
36 Ibidem, nr 96, k. 237v–240.
37 AGAD, Riksarkivet Stockholm [dalej cyt.: RaS], Extranea IX Polen [dalej cyt. E IX P], nr 98, 

szpula 58, bez paginacji: J. Plecki i P. Kopaczewski do W. Gembickiego, Hawryłowska Słoboda 
24 grudnia 1618; H. W i s n e r, Lisowczycy, Warszawa 2004, s. 73, 78.

38 VL, t. III, s. 152; U. A u g u s t y n i a k, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojsko-
wa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640), Warszawa 2004, s. 158, 260, 358. 

39 U. A u g u s t y n i a k, op. cit., s. 290, 332. 
40 AGAD, Archiwum Radziwiłłów [dalej cyt.: AR] V, nr 15195: B. Strawiński do K. Radziwiłła, 

Wiaźma 5 kwietnia 1618; А. B a r u s k o w, Rod Szeremietiewych, t. II, Sankt–Peterburg 1882, s. 430; 
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w kwietniu 1618 r. uczestniczył kniaź Fiodor Andrejewicz Jelecki41 (s. 51). W pułku Jana 
Karola Chodkiewicza nie było roty referendarza koronnego Jana Świętosławskiego 
(s. 58), lecz rota husarska referendarza litewskiego Aleksandra Gosiewskiego42. Plecki 
(s. 61), rotmistrz, a po śmierci Czapińskiego pułkownik lisowczyków, miał na imię Ja-
rosz43. Kapitan jedynej chorągwi dragońskiej biorącej udział w wyprawie nie nazywał się 
Seja (s. 69), lecz Sej44; w takiej zresztą formie podaje jego nazwisko Sobieski (s. 78). 
Garnizonem Możajska, po odejściu Borysa Michajłowicza Łykowa, Grigorija Leon tie-
jewicza Wałujewa i Dymitra Mamstriukowicza Czerkasskiego, dowodził Fiodor 
Wasylewicz Wołyński45 (s. 69). Chyłkow (s. 71), dowódca moskiewskiego garnizonu 
w Białej, miał na imię Borys46. W skład armii polsko–litewskiej wchodził pułk pana po-
łockiego, czyli kasztelana połockiego Mikołaja Bogusława Zieniewicza47, a nie pana 
Potockiego, którego autorzy zidentyfikowali jako Stanisława Rewerę (s. 80); sam 
Stanisław Rewera Po tocki brał udział w wyprawie w charakterze rotmistrza chorągwi ko-
zackiej48, jednak diariusz Sobieskiego w ogóle o nim nie wspomina. Wzmiankowany 
przez Sobieskiego Biedrzychowski (s. 80) to prawdopodobnie nie towarzysz chorągwi 
husarskiej Jana Gimbułta, lecz rotmistrz piechoty z garnizonu smoleńskiego; miał on na 
imię Krzysztof49. Jeden z dowódców piechoty niemieckiej, uczestniczący w szturmie 
Moskwy, nie nazywał się Bień (s. 77), lecz Bren (Brenn, Beren)50. Starostą zatorskim 

W. K o r s a k o w a, Szeremietiew Fiedor Iwanowicz, [w:] Russkij Biograficzeskij Słowar, Sankt–
Peterburg 1911, s. 223–224; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 1617–1618, s. 121, 160; idem, Rokowania 
polsko–moskiewskie, s. 56 nn.; idem, Wyprawa królewicza Władysława, s. 16. 

41 Dworcowyje razriady, s. 315. 
42 J. O s s o l i ń s k i, Pamiętnik, oprac. J. K o l a s a  i J. M a c i s z e w s k i, s. 40–41; A. A. M a -

j e w s k i, Moskwa 1617–1618, s. 204; idem, Liczebność polowej armii polsko–litewsko–kozackiej, s. 7. 
43 AGAD, RaS, E IX P, nr 98, szpula 58, bez paginacji: J. Plecki i P. Kopaczewski do W. Gem-

bickiego, Hawryłowska Słoboda 24 grudnia 1618.
44 Być może był to Karol Sej, który w 1622 r. na czele chorągwi rajtarskiej brał udział w walkach 

ze Szwedami pod Mitawą. Vide: U. A u g u s t y n i a k, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej, s. 59, 80, 
109; eadem, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu, Warszawa 
2001, s. 118; H. W i s n e r, Rzeczpospolita Wazów, t. II: Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego, dy-
plomacja, varia, Warszawa 2004, s. 209.

45 Nowyj letopisiec, s. 180. 
46 Dworcowyje razriady, s. 287.
47 BCzart., rkps 2763, s. 56; J. O s s o l i ń s k i, Pamiętnik, oprac. J. K o l a s a  i  J. M a c i s z e w s k i, 

s. 67. 
48 A. P r z y b o ś, Potocki Stanisław zwany Rewera, PSB, t. XXVIII, s. 140; M. N a g i e l s k i, 

Stanisław Rewera Potocki, [w:] Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani koronni, red. M. N a -
g i e l s k i Warszawa 2005, s. 183.

49 AGAD, AR II, nr 668: Instrukcja dla posłów od załogi Smoleńska na konwokację wileńską 
w 1617 roku, Smoleńsk 22 marca 1617. 

50 BCzart., rkps 2763, s. 54; Jaka ordinacja w sturmie stołecznym była, s. 301; A. A. M a j e w s k i, 
Moskwa 1617–1618, s. 154; idem, Liczebność polowej armii polsko–litewsko–kozackiej, s. 11.
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w 1618 r. nie był Paweł Łeśniowolski (s. 77), lecz Paweł Leśniowolski51. Siergiej 
Michajłowicz Sołowiew nie był wysłannikiem moskiewskim do komisarzy 
Rzeczypospolitej w 1618 r. i kronikarzem okresu smuty (s. 82), ale wybitnym history-
kiem rosyjskim żyjącym w XIX w.; funkcję wysłannika podczas rokowań polsko–mo-
skiewskich pełnił natomiast Sołowoj–Protasjew52. W niewoli moskiewskiej nie znajdo-
wał się Krzysztof Charliński (s. 92), który przecież, jak czytamy w diariuszu Sobieskiego, 
brał udział w wyprawie królewicza Władysława (s. 11, 21, 34), lecz kapitan Szymon 
Charliński, dowódca piechoty w polsko–litewskim garnizonie Kremla, ujęty przez 
Moskali 7 listopada 161253. Latem 1618 r. Moskale wysłali do polskiego obozu gońca 
Hrehorego Lajskiego54, a nie Hrehorego (Grzegorza) Lackiego (s. 144). 

W indeksie osób napisano: Maroń Bogdan (s. 216) zamiast: Maroń Jerzy (chodzi 
o znanego historyka z Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Rydzicz (Hrydzicz, Hrydzicki) 
Jan (s. 217), mimo że w polskiej historiografii występuje on jako Hrydzicz55; należało 
zatem umieścić go pod tym nazwiskiem, a w nawiasie podać pozostałe formy. 

Michał Wiśniowiecki nie dostał się do niewoli tureckiej 2 sierpnia 1616 pod Sa-
sowym Rogiem (s. 13), ponieważ wcześniej został otruty podczas komunii świętej 
i zmarł 7 stycznia 161656.

Wołga nie wpada do Morza Czarnego (s. 25), ale do Morza Kaspijskiego, a Pere-
jasław Riazański leży nie na południowy–zachód, lecz na południowy–wschód od Mosk-
wy (s. 37). Autorzy nie wyjaśnili też w przypisie, gdzie leży Perejasław Zaleski (s. 89).

W diariuszu i tak zwanym pamiętniku Jakub Sobieski — jak to było powszechnie 
praktykowane w Rzeczypospolitej — często nie podaje nazwisk, lecz operuje nazwami 
urzędów, np.: pan starosta śremski, pan pisarz, pan referendarz, pan hetman, pan kanclerz 
itp. Autorzy powinni byli, w celu ułatwienia czytelnikowi lektury, w każdym takim przy-
padku podać w nawiasach kwadratowych lub przypisach imię i nazwisko osoby sprawu-
jącej dany urząd.

Autorom przytrafiło się również niewłaściwie stawiać znaki przestankowe i przesta-
wiać wyrazy. Napisali: „Pokazowała się rota kozacka pana Witosławskiego, piechoty 
dwieście, i dobrej. Pokazowało się pana Zaporskiego, pana Niewiarowskiego sześćset” 
(s. 14). Powinno być: „Pokazowała się rota kozacka pana Witosławskiego, piechoty 
dwieście, i dobrej pokazowało się pana Zaporskiego, pana Niewiarowskiego sześćset”57. 
W innym miejscu czytamy: „Z nich jednego w drodze pojmali Moskwa, z czego barzo ci 
byli frasobliwi, żeby wszytkich nie wydał na mękach Kozakom zarudzczykom. Pożarski 

51 J. O s s o l i ń s k i, Pamiętnik, oprac. J. K o l a s a  i J. M a c i s z e w s k i, s. 56; H. K o w a l s k a, 
Leśniowolski Marcin, PSB, t. XVII, s. 184.

52 S. М. S o ł o w i e w, Istorija Rossii s drewniejszych wriemien, kn. V (t. IX–X): Istorija Rossii 
w carstwowanije Michaiła Fiedorowicza, Moskwa 1961, s. 112. 

53 T. B o h u n, Moskwa 1612, Warszawa 2005, s. 263, 269; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 1617–
1618, s. 185.

54 BCzart., rkps 2726, s. 55.
55 A. W i n i a r s k a, Hrydzicz (Rydziński, Hrydziński, Rydzic) Jan, PSB, t. X, s. 54–55. 
56 I. C z a m a ń s k a, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007, s. 121.
57 BCzart., rkps 2763, s. 4. 
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nie wierzył; z cedułkami ich wypuszczano z zamku i bojar także” (s. 43). Powinno być: 
„Z nich jednego w drodze pojmali Moskwa, z czego barzo ci byli frasobliwi, żeby wszyt-
kich nie wydał na mękach. Kozakom zarudzczykom Pożarski nie wierzył; z cedułkami 
ich wypuszczano z zamku i bojar także”58. W jeszcze innym miejscu czytamy: „Skoro oni 
tedy Mastrukowi przyszli” (s. 64). W rękopisie diariusza brzmi to: „Skoro tedy oni 
Mastrukowi przyszli”59. 

W kilku miejscach autorzy przekręcili lub pominęli niektóre słowa. Napisali: „woje-
wodowie i strzelcy kozaccy, i bojarowie” (s. 25) zamiast „wojewodowie i strzelcy, 
Kozacy i bojarowie”60; „Tam hetman pisał uniwersał swój” (s. 41) zamiast „Pan hetman 
pisał uniwersał swój”61; „dwienasty” (s. 42) zamiast „dwiema sty”62; „Kondywow” (s. 46) 
zamiast „Kondyrow”63; „wsiennej” (s. 47) zamiast „wojennej”64; „dwie rocie Bosackiego” 
(s. 60) zamiast „dwie rocie kozackie”65; „albo w czym im nasze pokazawszy” (s. 63) za-
miast „albo wozy im nasze pokazawszy”66; „chcieli tedy nasi uderzyć” (s. 66) zamiast 
„chcieli tedy nań uderzyć”67; „półpiętnasta” (s. 67) zamiast „półpiętasta”68 (czyli 450); 
„od lisowczyków przyjechało” (s. 72) zamiast „od lisowczyków przyjechano”69; „JM pan 
hetman posłał Brzezickiego, p[ana] Borowskiego” (s. 141–142) zamiast „JM pan hetman 
posłał Rzezickiego, p[ana] Oporowskiego”70; „zastali Ichmć wojsko barzo znędzone 
i zgłod niałe, na koniach, na czeladzi i na wszytkim barzo zeszłe i ogołocone i powiadali, 
skarżyli się rycerstwo przed Ichmciami, że drugi ode drugich, drugi ode trzech niedziel 
chleba w gębie nie miał” zamiast „zastali Ichmć wojsko barzo znędzone i zgłodniałe, na 
koniach, na czeladzi, na rynsztunku i na wszytkim barzo zeszłe i ogołocone. Powiadali 
niektórzy z rycerstwa przed Ichmściami, że drugi ode dwóch, drugi ode trzech niedziel 
chleba w gębie nie miał”71. Wydawcy nie dali także rady odczytać nazwy monasteru po-
łożonego w pobliżu Borowska (s. 62), co dla piszącego te słowa nie stanowi większe-
go problemu: „oni położyli się dwie mili od Borowska i od Pafnutego monastera”72. 
Chodzi tu o monaster Pafnutiewski (klasztor św. Pafnucego)73. Gdyby autorzy zapoznali 
się z „Nowym latopisem”, w którym ów monaster jest kilkakrotnie wspominany, naj-
prawdopodobniej poradziliby sobie z odczytem. 

58 Ibidem, s. 26.
59 Ibidem, s. 44.
60 Ibidem, s. 11.
61 Ibidem, s. 24.
62 Ibidem, s. 25.
63 Ibidem, s. 28.
64 Ibidem, s. 29.
65 Ibidem, s. 41.
66 Ibidem, s. 44.
67 Ibidem, s. 46.
68 Ibidem, s. 47.
69 Ibidem, s. 51.
70 BCzart., rkps 2726, s. 51.
71 Ibidem, s. 53.
72 BCzart., rkps 2763, s. 43.
73 Nowyj letopisiec, s. 178–179.
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W tak zwanym pamiętniku Sobieski pomylił daty dzienne i napisał „31 Novembris” 
(s. 157) zamiast „1 Decembris” (jak wiadomo, listopad ma 30 dni). Napisał też, że polscy 
i moskiewscy komisarze spotkali się w wiosce Dywilino w poniedziałek 2 grudnia 
(s. 157), choć w rzeczywistości poniedziałek przypadał 3 grudnia74. Autorzy nie tylko nie 
sprostowali tych informacji w przypisach, ale jeszcze popełnili pomyłkę przy odczycie 
rękopisu: „A termin zjazdu na poniedziałek naznaczyli die 11 Decembris. Do kompanijej 
Ichmciom przybył pan Męczyński, unus ex commissarii” (s. 157). Tymczasem w orygi-
nale brzmi to następująco: „A termin zjazdu na poniedziałek naznaczyli. Die 1 Decembris 
przybył do kompaniej Ichmciów pan Męczyński, unus ex commissarii”75. 

Istotną wadą książki jest brak bibliografii. Utrudnia to czytelnikowi dotarcie do lite-
ratury związanej z omawianą tematyką. Trzeba też wytknąć wydawcom, że powołują się 
na pracę Hanny M a l e w s k i e j, ale nie wymieniają jej tytułu76 (s. 207, 209). 

Na zakończenie wypada jeszcze wspomnieć o posłowiu. Omawiając tło historyczne 
wyprawy, autorzy bardzo dużo miejsca poświęcili stosunkom Polski i Litwy z Moskwą 
od zawarcia unii w Krewie w 1385 r. do kapitulacji polsko–litewskiej załogi Kremla 
w 1612 r. (s. 173–200), zaś wydarzenia lat 1613–1617 opisali bardzo lakonicznie (s. 200–
202). Należało postąpić odwrotnie, gdyż relacje polsko–moskiewskie w wiekach XIV–
XVI w niewielkim stopniu mają wpływ na lepsze zrozumienie treści diariusza Sobies-
kiego, a okres dymitriad i interwencji polskiej w państwie moskiewskim jest stosunkowo 
dobrze opracowany77. Natomiast wypadki, które miały miejsce pomiędzy rokiem 1612 
i 1617, wiążą się bezpośrednio z genezą wyprawy i ich znajomość przy lekturze diariusza 
jest niezbędna. Dokładne zapoznanie się z nimi nastręcza sporych trudności, ponieważ 
polska historiografia poświęciła im mało uwagi (zwłaszcza jeśli chodzi o przebieg dzia-
łań wojennych między Rzecząpospolitą a Moskwą)78.

74 S. М. S o ł o w i e w, op. cit., s. 112; A. A. M a j e w s k i, Moskwa 1617–1618, s. 177; idem, 
Rokowania polsko–moskiewskie, s. 65. 

75 BCzart., rkps 2726, s. 89.
76 H. M a l e w s k a, Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959.
77 Z ważniejszych prac dostępnych w języku polskim wypada wymienić m. in.: A. A n d r u -

s i e w i c z, Dzieje wielkiej smuty, Katowice 1999; idem, Dzieje Dymitriad 1602–1614, t. I–II, 
Warszawa 1990, idem, Dymitr I Samozwaniec. Triumf i upadek, Łódź 1993; J. B y l i ń s k i, Sejm z ro-
ku 1611, Wrocław 1970; D. C z e r s k a, Borys Godunow, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 
1988; eadem, Dymitr Samozwaniec, Wrocław–Warszawa 1995; A. H i r s c h b e r g, Dymitr Samo zwa-
niec, Lwów 1898; idem, Maryna Mniszchówna, Lwów 1927; W. P o l a k, O Kreml i Smoleńszczyznę. 
Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1612, „Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu”, t. LXXXVII, Toruń 1995 z. 1; A. G. P r z e p i ó r k a, Od Staroduba do Moskwy. Działania 
wojsk Dymitra II Samozwańca w latach 1607–1608, Zabrze 2007; R. S i k o r a, Kłuszyn 1610. 
Rozważania o bitwie, Warszawa 2010; R. G. S k r y n n i k o w, Borys Godunow, tłum. J. D a n c y g i e r 
i M. M i g d a l s k a, Warszawa 1982; W. S o b i e s k i, Żółkiewski na Kremlu, Warszawa–Lublin–Łódź–
Poznań–Kraków 1920; A. S t r z e l e c k i, Sejm z roku 1605, Kraków 1921; R. S z c z e ś n i a k, Kłuszyn 
1610, Warszawa 2004. 

78 K. T y s z k o w s k i, Aleksander Lisowski i jego zagony na Moskwę, „Przegląd Historyczno–
Wojskowy”, t. V, 1932, z. 1, s. 1–28; idem, Wojna o Smoleńsk 1613–1615, Lwów 1932; S. O c h m a n n, 
Sejmy z lat 1615 i 1616, Wrocław 1970; J. B y l i ń s k i, Dwa sejmy z roku 1613, „Acta Universitatis 
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Podsumowując należy stwierdzić, że recenzowana praca z jednej strony na pewno 
ułatwi historykom badania nad tym ciekawym okresem dziejów Rzeczypospolitej, a licz-
nym miłośnikom historii umożliwi zapoznanie się z treścią bardzo ważnych źródeł, do-
tychczas dostępnych jedynie wąskiemu gronu specjalistów. Jednak z drugiej strony war-
tość merytoryczną książki obniża błędny odczyt niektórych fragmentów tekstu, 
niewłaściwie skonstruowane posłowie oraz niewykorzystanie kilkunastu źródeł i opraco-
wań, co zaowocowało wieloma pomyłkami i nieścisłościami w przypisach.

Wratislaviensis”, Prawo, CXVII, Wrocław 1984; W. P o l a k, Misja gońca moskiewskiego Denisa 
Oładina w Rzeczypospolitej w 1613 roku, „Almanach Historyczny”, t. II, 2000, s. 75–106; idem, Misja 
posłów moskiewskich Fiodora Żeliabuskiego i Semena Matczina w Polsce w 1615 r., „Czasy 
Nowożytne”, t. XVI, 2004, s. 11–55; idem, Nieudana misja gońca cesarskiego Jakuba Henckla 
von Donnersmarck i gońca senatu Rzeczypospolitej Jana Hrydzicza do Moskwy w 1613/1614 r., 
„Czasy Nowożytne”, t. VIII (IX), 2000, s. 137–172. 

WŁODZIMIERZ KAROL PESSEL
Uniwersytet Warszawski
Instytut Kultury Polskiej

Dania nie jest więzieniem 
(Grażyna S z e l ą g o w s k a, Dania, Wydaw nic two Trio, 

Warszawa 2010, s. 455)

O tym, jak bardzo potrzebna była u nas nowa, rzetelna praca poświęcona dziejom 
duńskiego królestwa, świadczą dobitnie już same wskazówki bibliograficzne zamiesz-
czone przez autorkę na końcu książki. Po zapoznaniu się z nimi nasuwa się wniosek, że 
w Polsce stan badań skandynawistycznych o profilu historycznym i historyczno–społecz-
nym, w szczególności dotyczących Danii, rysuje się mizernie. Literatura przedmiotu jest 
skąpa, nazwiska badaczy nowożytnej przeszłości Północy, czynnych w ostatnich dwóch 
dekadach, dadzą się policzyć na palcach jednej ręki (Emilia D e n k i e w i c z – S z c z e -
p a n i a k, Zbigniew A n u s i k, Bernard P i o t r o w s k i, Jan S z y m a ń s k i). Skandy na-
wis tyki brakuje w ofercie studiów w Uniwersytecie Warszawskim, a w uczelnianej 
biblio tece na półkach opatrzonych kwalifikacją „Skandynawia”, wobec deficytu opraco-
wań naukowych z prawdziwego zdarzenia, ustawiono w długim rzędzie romanse z cyklu 
„Saga o ludziach lodu” („Sagaen om Isfolket”). Grażyna S z e l ą g o w s k a prowadzi za-
tem swoje badania i publikuje ich wyniki w polu prawie pustym, ale robi to w sposób 
zasługujący na uznanie.
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„Dania” jest syntezą napisaną przystępnie i kompetentnie; równocześnie spełnia 
najostrzejsze skandynawoznawcze kryteria merytoryczne. Stanowi kolejną pozycję 
z uznanej popularnonaukowej serii „Historia Państw Świata w XX i XXI wieku”, wyda-
wanej pod pieczą profesorów Andrzeja C h o j n o w s k i e g o i Jerzego T o m a s z e -
w s k i e g o (dotychczas opublikowano ponad trzydzieści tytułów). Będzie niezwykle po-
żyteczną lekturą zarówno dla tych, którzy z przeszłością Królestwa Danii dopiero pragną 
wnikliwiej się zapoznać, jak dla odbiorów profesjonalnych, historyków i skandynawi-
stów, przywykłych do krytycznej bądź kontekstowej lektury, która służy poszukiwaniu 
odpowiedzi na szczegółowe kwestie badawcze.

Piszący te słowa odniósłby książkę Szelągowskiej m.in. do wrażeń z pobytu w Danii 
w latach siedemdziesiątych minionego stulecia, opisanych w łże–dzienniku „Kalendarz 
i klepsydra” przez Tadeusza K o n w i c k i e g o: „Senna, poczciwa Dania zdumiała mnie 
swoim socjalizmem, stosowanym jakby ukradkiem pod politurą spokojnego mieszczań-
skiego żywota. [...] Więc oglądałem sobie te duńskie rybackie domki, cudownie pomalo-
wane, stale świeżo umyte, zadbane do przesady, patrzyłem też na ulicę czyściutką, równą, 
bez jednej grudki błota”1. Konwicki odkrywa na koniec, że za spektakularnym porząd-
kiem w rybackiej wiosce stoi tamtejsza spółdzielnia, przez pisarza określona mianem 
„kołchozu”. Stąd blisko do Hamletowskiej sentencji „Dania jest więzieniem”. Ale po 
odrzuceniu literackiej przesady Konwickiego, ostaje się świadectwo zainteresowania cy-
wilizacyjnym sukcesem małego północnego państwa, który zmaterializował się w dru-
giej połowie XX w. Jedno z możliwych odczytań „Danii” mogłoby zatem wyeksponować 
wątek genezy tego funkcjonalnego nordyckiego socjalizmu, schowanego za fasadą typo-
wego kapitalizmu. Socjalizmu rozumianego nie tylko w kategoriach polityczno–ideolo-
gicznych, lecz przede wszystkim jako model kultury. Rekonstruować go należy tak, jak 
to właśnie czyni Szelągowska, w perspektywie historii społecznej. Warto przypomnieć, 
że autorka wywodzi się z kręgu ścisłych współpracowników Anny Ż a r n o w s k i e j, 
która jako badaczka kulturowej roli kobiet czy ruchu robotniczego położyła istotne za-
sługi dla rozwoju w Polsce nurtu historii społecznej.

Książka Szelągowskiej podwójnie wykracza poza formułę serii, w której się ukaza-
ła. Po pierwsze, ramy czasowe wywodu obejmują również wiek XIX, co uważam za 
słuszne. Po wtóre, w odróżnieniu np. od „Afganistanu” Joanny M o d r z e j e w s k i e j –
L e ś n i e w s k i e j, nie mamy tu do czynienia z pracą poświęconą ściśle historii politycz-
nej, w rezultacie przeciążoną datami, faktami i danymi onomastycznymi. Autorka, re-
spektując w pełni tradycyjną historię wydarzeniową, wyraźnie skłania się ku prezentacji 
dziejów społeczeństwa i kultury. Zarazem zachowuje chronologicznie uporządkowaną 
narrację o najważniejszych wydarzeniach w dziejach Danii — praktyczne kalendarium 
na końcu książki zatrzymuje się na sierpniu 2010 r. — ale śledzi nade wszystko proces 
modernizacji kraju. Charakterystyczne, że spod ręki tej samej badaczki wyszła, i to rów-
nocześnie z „Danią”, naukowa redakcja książki Hannu S a l m i e g o, która wciela w prak-
tykę postulaty historii kulturowej. Podobnie jak fiński uczony, Szelągowska poszukuje 

1 T. K o n w i c k i, Kalendarz i klepsydra, Warszawa 2005, s. 184.
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szlaków „prowadzących do uczuć i wyobraźni ludzi z epoki”2. Faktów społecznych, dzieł 
literackich i filmowych nie traktuje jako ozdobników. Zamiast mechanicznie nanosić in-
formacje społeczno–kulturowe na siatkę historii politycznej, wykorzystuje je źródłowo, 
włącza w rozumienie procesów dziejowych. Dlatego też okupację hitlerowską Danii po-
znajemy w kontekście praktyk codzienności. Prawdziwą kawę wyparły w pewnym mo-
mencie na rynku zastępcze produkty zbożowe: „Dla Duńczyków, dla których kawa to 
napój narodowy, wypijany codziennie w ogromnych ilościach, była to zmiana bardzo do-
tkliwa” (s. 201)3. Z tego samego względu badaczka odnotowuje nieobecność niemieckich 
żołnierzy na większości fotografii z okresu drugiej wojny światowej. Duńczycy zupełnie 
nie przyjęli do wiadomości utraty politycznej suwerenności w kwietniu 1940 r., nastąpiło 
u nich kulturowe wyparcie tego faktu (s. 229).

Szelągowska nie lekceważy różnorakich obyczajowych ciekawostek, paradoksów 
czy smaczków biograficznych, ale podaje je w szerszym kontekście społeczno–kulturo-
wym. Bohaterowie dziejów Danii okazują się ludźmi z krwi i kości. Czytelnik książki 
dowie się, między innymi, że częste alkoholowe eskapady premiera Thorvalda Stauninga 
po lokalach przysparzały mu sympatii elektoratu, wyczulonego na „plebejskość” rządzą-
cych. Podobnie mile widziano podróżowanie premiera Ankera Jørgensena środkami ko-
munikacji publicznej (s. 163 i 298). Burmistrz Gladsaxe do tego stopnia zachwycił się 
gościnnym występem harcerskiego zespołu pieśni i tańca „Gawęda”, że postanowił stwo-
rzyć jego duński odpowiednik (s. 302), a nazwa słynnej hippisowskiej dzielnicy 
Kopenhagi, Christiania, na cześć idei nowoczesnej demokracji wprost odwoływała się do 
historycznej nazwy stolicy Norwegii (s. 312). Duńskie środowiska opozycyjne i kontr-
kulturowe przechowały bowiem pamięć o tym, że gdy w modernizującej się Danii pano-
wał jeszcze anachroniczny absolutyzm, w Norwegii od 1814 r. istniał system monarchii 
konstytucyjnej.

Umieszczenie w pracy rozdziału „Od katastrofy do dobrobytu” było nieuniknione. 
Wzorów nowoczesnej kultury duńskiej nie sposób wyprowadzić bez uwzględnienia 
dwóch procesów bardzo istotnych dla losów północnego królestwa w XIX w. Pierwszy 
stanowiła opóźniona likwidacja absolutyzmu. Skądinąd — co najbardziej specyficzne 
dla Danii — utracie wiary w skuteczność monarchii absolutnej towarzyszyła lojalność 
wobec dynastii i osoby króla Fryderyka VI, który — wcale zasłużenie — cieszył się opi-
nią reformatora i opiekuna ludu. Ujmując rzecz w perspektywie długiego trwania — 
dwudziestowieczne państwo socjalne uszanowało potrzebę paternalizmu, do którego 
poddanych przyzwyczaiła spolegliwa władza królewska. Repetycja takiej symptoma-
tycznej „schedy idei” nastąpiła po drugiej wojnie światowej: gdy socjaldemokracja oka-
zała się wielkim przegranym, w skórę propagatorów społecznej solidarności i państwo-
wej interwencji dla dobra całego społeczeństwa płynnie weszli liberałowie. Natomiast 
drugi kluczowy proces, zapoczątkowany w XIX w., łączy się z reakcją społeczeństwa na 
klęskę w bitwie pod Dybbøl, przegraną w walce z Prusami i utratę Szlezwiku–Holsztyna 

2 H. S a l m i, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, przeł. A. S z u r e k, red. naukowa G. S z e l ą -
g o w s k a, Kraków 2010, s. XVIII.

3 Numery stron podawane w nawiasach odsyłają do recenzowanej książki. 
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(określaną mianem „trzeciego rozbioru Danii” — pierwszym miała być utrata Skanii 
w 1658 r., a drugim przekazanie Norwegii w ręce szwedzkie na mocy traktatu kilońskie-
go z roku 1814). Przeto po 1864 r. Duńczycy postawili na rozwój wewnętrzny kraju. 
Poniesione straty bolały ich tym bardziej, że jeszcze w XVIII w. Dania była państwem 
potężnym i kolonialnym; pod administracją Kopenhagi pozostawały m.in. wyspy na 
Karaibach i faktorie w Afryce na Złotym Wybrzeżu.

Autorka trafnie diagnozuje główne formy i metody odzyskiwania pozycji gospodarczej 
i międzynarodowej przez Danię, wypracowywania kapitału kulturowego „od wewnątrz”. 
Wskazuje na działalność ruchów przebudzenia religijnego umacniających protestanckie mo-
rale, społeczną samoorganizację (towarzystwa konsumenckie, kasy oszczędnościowe) i roz-
wój spółdzielczości. Skutkowało to udziałem chłopów w życiu publicznym, szybkim wzro-
stem kultury politycznej dzięki konsensualnemu rozstrzyganiu wszelkich sporów oraz 
postępami oświaty powszechnej i ludowej — z wyróżnieniem folkehøjskoler, szkół wyż-
szych, które zwykliśmy w Polsce niezbyt fortunnie nazywać uniwersytetami ludowymi. 
Gdyby w drugiej połowie XIX w. Królestwo Danii diametralnie nie przeorientowało swoich 
wzorów kultury społecznej, biedna Dania agrarna nie odeszłaby tak szybko i płynnie w nie-
pamięć w następnym stuleciu. Ukazuje to dziewięć kolejnych rozdziałów omawianej 
książki.

W polskiej historiografii padło kiedyś pytanie o cywilizację, jakiej potrzebowaliby 
Polacy. Stawiający je Jerzy J e d l i c k i na końcu swojej książki sugerował możliwość, jak 
wiadomo niewykorzystaną, wzorowania się właśnie na Danii, gdzie zrealizowano postulat 
zastąpienia walki klas solidaryzmem społecznym. W podobnym kontekście ideę gruntownej 
społecznej ewolucji zamiast gwałtownej rewolucji politycznej krzewili w Polsce zwłaszcza 
uczniowie oraz intelektualni spadkobiercy Edwarda Abramowskiego, patrona ruchu spół-
dzielczego4. Książka Szelągowskiej ukazuje warunki konieczne oraz praktyczne okoliczno-
ści realizacji takiego ewolucyjnego wariantu rozwoju cywilizacji.

Trzeba zastrzec, że autorka nie popada w „skandynawofilię”, zagrażającą naukowe-
mu obiektywizmowi. Danię i jej kulturę darzy co prawda osobistą sympatią wyczuwalną 
w narracji, ale wobec kraju, którego historię bada, zachowuje należny dystans. Z tego 
względu jej książka dostarcza materiału, dzięki któremu można rozwiać wiele mitów na-
rastających w wyobraźni potocznej wokół duńskiego velfærdstat (państwa dobrobytu). 
Jej lektura uzmysławia np., że partycypacja kobiet w życiu publicznym stanowi tam — 
niejako wbrew polskim feministycznym zachwytom nad nordyckim równouprawnieniem 
płci — późne osiągnięcie, rezultat długotrwałego procesu, nie zaś jakiejś jednorazowej, 
stanowczej decyzji lub umowy społecznej. Jeszcze w roku 1908, przy okazji reformy 
ordynacji wyborczej, prawo głosu przyznano kobietom tylko w wyborach samorządo-
wych; twierdzono wówczas, że kobiety mają poglądy znacznie bardziej konserwatywne 
od mężczyzn (s. 105). W późnych latach czterdziestych, upływających pod znakiem roz-
liczeń z kolaboracją, znacznie łagodniej potraktowano polityków i przedsiębiorców 
utrzymujących konszachty z Niemcami, niż kobiety wchodzące w bliskie relacje z żoł-

4 Vide J. J e d l i c k i, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni 
XIX wieku, Warszawa 2002, s. 418.
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nierzami armii okupacyjnej (s. 228). Przyznanie samotnym matkom zasiłku władze uza-
leżniły od podania nazwiska ojca, mimo że już przed wojną państwowa opieka nad nie-
zamężnymi kobietami w ciąży opierała się na dyskrecji. Historycznymi zastrzeżeniami 
należy opatrywać także tezy o jedności regionu skandynawskiego, nawet pomimo udane-
go funkcjonowania Rady Nordyckiej. W okresie międzywojennym relacje między Danią 
a Norwegią bywały doprawdy bardzo chłodne, otarły się niemal o konflikt zbrojny, 
zwłaszcza na tle rywalizacji o Grenlandię (s. 140). Przynależność ziemi Innuitów Nuuk 
do Danii ostatecznie legitymizowały Stany Zjednoczone.

Ruch oporu, którym po dziś dzień szczycą się Duńczycy (muzeum w Kopenhadze to 
stały punkt na trasie wycieczek o pedagogiczno–kulturowym zabarwieniu), w gruncie 
rzeczy stanowi w dziedzinie pamięci zbiorowej rodzaj figowego listka dla postaw i poli-
tyki asekuracyjnej. „Wiosną 1939 r., gdy Europa — pisze Szelągowska — była już 
świadkiem Anschlussu Austrii i konferencji w Monachium, neutralna Dania poczuła się 
zmuszona do zawarcia z Niemcami paktu o nieagresji, by zapewnić sobie bezpieczeń-
stwo” (s. 190). „Duch roku 1864” trwał w społeczeństwie i ważył na jego wyborach; pa-
miętano o niechęci nordyckich sąsiadów do realnej pomocy w walce z pruską agresją i o 
jej opłakanych skutkach. Tymczasem wprowadzenie w latach trzydziestych XX w., zło-
tym okresie duńskiej socjaldemokracji, pierwszych ustaw socjalnych poprzedzały odgór-
ne zarządzenia wymuszające solidarność na obywatelach. Państwo zaczęło m.in. odgór-
nie regulować ilość świń odstawianych legalnie do rzeźni (s. 172). Konsensualny 
charakter duńskiego dyskursu publicznego wymagał u zarania „gwałtu założycielskie-
go”. Ponadto, wbrew łatwo nasuwającym się u nas przypuszczeniom, nie słynna socjal-
demokracja, ale tzw. rząd mieszczański (konserwatywno–liberalny) przeprowadził 
w Danii rewolucję obyczajową i musiał zareagować na żądania buntowników z 1968 r. 
O ironio, to za kadencji tego rządu, jak zauważa Szelągowska, ku oburzeniu całego świa-
ta zalegalizowano w Danii prostytucję i pornografię oraz zliberalizowano ustawę abor-
cyjną (s. 293).

Należy dobitnie zaznaczyć, że Szelągowska nie wybiela ciemniejszych kart duńskiej 
historii. Omawia np. kwestię eugeniki, kojarzonej głównie ze szwedzką inżynierią spo-
łeczną5. W 1938 r. w uniwersytecie w Kopenhadze powołano Instytut Biologii Gene tycz-
nej i Eugeniki, „sublimujący naukowo” eksperymenty rasistowskie. Do 1967 r. poddano 
w Danii bezdusznej, urzędowej sterylizacji 11 tys. osób, w tym ludzi niewidomych i głu-
choniemych. Kraj, stawiany za wzór cywilizacyjny, cieszący się opinią państwa zacisz-
nego i bezpiecznego, nie jest również całkowicie wolny od zalążków populizmu i poli-
tycznego szaleństwa. Mogens Glistrup z Partii Postępu w roku 1984 (czyli na 21 lat przed 
opublikowaniem karykatur Mahometa przez dziennik „Jyllands–Posten” i wzrostem nie-
chęci Duńczyków do cudzoziemców wyznających islam) zaproponował odesłanie 
wszystkich imigrantów do domu na koszt rządu (s. 330). Wcześniej zaś wysunął postu-
lat zniesienia armii i floty. Wojska Układu Warszawskiego podczas inwazji na duńskie 
cieś niny powinna jego zdaniem powitać automatyczna sekretarka powtarzająca zwrot 
vi overgiver os — poddajemy się (s. 304).

5 Cf. M. Z a r e m b a, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wołowiec 2011.
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Warsztatowa sumienność nie pozwoliła autorce „Danii” na pominięcie kwestii tzw. 
terytoriów autonomicznych: Wysp Owczych i Grenlandii. Poświęcony im ostatni roz-
dział książki pozostawia jednak pewien niedosyt. Liczy zaledwie ponad dwadzieścia 
stron, choć Grenlandia to największa wyspa świata, zaś społeczność Farerów (niespełna 
50 tys. mieszkańców archipelagu złożonego z osiemnastu wysp na Atlantyku) zdobyła 
się na odwagę odrzucenia w referendum członkostwa w Unii Europejskiej. Jest to jednak 
tematyka tak egzotyczna, pozbawiona bibliografii w języku polskim (za konkurencyjny, 
aktualny wstęp do wiedzy o Wyspach Owczych musi starczyć beletryzowany reportaż6). 
Na tym tle rozdział w książce Szelągowskiej, będący poniekąd jedynie aneksem, stanowi 
wartość samą w sobie. Autorka podjęła się bardzo trudnego zadania, przybliżając dzieje 
terytoriów zależnych wprawdzie od duńskiej korony, ale jednak osobnych w znaczeniu 
geograficznym, etnicznym, językowym i kulturowym, a równocześnie przeżywających 
stopniową emancypację polityczną. Poradziła sobie z tym zadaniem nader sprawnie.

Nawet tak kompletne i kompetentne dzieło jak „Dania” nie uniknęło nieznacznych uste-
rek. Jak sądzę, powstały one przez nieuwagę redaktora czy też pośpiech. Dowiadujemy się (na 
s. 264), że most połączył wyspy Langeland i Svendborg. Tymczasem Svendborg nie jest wyspą, 
lecz miastem. Most w stronę Fionii przerzucony został z miasteczka Rudkøbing na Langelandzie 
na wyspę Tåsinge (ze wspornikiem po drodze na małej niezamieszkałej wysepce Siø). Dopiero 
z Tåsinge można kolejnym mostem, już nie tak okazałym, dostać się do samego Svendborga na 
południowym brzegu Fionii (region Sydfyn). W ważnym punkcie wywodu (s. 134) natrafiamy 
na zdanie, z którego chyba omyłkowo usunięto jakiś istotny dla jego logiki zwrot: „Istniały 
jednak projekty oparcia przyszłej granicy na przykład na historycznej linii średniowiecznych 
fortyfikacji Danevirke (mniej więcej granica z Holsztynem, ten najbardziej idący na południe 
projekt był bardzo popierany przez Francję) lub — nieco bardziej realistycznie — dzielące 
Szlezwik Środkowy z miastem Flensburg”. W rezultacie gubimy się niepotrzebnie wśród pro-
jektów wytyczenia południowej granicy Danii, choć same dzieje sporu o Szlezwik–Holsztyn są 
już dostatecznie pogmatwaną materią. W innym kluczowym stwierdzeniu (s. 173) — „Istotne 
jest jednak, że korporacjonizm był jedynym elementem ideologii faszystowskiej” — zabrakło 
dopełnienia, że ten jedyny zbliżony do włoskiego faszyzmu element zawarty był konkretnie 
w programie wyborczym Thorvalda Stauninga, doktrynie duńskiej socjaldemokracji z połowy 
lat trzydziestych. Byłoby ze szkodą dla skandynawskiej kooperatywy, gdyby czytelnik „Danii” 
zechciał na tej podstawie utożsamiać ideologię faszystowskią z solidaryzmem społecznym 
in abstracto. Podobnie nieścisłe sformułowanie (na s. 330) dotyczy „afery tamilskiej” — bloko-
wania wbrew prawu przez polityków wniosków uchodźców w sprawie łączenia rodzin. 
Ombudsman Hans Gammeltoft–Hansen nie tyle bowiem aferę wywołał — a takie słowo zosta-
ło użyte w tekście — ile ją wydobył na światło dzienne, odegrał więc rolę pozytywną. 
Rzeczywistą odpowiedzialność za wywołanie skandalu ponosił przewodniczący Folketingu, 
konserwatysta Erik Ninn–Hansen (nb. latem 2011 r. polski rzecznik praw obywatelskich, Irena 
Lipowicz, wręczyła przybyłemu do Warszawy Gammeltoftowi–Hansenowi odznakę honorową 
„Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”).

6 Vide M. M i c h a l s k i, M. Wa s i e l e w s k i, 81:1. Opowieści z Wysp Owczych, Wołowiec 2011.
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W podpisie do rysunku satyrycznego z czasu wyborów do Folketingu w 1977 r. (prze-
druk na s. 308) podkreślony został sojusz Socjaldemokracji z Partią Postępu, czyli populi-
stami (w partii tej karierę rozpoczęła Pia Kjærsgaard, obecna szefowa nacjonalistycznej 
i antyimigranckiej Duńskiej Partii Ludowej). Szkoda, że taka „taktyka” socjaldemokratów, 
dosyć zaskakująca, nie została wyartykułowana w tekście głównym. Wydaje się nadto, iż 
przy redakcji „Danii” zastosowano ogólnie zasadę, że jeśli dane dzieło literackie kiedykol-
wiek zostało przełożone na język polski (dzieło filmowe zaś trafiło do dystrybucji pod 
polskim tytułem), to tytuł wersji polskiej zapisuje się kursywą, natomiast w nawiasie poda-
je się tytuł oryginalny; gdy przekładu (lub dystrybucji) nie było, obowiązuje zapis odwrot-
ny. Można jednak odnieść wrażenie, że podczas opracowywania „Danii” zabrakło konse-
kwencji przy stosowaniu takiej reguły. Na przykład zapis tytułu znanej książki Leifa 
Panduro (na s. 272), pisarza aktywnie wspierającego liberalne przemiany duńskiego oby-
czaju na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, sugeruje, że nigdy powieści tej 
nie przybliżono polskiemu czytelnikowi7. Oczywiście nie są to znaczące wykroczenia na 
tle obniżenia poziomu sztuki edytorskiej w Polsce, skoro jednak kanon duńskich „tekstów 
kultury” XX w. daleki jest u nas od kompletności, należy szczególnie dbać o unikanie bi-
bliograficznej dezorientacji odbiorców.

Jestem głęboko przekonany, że „Dania” doczeka się szybko wyczerpania nakładu i dru-
giego, uzupełnionego wydania. Podczas pracy nad nim autorka winna — jeszcze bardziej 
wykraczając poza formułę serii pomyślaną przez wydawcę — rozważyć dodanie rozdziału 
wstępnego zawierającego synoptyczne przedstawienie dziejów tego kraju sprzed Traktatu 
Kilońskiego. Wprawdzie wiem z autopsji kulturoznawcy, że perspektywa typu „od mamuta 
do Bieruta” (a w tym przypadku: od Gorma Starego do Fryderyka VI) nigdy nie gwarantuje 
pełnego powodzenia poznawczego czy narracyjnego, muszę jednak stwierdzić, że dostępne 
w krajowych bibliotekach syntezy dziejów Danii autorstwa Władysława C z a p l i ń s k i e g o 
i Karola G ó r s k i e g o  zostały wyraźnie nadgryzione zębem czasu, a przedtem naznaczone 
konsekwencjami istnienia „żelaznej kurtyny”8. Nie zapobiegły temu umiejętności ani pióra 
solidnych badaczy, którzy dyplomy zdobyli na Uniwersytecie Jagiellońskim jeszcze przed 
drugą wojną światową. Natomiast, dla porównania, prace polonijnego historyka Eugeniusza 
K r u s z e w s k i e g o, popularyzujące wiedzę o duńskiej historii, wydawane sumptem wła-
snym w „przydomowym” Instytucie Polsko–Skandynawskim w Kopenhadze, mają charakter 
amatorski9. Szelągowska zna biegle język duński i realia nordyckiego życia społecznego, re-
gularnie prowadzi kwerendy źródłowe w Det Kongelige Bibliotek (Bibliotece Królewskiej), 
operuje aktualnymi opracowaniami. Daje to jej znakomity mandat do rozwijania i udoskona-
lania dziejopisarstwa Danii adresowanego do współczesnego polskiego czytelnika, w tym 
odbiorcy bardzo wymagającego.

7 L. P a n d u r o, Okna, przeł. M. K r y s z t o f i a k, Poznań 1980.
8 W. C z a p l i ń s k i, K. G ó r s k i, Historia Danii, Wrocław 1965; W. C z a p l i ń s k i, Dzieje 

Danii nowożytnej 1500–1975, Warszawa 1982.
9 Vide np. najnowsza publikacja: S. K r u s z e w s k i, Polskie tropy nad Sundem i Skagerrakiem, 

Kopenhaga 2009.
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* * *

Adam S i s m a n, Hugh Trevor–Roper: The Biography, Weindenfeld
and Nicholson, London 2010, s. 598.

Hugh T r e v o r – R o p e r był jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych, ale 
także najbardziej kontrowersyjnych historyków swego pokolenia. Ten znakomity badacz 
epoki wczesnonowożytnej, wykładowca Oxfordu a później Cambridge, autor kilkudzie-
sięciu publikacji dotyczących historii Anglii i Europy w XVI i XVII w., był bowiem 
również zaciętym polemistą, dziennikarzem, podróżnikiem i znawcą dziejów Trzeciej 
Rzeszy, zwłaszcza ostatniego okresu jej istnienia. Przygotowanie biografii postaci tak 
wielowymiarowej stanowi zatem nie lada wyzwanie: wymaga zmierzenia się z ogromną 
ilością różnorodnego materiału źródłowego, a także, co nawet trudniejsze, odrzucenia 
części dotychczasowych, funkcjonujących — często od bardzo dawna — ocen i nowego 
spojrzenia na bohatera książki.

Szczęśliwie w przypadku książki Adama S i s m a n a oba te warunki zostały spełnio-
ne. Autor nie ukrywa, że miał okazję poznać Trevora–Ropera w ostatnim okresie jego 
życia i że znajomość ta mogła wpłynąć na jego nastawienie, równocześnie jednak nie 
unika rzetelnej i krytycznej analizy poczynań bohatera swej pracy. Podstawa źródłowa 
książki jest bardzo szeroka — od spuścizny Trevora–Ropera obejmującej tysiące listów, 
wycinków, rękopisów niedokończonych lub jedynie rozpoczętych książek i artykułów, 
poprzez wspomnienia i korespondencję rodziny i osób związanych z nim zawodowo lub 
towarzysko (zarówno tych, których można określić mianem jego przyjaciół i znajomych, 
jak i niemałej grupy przeciwników), po liczne publikacje prasowe i wywiady z jego by-
łymi studentami, współpracownikami i krewnymi.

Praca ma zdecydowanie tradycyjny układ. Sisman przedstawia losy swego bohatera 
od dzieciństwa poprzez kolejne etapy edukacji i kariery zawodowej po ostatnie lata 
życia, naznaczone ciężką chorobą. Autor poświęca więcej miejsca, niż jest w zwyczaju 
w biografiach naukowców, jego życiu osobistemu i rodzinnemu, co wynika zapewne nie 
tyle z chęci wykorzystania tego niezwykle ciekawego wątku (w latach pięćdziesiątych 
Trevor–Roper wmieszany był w skandal związany z rozwodem jego późniejszej żony, 
Lady Alexandry Haig, a jego brat był jednym z pierwszych aktywistów ruchu walki 
o prawa homoseksualistów w Wielkiej Brytanii), co służyć ma stworzeniu szerszego tła 
i jest niezwykle istotne dla zrozumienia jego niektórych wyborów zawodowych.

Przez całą książkę przewija się kilka stałych wątków kluczowych dla życia i kariery 
jej bohatera. Należy do nich choćby kwestia rozdarcia Trevora–Ropera pomiędzy pracę 
naukową a publicystykę i braku oczekiwanego przez wszystkich opus magnum, które 
miało potwierdzić jego pozycję jako wybitnego badacza epoki nowożytnej. W przeci-
wieństwie do większości swoich kolegów, jak choćby A. L. R o w s e’ a czy Lawrence 
S t o n e’ a, Trevor–Roper opublikował w zasadzie tylko jedną obszerniejszą monografię, 
tj. biografię arcybiskupa Lauda (1940), a dominującą część jego dorobku stricte nauko-
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wego stanowiły artykuły i eseje, zresztą często o polemicznym, a nie monograficznym 
charakterze. Zajmując się tym zagadnieniem Sisman sugeruje, że mogło to być spowodo-
wane przez wiele różnych czynników: od kwestii związanych z koniecznością zdobycia 
dodatkowych dochodów, poprzez perfekcjonizm powodujący, że Trevor–Roper porzucał 
pracę nad kolejnymi książkami dochodząc do wniosku, że rękopisy nie spełniają jego 
oczekiwań, po nieumiejętność skoncentrowania się w badaniach nad jednym tematem na 
tyle długo, by móc przedstawić ich wyniki w formie obszerniejszej niż kilkudziesięcio-
stronicowy artykuł. Dzięki dostępowi do spuścizny swego bohatera Sisman zdołał także 
ustalić, że pozostawił on przynajmniej dziewięć niedokończonych książek, w tym trzyto-
mowe dzieło na temat rewolucji angielskiej oraz biografię sir Theodora de Mayerne’a 
(praca ukazała się pośmiertnie w 2006 r. pod tytułem „Europe’s Physician”). Biograf 
w przekonujący sposób wskazał też, że istotnym czynnikiem mógł być również pole-
miczny temperament Trevora–Ropera, który kilkakrotnie znalazł się w centrum zażar-
tych sporów naukowych, które przyczyniły się do powstania wielu z jego najwybitniej-
szych tekstów, ale równocześnie powodowały, że brakowało mu energii do ukończenia 
„poważnej” książki.

Sisman omawia najważniejsze z tych sporów, przede wszystkim dyskusje ze 
Stowne’m, Christopherem H i l l e m, R. H. T a w n e y’e m oraz Arnoldem T o y n b e e’ m, 
dotyczące kluczowych zagadnień, takich jak geneza upadku Stuartów i wprowadzenia 
w Anglii Republiki czy teorii na temat kryzysu XVII w., lecz także te będące efektem 
prywatnych animozji i antypatii. Fragmenty dotyczące tych kwestii należą z pewnością 
do jeśli nie najciekawszych, to szczególnie atrakcyjnych dla czytelnika części pracy 
Sismana. Autor okrasza je bowiem licznymi, starannie dobranymi cytatami z korespon-
dencji Trevora–Ropera oraz przedstawia reakcje jego adwersarzy, starając się oddać at-
mosferę dyskusji. Z punktu widzenia osoby zainteresowanej historią historiografii lub po 
prostu dziejami nowożytnymi, brakuje może pełniejszego nakreślenia poglądów obu 
stron i ich ewentualnej ewolucji, co z pewnością ułatwiłoby lepsze zrozumienie istoty 
niektórych — często wieloletnich — konfliktów naukowych. Sisman wspomina za to 
obszernie o związkach Trevora–Ropera ze szkołą „Annales” i jego kontaktach z history-
kami skupionymi wokół Fernanda B r a u d e l a, co jest o tyle istotne, że bohater książki 
był w zasadzie pierwszym brytyjskim badaczem, który je nawiązał i utrzymywał.

Nie brak w pracy licznych fragmentów opisujących działalność Trevora–Ropera na 
arenie uniwersyteckiej, w tym na polu polityki personalnej i prób wpływania na funkcjo-
nowanie zarówno własnego college’u, jak całego uniwersytetu. Tu szczególnie ciekawy, 
choć też do pewnego stopnia przygnębiający, może wydawać się rozdział poświęcony 
latom 1980–1987, gdy Trevor–Roper przeniósł się z Oxfordu do Cambridge by sprawo-
wać tam funkcję przełożonego najstarszego z tamtejszych college’ów, Peterhouse.

Sporo możemy się też dowiedzieć o politycznej działalności Trevora–Ropera, 
zwłaszcza od roku 1979, gdy jako Lord Dacre of Glanton zasiadł w Izbie Lordów, a także 
(i to już wcześniej prawie nie znany element jego biografii) o powiązaniach z imperium 
prasowym Ruperta Murdocha, dla którego pracował jako członek rady wydawniczej 
„The Times’a”.

Ostatnim ze stale obecnych w pracy Sismana wątków jest kwestia zaangażowania 
Trevora–Ropera w śledztwo w sprawie śmierci Hitlera i trwałe konsekwencje, jakie 
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miało ono dla jego życia i kariery. Młody historyk trafił do zajmującego się nim zespołu 
wiosną 1945 r. z racji swej wcześniejszej pracy dla wywiadu oraz dobrej znajomości nie-
mieckiego. Pracował intensywnie nad tą sprawą przez kolejnych kilka miesięcy (Sisman 
bardzo ciekawie przedstawia doświadczenia swego bohatera w powojennych Niemczech). 
Liczne przesłuchania świadków oraz analiza dostępnych materiałów potwierdziły jedno-
znacznie, że Hitler zakończył życie w berlińskim bunkrze, a Trevor–Roper, posiadając 
bezpośrednią wiedzę oraz dostęp do zebranej dokumentacji, zasiadł do pracy nad książką 
opisującą efekty śledztwa. Ukazała się ona w 1947 r. pod tytułem „The Last Days of 
Hitler” i niemal natychmiast stała się bestsellerem, a swego autora uczyniła znanym eks-
pertem w sprawach związanych z upadkiem nazistowskich Niemiec. Przez kolejne kilka-
dziesiąt lat Trevor–Roper wielokrotnie proszony był o komentowanie różnego rodzaju 
wydarzeń i wiadomości dotyczących samego Hitlera lub historii III Rzeszy. Podobnie 
stało się w roku 1983, gdy „Stern” zapowiedział publikację odnalezionych rzekomo pa-
miętników Führera oraz zaproponował prawo do ich przedruku „Sunday Times’owi”. 
Trevor–Roper, po dokonaniu pobieżnych oględzin, potwierdził ich autentyczność. Inni 
eksperci, poproszeni o opinię, byli zdecydowanie bardziej ostrożni w swych sądach, stąd 
gdy pamiętniki okazały się falsyfikatem, jego pomyłka stała się sensacją i poważnie za-
groziła jego naukowej reputacji.

Piętna skandalu z pamiętnikami Hitlera nie udało się nigdy zatrzeć i dla szerszej 
publiczności nazwisko Trevora–Ropera kojarzyło się odtąd przede wszystkim z tą spra-
wą, tym bardziej, że z czasem zmuszony był ograniczać swoją aktywność. Choroba żony, 
jej śmierć a później własne poważne problemy zdrowotne spowodowały, że w ostatnich 
latach życia praktycznie nie był w stanie pracować, a jego kontakty ze środowiskiem 
akademickim oraz wystąpienia publiczne zostały ograniczone.

Podsumowując, praca Adama Sismana z całą pewnością może zainteresować. 
Książka jest dobrze napisana, oparta na bogatej bazie źródłowej i – co ważne w przypad-
ki biografii — stara się uchwycić i opisać różne aspekty życia i osobowości prezentowa-
nej postaci. Autorowi z całą pewnością udało się jeszcze jedno — nie ma wątpliwości, że 
po lekturze książki czytelnicy nie będą patrzeć na postać Trevora–Ropera jedynie przez 
pryzmat skandalu z pamiętnikami Hitlera lub dyskusji naukowych i docenią jego wielo-
wymiarowość. Natomiast pewien niedosyt mogą odczuć osoby zainteresowane przede 
wszystkim sferą stricte naukowej działalności bohatera książki na polu historii nowożyt-
nej, ponieważ fragmenty omawiające to zagadnienie, choć niezwykle interesujące z po-
wodu wykorzystanych źródeł, są zbyt zdawkowe. Nie zmienia to jednak faktu, że z całą 
pewnością omawiana książka zasługuje na uwagę zarówno ze strony zawodowych histo-
ryków, jak i szerszego grona odbiorców, pragnących poznać kulisy tego zawodu oraz 
losy jednego z bardziej znanych dwudziestowiecznych jego przedstawicieli.

Anna Kalinowska
Polska Akademia Nauk

Instytut Historii
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Robin O s b o r n e, The History Written on the Classical Greek Body, 
Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. XV + 260.

Jednym z przywilejów zajmowania się historią świata starożytnego jest koniecz-
ność, a nie tylko możliwość, łączenia w badaniach wielu dziedzin nauk humanistycznych 
— od historii sztuki, poprzez literaturoznawstwo, po antropologię kultury czy gender 
studies. To przywilej, co prawda, dość kłopotliwy, wymagający od badacza rozleglej 
wiedzy i szerokich kompetencji. Z niezrównaną konsekwencją prawdziwie interdyscy-
plinarne ujęcie od lat praktykuje z doskonałym rezultatem Robin O s b o r n e, profesor 
Uniwersytetu w Cambridge i członek Akademii Brytyjskiej, wybitny specjalista w zakre-
sie historii społecznej Aten okresu klasycznego, dziejów Grecji archaicznej, historii sztu-
ki greckiej i archeologii Attyki. To uczony niezwykle płodny, nie zawsze może głoszący 
tezy znajdujące powszechną akceptację, ale niezmiennie inspirujący i pobudzający do 
rozważań. Swoimi pracami, w tym również najnowsza książką, wyraźnie pokazuje, że 
twierdzenie Numy D. F u s t e l a  d e  C o u l a n g e s — l’histoire se fait avec des textes 
— zupełnie straciło na znaczeniu. Dziś nie można uprawiać historii świata Greków bez 
uwzględnienia materiału archeologicznego, a choć „teksty są najlepszymi przyjaciółmi 
historyka” (Christopher P e l l i n g), to z pewnością nie są przyjaciółmi jedynymi i za-
wsze lojalnymi.

Książka „The History Written on the Classical Greek Body” powstała w ramach pro-
jektu „Changing Beliefs of the Human Body from the Palaeolithic to Modern Medical 
Anthropology” i zarazem jest efektem wygłoszonych w 2008 r. przez autora Wiles 
Lectures na Uniwersytecie w Belfaście. Nie jest ona w żadnej mierze standardową histo-
rią ciała w Grecji, nie jest też analizą stosunku Greków do cielesności. Jest próbą uchwy-
cenia sposobu, w jaki autorzy tekstów greckich klasyfikowali ludzi i konstruowali ich 
cielesność oraz próbą skonfrontowania „tekstowych” podziałów i koncepcji z tym, co 
i jak widziano oczyma — z wizerunkami ciał w ikonografii wazowej, rzeźbie i innych 
pozostałościach kultury materialnej (jak choćby naczynia w kształcie ludzkiej głowy). 
Osborne’owi udało się pokazać, że autorzy źródeł pisanych, które dotrwały do naszych 
czasów, tworzyli często świat nieodpowiadający rzeczywistości, w której żyli, a pisanie 
historii „na podstawie tego, co mówili, jest pisaniem historii fantazji” (s. 227). Jest to 
zatem praca o historii zapisanej i historii nie zapisanej na greckim ciele, o tym, co z wi-
zerunków ciała mogą wyczytać współcześni historycy.

Wśród najbardziej popularnych skojarzeń z kulturą starożytnej Grecji znajduje się 
asocjacja ze sportem i fascynacją Greków nagim męskim ciałem. Bez wątpienia nieodzow-
nymi elementami każdej polis były gimnazjon i palestra, a ideologia arystokratyczna łączy-
ła sprawność fizyczną z dobrem moralnym. Słuszne jednak będzie postawienie pytania, czy 
Grecy rzeczywiście byli — by użyć wyrażenia Nigela S p i v e y’a — „cielesnymi faszysta-
mi”? Osborne bowiem pokazuje w omawianej książce, jak bardzo różni się nasze ujęcie 
piękna fizycznego od greckiego spojrzenia na ciało. Ćwiczenia fizyczne nie służą, wedle 
dostępnych nam źródeł, kształtowaniu pięknego ciała, lecz zachowaniu go w eueksia, do-
brej kondycji (co nie oznaczało wcale ciała muskularnego). Współczesny sposób odczyty-
wania muskularnych posągów greckich nie odpowiada zatem temu, co w rzeźbie tej mogli 
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widzieć Grecy, a dzisiejszy kult muskulatury zadziwiłby ich niepomiernie (autorzy trakta-
tów medycznych wcale nie akcentują konieczności uprawiania ćwiczeń w gimnazjonie, 
a pierwsze poważne rozważania o muskulaturze, jak sugeruje Galen, podjął dopiero 
Marinus w I/II w. n.e.).

Pozostaje jednak pytanie, na ile ateńscy artyści zawierzali widzianej rzeczywistości 
i w jakim stopniu oddawali społeczne podziały w tworzonych przez siebie wizerunkach? 
W rozdziale 3 autor rozważa akcentowane przez teksty pisane cielesne rozróżnienia, 
które nie są widoczne lub są widoczne w inny sposób w pozostałościach materialnych. 
W ikonografii wazowej wizerunki kobiet i mężczyzn podporządkowane zostały pewnym 
regułom — rzadko zaznacza się (z wyjątkiem długości włosów) wiek kobiet, wiek męż-
czyzn określić można w dużym przybliżeniu tylko poprzez wzrost postaci czy zarost, zaś 
różnego rodzaju akcesoria (lusterko, puzderko czy np. wrzeciono w przypadku wizerun-
ków tzw. Spinnende Hetären) mogą świadczyć o społecznej pozycji przedstawionej po-
staci. Eksponowane przez teksty literackie ujęcie ról społecznych kobiety i mężczyzny, 
najbardziej ryzykownych dla jednostki zobowiązań wobec wspólnoty — porodu oraz 
wyruszenia na wojnę — znajdowało wyraz w repertuarze rzeźbionych wizerunków na-
grobnych. Ale również rzeźbione ciała zmarłych nosiły ślady rozróżnienia poprzez 
przedstawienie zmarłego w himationie lub bez niego, z psem, tarczą, aryballosem czy 
koniem w przypadku mężczyzn, a jeśli chodzi o kobiety — np. w sposobie udrapowania 
chitonu, obecności płaszczyka lub rożnego rodzaju akcesoriów (wrzeciona, lusterka, 
puzderka etc.). Są to wszystko wizerunki wysoce zideologizowane, podporządkowane 
kodowi wypowiedzi artystycznej. Osborne dowodzi, że ikonografia wazowa czy nagrob-
na nie daje podstaw do rozróżnienia kultury warstw niskich od kultury wysokiej, nato-
miast do takiego podejścia prowadzą niekiedy twórcy źródeł pisanych. Co więcej, autor 
recenzowanej pracy sądzi, że w Atenach nigdy nie było spójnej i prostej idei obywatel-
stwa (wydzielony podrozdział poświęcił zresztą drobiazgowej analizie terminów polites 
i astos), a na przykładzie pozostałości materialnych pokazuje, że artyści nie byli specjal-
nie zainteresowani sygnalizowaniem, czy dana postać jest czy nie jest obywatelem (za 
otwartą należy chyba uznać kwestię postaci z Bürgerstock czy osób przedstawionych 
w himationie, w czym niektórzy widzą oznakę obywatelstwa, inni biorą za wyróżnik 
wyższej klasy społecznej, a jeszcze inni — na podstawie Arystofanesa („Chmury”, 987) 
— za ubiór konkretnych tylko pokoleń obywateli; tak czy inaczej himation pojawia się 
z czasem w nagrobnych przedstawieniach metojków, a uznać to należy wedle Johannesa 
B e r g e m a n n a za oznakę Assimilationsbereitschaft der Metöken). Ciała obcych są 
przedmiotem rozważań autora w rozdziale 5, który rozpoczyna się analizą fascynującej 
steli Antipatrosa z Sydonu, pochowanego przez współtowarzyszy podroży w Atenach, 
będącej znakomitym przykładem synkretyzmu kulturowego — ateńskiej formy i wizual-
nej symboliki fenickiej (ciało Antipatrosa jest zjadane przez lwa, demona Podziemi). 
W malarstwie wazowym rozróżniano różne grupy niegreckie przez pewne cechy — ob-
rzezanie (Egipcjanie), wytatuowane ciała i specjalny strój (Trakowie), ciemną skórę i ne-
groidalne cechy fizjognomii. Nie zawsze jednak cechy te wskazywały na etniczność 
danej postaci, choć nierzadko były indykatorami pewnych cech kulturowych — np. męż-
czyzna w scytyjskiej czapce niekoniecznie jest Scytą, w języku ikonografii wazowej 
może oznaczać człowieka nieumiarkowanego w piciu. Z wyjątkiem postaci niewolników 
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(a i to nie zawsze konsekwentnie), artyści zasadniczo nie rozróżniali poprzez ubiór 
i cechy fizyczne statusu społecznego przedstawianej osoby, nie zawsze więc — jak prze-
konuje Osborne — możliwe jest określenie sportretowanej postaci mianem obywatela, 
metojka czy cudzoziemca. Wszystko to silnie kontrastuje z podziałami akcentowanymi 
w tekstach pisanych — rozróżnienia ciała wolnego od niewolnika, Greka od barbarzyń-
cy, obywatela od cudzoziemca.

W greckiej myśli i codziennej praktyce bardzo ważne miejsce zajmował problem 
czystości rytualnej i zbrukania (miasma). W rozdziale 6 autor stawia pytanie, czy możli-
we jest oznaczenie ciała w ikonografii jako naznaczonego nieczystością (w rzeczywisto-
ści mogło to być widoczne np. przez włożenie ubrania w kolorze określonym przez 
prawo, jak w przypadku polis Gambreion, gdzie wedle prawa z III w. p.n.e. żałobnicy 
musieli nosić odzież szarą (kobiety), względnie szarą lub białą (mężczyźni i dzieci)). 
Zbrukanie — coś materialnie niewidzialnego, coś, co dostrzec mogli tylko bogowie, sta-
wało się z biegiem czasu coraz ważniejsze w społecznościach Greków, o czym świadczą 
choćby liczne prawa związane z miasma. Następnie Osborne przechodzi do bardzo popu-
larnego w ostatnich latach, zwłaszcza w nauce niemieckiej, zagadnienia wizerunków 
bogów. W jaki sposób Grecy wyobrażali sobie cielesność swoich bóstw i w jakim stopniu 
posągi bogów różniły się od przedstawień ludzi, np. archaicznych kouroi? Czy forma 
i sposób przedstawiania bogów wpływały na kwestie teologiczne i na koncepcję bóstwa? 
Ukazywanie w tekstach pisanych przesiąkniętego antropomorfizmem wizerunku bogów 
greckich, odczuwających typowo ludzkie pragnienia i zachowujących się w sposób cał-
kowicie ludzki, było zabiegiem (już u Homera) czysto literackim. Oczywiście bogowie 
byli wedle Greków do ludzi podobni, choć byli wyżsi i piękniejsi (co, jak podaje Hdt. 
1,60, podstępnie wykorzystał Pizystrat, który przejął władzę w Atenach dzięki udającej 
Atenę wysokiej i pięknej niewieście). Kres tej, by tak rzec, nadludzkiej ludzkości bogów 
zdaniem Osborne’a jest związany z Fidiaszem, którego rzeźby różnią się w sposób zna-
czący zarówno od wizerunków ludzi, jak od wcześniejszych wyobrażeń bogów. 
Wykorzystanie chryzelefantyny w tworzeniu monumentalnych posągów bóstw z całą 
pewnością odbiło się na teologii Greków i na koncepcji bóstwa — siły potężnej i niebez-
piecznej. Osborne słusznie zaznacza kolejną rewolucyjną zmianę dotyczącą wyobrażenia 
bóstwa — jest nim oczywiście Praksytelesowe przedstawienie nagiej Afrodyty. W ten 
sposób boskie ciało zaczęło wyrażać bardzo ludzkie pragnienia i cechy.

Recenzowana praca wyraźnie pokazuje, że teksty literackie konstruują świat, który 
być może nigdy nie istniał, tak jak robią to — w inny sposób i konstruując nieco inną 
historię — wizerunki w rzeźbie, ikonografii wazowej czy nagrobnej. Zadaniem historyka 
jest pogodzić te dwa sprzeczne obrazy. Niby nic nowego, ale w dzisiejszej nauce wciąż 
pozostaje to w dużej mierze jedynie postulatem. Praca Robina Osborne’a to książka sty-
mulująca i z pewnością warto po nią sięgnąć.

Rafał Matuszewski
Georg–August–Universität Göttingen
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Anna S u p r u n i u k, Mazowsze Siemowitów (1341–1442). Dzieje poli-
tyczne i struktury władzy, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 276.

Recenzowana książka składa się z wstępu, dwóch rozdziałów, dwóch aneksów (map 
oraz spisów urzędników) i zakończenia. Zawiera także bibliografię, wykaz skrótów i ilustra-
cji. We wstępie Anna S u p r u n i u k precyzuje cele powstania pracy obejmującej stuletni 
okres rządów Siemowitów III, IV i V. Autorka podkreśliła, że każdy z nich był silną osobo-
wością polityczną, każdy odcisnął wyraźne piętno na swoim władztwie, a ponadto właśnie 
czas ich panowania był dla Mazowsza bardzo istotnym okresem modernizacji politycznej, 
społecznej i gospodarczej (s. 1–2). Ponadto Supruniuk wskazała na syntetyczny cel swej 
pracy, która ma być podsumowaniem dotychczasowych badań, w tym jej własnych licznych 
studiów, nad politycznymi dziejami i elitami politycznymi omawianej dzielnicy. W dalszej 
części wstępu można znaleźć charakterystykę literatury przedmiotu i podstawy źródłowej, 
która stanowi fundament badań nad dziejami Mazowsza.

Rozdział pierwszy zawiera przedstawienie politycznych dziejów Mazowsza w okresie 
objętym czasowymi ramami pracy. Czytelnik otrzymał przegląd najważniejszych wątków 
i zagadnień związanych z władztwem Siemowitów. Supruniuk skupiła się na polityce zagra-
nicznej książąt, zwłaszcza Siemowita IV, sygnalizując jednocześnie podstawowe kwestie 
społeczno–ekonomiczne. Rozdział ten jest niemal identyczny z fragmentem tekstu o dzie-
jach politycznych Mazowsza, napisanym przez autorkę w syntezie „Dzieje Mazowsza do 
roku 1526” (red. Henryk S a m s o n o w i c z, Pułtusk 2006).

Ostatnia część książki to obszerny aneks, zawierający spisy urzędników mazowieckich 
z lat 1341–1462. Jest to cenne dopełnienie badan Adama Wo l f f a i niewątpliwie bardzo 
ważna część pracy. Szkoda tylko, że w spisach nie dokonano jasnego rozróżnienia urzędów 
na ziemskie, dworskie i administracyjne; podział ten jest dla autorki bardzo ważny przy 
omawianiu, w rozdziale drugim, sposobów sprawowania władzy na Mazowszu późnego 
średniowiecza.

Ów rozdział drugi nosi tytuł „Formy sprawowania władzy — kryterium obsady urzę-
dów ziemskich i administracyjnych”. Ze wszystkich części książki rozdział ten jest najbar-
dziej kontrowersyjny i dlatego chciałbym jemu poświęcić więcej uwagi. Już samo sformuło-
wanie tematu budzi pytania. Dlaczego jako formy sprawowania władzy autorka traktuje 
wyłącznie kryteria obsady urzędów? To znaczne zawężenie perspektywy badawczej wyraź-
nie odbiło się na wartości rozdziału. Już na wstępie (s. 79) Supruniuk, charakteryzując pozy-
cję władców mazowieckich w średniowieczu i polemizując ze starszą literaturą, która wi-
działa w nich silnych jedynowładców, wskazuje, że „ostatnim suwerennym i niezależnym 
władcą mazowieckim był Bolesław II płocki”. Wniosek swój opiera na stwierdzeniu, że 
udało mu się w 1294 r. na kilkanaście lat zjednoczyć Mazowsze po śmierci brata Konrada II. 
Zatem suwerenność wynikała z faktu zjednoczenia dzielnicy. Takie postawienie sprawy jest 
nie bardzo zrozumiałe. W dalszych wywodach nad charakterem władzy książęcej autorka 
pisze, że od drugiej połowy XIV w. u boku książąt zaczęli pojawiać się stali doradcy — „ich 
nieformalne rady”. Zaś w akapicie na następnej stronie można przeczytać, że o ile władza 
Siemowita III była „niemal autorytarna”, to jego następcy musieli się liczyć z wolą podda-
nych. Trudno więc jednoznacznie wywnioskować, który z Piastów mazowieckich był ostat-
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nim „suwerennym i niezależnym władcą”. Tym bardziej, że nieprecyzyjne definiowanie 
owej suwerenności i niezależności powoduje, iż czytelnik zaczyna się zastanawiać, czy wy-
znacznikiem niezależności władzy książęcej jest brak gremium doradczego, czy rządy nad 
całością dzielnicy? Nie można przecież przyjmować, że w XIII w. Piastowie mazowieccy 
nie posiadali otoczenia urzędniczego — tworzącego szczyt elity politycznej dzielnicy — 
i grupy doradców. Zaś nazwanie Siemowita III księciem niemal absolutnym staje się cokol-
wiek niejednoznaczne wobec informacji o powołaniu przez niego sądów ziemskich na 
Mazowszu na wzór Królestwa Polskiego, co raczej nie jest wyznacznikiem absolutyzmu 
władzy.

W dalszej części rozdziału autorka przechodzi do analiz „mechanizmu awansowego”, 
jaki miał funkcjonować na Mazowszu Siemowitów. Supruniuk wskazuje na ekskluzywizm 
środowiska monopolizującego otoczenie książąt w późnym średniowieczu (s. 81). Sta-
nowiska urzędnicze obsadzali bowiem przedstawiciele kilkudziesięciu spokrewnionych ze 
sobą rodzin. Do początku XV w. w książęcym otoczeniu można było jeszcze spotkać ludzi 
bez urzędów, potem już nie. Według autorki w wieku XV bez funkcji urzędniczej nie można 
było znaleźć się w gronie bliskich doradców księcia. Same awanse zaś były „rezultatem 
kariery dworsko–urzędniczej, nadania książęcego lub korzystnie zawartego małżeństwa” 
(s. 82). Ale, jak autorka zaznacza w zdaniu następnym, dotyczyło to tylko wspomnianego 
wąskiego kręgu elitarnego, a „w XV wieku był już [awans — A. M.] przywilejem, którym 
książęta rozporządzali bardzo rozważnie. Niższe urzędy ziemskie i dworskie obsadzane 
były najczęściej przez drobne rycerstwo, co pozwoliło władcom utrzymać równowagę we-
wnątrz elity władzy”. Wydaje mi się, że streszczone powyżej wywody są mocno nieprecy-
zyjne. Z jednej strony wskazują na powstanie w XV w. monopolu kilkudziesięciu rodzin, 
które dominowały w monarszym otoczeniu i w hierarchii urzędniczej, a z drugiej, że książę 
zachowywał równowagę w elicie przez promowanie nowych ludzi na niższe urzędy. Zatem 
monopol nie był tak naprawdę trwały i silny, bo jak sama autorka napisała, niektórzy 
z owych nowych ludzi dawali początek rodzinom możnowładczym. Supruniuk wskazuje 
także na istnienie kilku grup społecznych wspierających władzę książęcą w tym czasie, 
które klasyfikuje na podstawie zamożności w ramach stanu rycerskiego. W rezultacie daje 
do zrozumienia, że wszyscy rycerze posesjonaci na Mazowszu mieli możność zaistnienia 
— choćby na niewielką skalę — w książęcym otoczeniu, bo nawet bycie wójtem czy sołty-
sem w książęcych dobrach autorka „podciągnęła” pod miano „wspierania księcia w sprawo-
waniu władzy”. Następnie Supruniuk stwierdza, że nie da się pokazać jednoznacznych przy-
czyn dla których ktoś awansował, a ktoś nie. Wskazuje też na kilka powodów książęcych 
nominacji (poza oczywiście wolą panującego), które można określić jako: przymioty osobi-
ste, protekcja, zaplecze rodzinno–rodowe i majątkowe. W akapicie tym można zauważyć 
nieco chaosu, ponieważ otwiera on wątek kryteriów nominacji, a tymczasem dowiadujemy 
się z niego, że urzędnicy mazowieccy byli świadkami w oczyszczeniach szlachectwa na te-
renie księstwa i Korony, a także o znaczniejszej liczbie pasowań rycerskich w XV w., które 
jednak nie wpływały na pełnienie urzędów. Ledwie dwie strony wcześniej termin strenuus 
był dla autorki wyznacznikiem przynależności do średniej elity urzędniczej (do godności 
kasztelana). Supruniuk zwraca także uwagę na dziedziczenie urzędów, szczególnie najwyż-
szych, w ramach jednej rodziny lub kilku rodzin blisko spokrewnionych.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



208 ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Ciekawym zjawiskiem opisanym w recenzowanej książce jest kumulacja urzędów 
w rękach jednej osoby. Autorka wskazuje, że kumulowane były zazwyczaj urzędy ziemskie 
z administracyjnymi bądź dworskimi, natomiast nigdy dworskie z administracyjnymi. 
Stwierdzenie to jest jednak niezbyt ścisłe. W pewnym miejscu (s. 87) Supruniuk pisze: 
„Właściwe łączenie [urzędów — A.M.] polegało na sprawowaniu przez jedną osobę jedno-
cześnie kilku godności w tej samej strukturze urzędów. Na Mazowszu zachodnim we wspo-
mnianym okresie łączono wyższe godności ziemskie — przede wszystkim starostwa i sędz-
twa, podkomorstwa i kanclerstwa — głównie w południowej części księstwa Siemowitów”. 
Wynika z tego, że kanclerstwo i starostwo są dla autorki godnościami ziemskimi. Ale w na-
stępnym zdaniu pisze ona, że gdzie indziej na Mazowszu łączono urzędy z dwóch hierarchii 
np. chorąstwo ze starostwem. Potem zaś dodaje, że w latach 1342–1462 często urzędy ziem-
skie takie jak: kasztelania, chorąstwo, podkomorstwo, cześnikostwo, sędztwo i kanclerstwo 
były łączone ze starostwami. Dwie strony dalej (s. 89) pisze zaś, że z urzędów admini-
stracyjnych, czyli starostw, awansowano na urzędy ziemskie. I takie awanse zostały przez 
autorkę potraktowane jako najważniejsze, bowiem wskazywały na awansowanie osób 
spraw dzonych w zarządzie domeną książęcą. Kwestia kanclerstwa nie została w ogóle 
sprecyzowa na i nie wiadomo, jak należy kwalifikować tę godność w realiach piętnasto-
wiecznego Mazowsza, ile takich urzędów było w skali księstwa i które z nich mogły być 
traktowane jako ziemskie, a które jako dworskie. W Koronie XIV i XV w. kanclerstwa po-
zostawały ściśle związane z dworem królewskim, a nie z hierarchiami ziemskimi, choć czę-
sto poprzez nazwę związane były z którąś z ziem Królestwa. Także w spisach urzędników 
mazowieckich, w omawianej książce, nie zostało to zaznaczone. Brak precyzji w opisie 
hierarchii urzędniczych w dużej mierze wynika, jak się wydaje, z braku staranności w re-
dakcji książki.

Opisując uposażenie urzędników mazowieckich autorka słusznie stwierdza, że — po-
dobnie jak w przypadku Korony — niewiele o tym wiemy. Jednak omawiając tę kwestię 
niepotrzebnie wciąga w zakres uposażenia nadania książęce. Nie były one przecież jedno-
znacznie związane z pełnionymi funkcjami i stawały się dobrami dziedzicznymi, a jak sama 
autorka zauważa, poprzedzały niejednokrotnie objęcie funkcji urzędniczej.

Sporo zamieszania można stwierdzić także w akapicie poświęconym starszeństwu 
urzędów na Mazowszu. Warto zacytować większy fragment książki: „Dopiero po zjedno-
czeniu Mazowsza w roku 1370 Siemowit III uporządkował istniejące urzędy ziemskie we-
dług jednolitej zasady starszeństwa. W ramach poszczególnych godności zapanowała ściśle 
przestrzegana kolejność, hierarchia, a awanse dokonywały się najczęściej w obrębie tych 
samych ziem i hierarchii. Badania Wolffa dowiodły, że oprócz starszeństwa urzędów w ra-
mach poszczególnych ziem istniało także starszeństwo wynikające ze specyficznej hierar-
chii ziem wchodzących w skład księstwa. W okresie rządów Siemowita III uformowała się 
również jednolita hierarchia ziemska. Wcześniej na Mazowszu rządzonym przez kilku ksią-
żąt i podzielonym na kilka niezależnych terytoriów, które nierzadko składały się z ziem nie-
stykających się ze sobą, powstawały urzędy noszące nazwy związane z terytorium. Dopiero 
zjednoczenie wszystkich ziem księstwa pozwoliło na uporządkowanie istniejących urzędów 
według jednolitej zasady starszeństwa” (s. 91). Fragment ten niczego nie wyjaśnia, a raczej 
wszystko gmatwa i do tego wyraźnie nie jest dopracowany przez redaktora książki, który nie 
zauważył ewidentnego powtarzania się tych samych informacji, co wprowadziło wyjątkowy 
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zamęt. Nie wiadomo, na czym miała polegać reforma Siemowita III, ponieważ z jednej stro-
ny dowiadujemy się o stworzeniu jednolitej hierarchii, ale z drugiej o istnieniu szeregu hie-
rarchii w ramach poszczególnych ziem i starszeństwa ziem. Dopiero na s. 92–93 autorka 
wyjaśnia, na czym to wszystko polegało, choć niestety znowu w mocno niekonsekwentny 
i niejasny sposób. Wspominając o braku jednoznacznych wskazówek, dlaczego jedna zie-
mia była ważniejsza od drugiej i jedna hierarchia od innej (rzecz jasna z wyjątkiem ziemi 
płockiej i jej urzędników), Supruniuk przedstawia propozycje układu hierarchicznego urzę-
dów na Mazowszu w XIV i XV w.: „Wśród kasztelanów mazowieckich panowała także ści-
śle określona hierarchia. W testacjach sporządzanych do roku 1370 zawsze jako pierwszy 
figurował kasztelan czerski, a po zjednoczeniu kasztelan płocki. Następne miejsca zajmo-
wali kasztelanowie: sochaczewski lub wiski, wyszogrodzki, warszawski, raciąski, kamie-
niecki”. Jednak jednoznaczność tej informacji słabnie, kiedy przeczytamy na następnej stro-
nie: „Na wystawianych do 1370 roku dokumentach Siemowita III wymieniano pierwszych 
urzędników ziemi czerskiej, po tym roku płockiej, następnie figurowali dostojnicy ziem: 
warszawskiej, rawskiej, sochaczewskiej, ciechanowskiej i gostynińskiej”. Trudno więc do-
wiedzieć się, który z wymienionych układów ważności ziem decydował o doborze urzędni-
ków występujących w listach świadków książęcych dyplomów.

Następnie autorka krótko charakteryzuje porządek urzędników we władztwach Sie-
mowita V i Władysława I, aby przejść do konstatacji, że w zachodniej części Mazowsza 
najważniejsi byli: wojewoda płocki i kasztelan płocki. Ten pierwszy zachowywał jurysdyk-
cję nad całą szlachtą tego obszaru, która nie była objęta przywilejem prawa nieodpowiednie-
go. Szkoda że Supruniuk nie pokusiła się w tym miejscu o omówienie ustrojowej relacji 
między wojewodą a starostą generalnym, którego wprowadził przecież, na wzór Korony, 
Siemowit III. Dopiero znacznie dalej (s. 103) autorka wspomina lakonicznie o roli starostów 
w zarządzie domeną książęcą. Następnie krótko charakteryzuje hierarchie mniejszych ziem 
mazowieckich: wiskiej, Zawkrza i ziemi bełskiej. W przypadku tej ostatniej, brak jedno-
znacznego określenia jej ustrojowego charakteru, ponieważ — jako część Rusi — mogła nie 
mieć własnej hierarchii ziemskiej z racji niestosowania na jej obszarze prawa polskiego. 
Jaka była jednak pozycja prawna zasiedlającej ją szlachty mazowieckiej, skoro nie powoła-
no dla niej sądu ziemskiego? Traktowanie przez Siemowita IV ziemi bełskiej jako swej wy-
łącznej własności musiało chyba mieć wpływ na relacje z nowymi osadnikami.

Po omówieniu kwestii związanych z hierarchiami urzędniczymi Supruniuk przechodzi 
do rady książęcej. Najpierw (s. 99) krótko charakteryzuje wiece na Mazowszu w późnym 
średniowieczu. Podkreśla, że, jakkolwiek niewiele o nich wiadomo, wiece były jednymi 
z podstawowych narzędzi sprawowania władzy przez książąt, o czym świadczy uregulowa-
nie sposobów ich zwoływania przez osobne statuty. Niestety, autorka nie pokusiła się o krót-
kie przynajmniej przeanalizowanie rozwiązań statutowych, a nawet nie podała w przypisie 
odsyłacza źródłowego, dzięki któremu można by samemu pogłębić wiedzę na ten temat. 
Stwierdziła jedynie, że wiece były czymś zupełnie innym niż rada książęca. Przechodząc do 
tej ostatniej autorka zaznacza że w Koronie rada monarsza wykształciła się już w połowie 
XIV w., stając się „ogólnopaństwowym organem władzy centralnej” i miała dwoisty charak-
ter: obok szerokiej rady, niejako oficjalnej — której skład tworzyli wybrani urzędnicy 
wszystkich hierarchii i ziem, dostojnicy kościelni i przedstawiciele szlachty — istniała rada 
wąska, złożona z kilkunastu osób — najwyższych urzędników i dostojników królewskich 
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(s. 100). Takie nakreślenie tła uważam za zdecydowanie nieprecyzyjne i wręcz błędne, po-
nieważ w świetle nowszej literatury (Janusz K u r t y k a, „Odrodzone Królestwo. Monarchia 
Wła dysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań”, Kraków 2001, 
s. 90–93) kształt rady za Kazimierza Wielkiego, a tym bardziej jego następcy, wcale nie był 
tak jednoznaczny, a sama rada nie była tak klarownie umiejscowiona w systemie władzy 
Królestwa drugiej połowy XIV w., jak napisali przywołani przez autorkę: Juliusz B a r d a c h 
i Zdzisław K a c z m a r c z y k. W przypadku Mazowsza Supruniuk nie ma już tak jedno-
znacznych poglądów na kształt rady i zaznacza, że rozbieżności wśród badaczy są duże, 
gdyż jedni kładą jej powstanie na koniec XIV, a inni na początek XVI w. Autorka wspomina 
jednocześnie, że Siemowit III, wzorując się na reformach ostatniego króla Piasta, mógł się-
gnąć po kazimierzowskie rozwiązania w konstruowaniu rady. Problem w tym, że rozwiąza-
nia te są nam tak naprawdę nieznane. Wszystko to prowadzi to kolejnych nieprecyzyjności 
w wywodzie autorki, która w następnym akapicie stwierdza, że dochodziło do licznych spo-
tkań księcia z doradcami, ale cała rada zbierała się rzadko. Brak konkluzji w wątku dotyczą-
cym rady książęcej na Mazowszu każe domyślać się, że Supruniuk przychyla się do wnio-
sku, iż rada faktycznie funkcjonowała w tym czasie w otoczeniu Piastów mazowieckich, ale 
była gremium na tyle niesformalizowanym, że umyka precyzyjnej analizie.

Objazdy książęce także znalazły swoje miejsce w omawianej książce (s. 102–105). Ich 
analiza w świetle recenzowanej pracy niewiele wnosi do obrazu form sprawowania władzy 
na Mazowszu. Autorka skupiła się na wnioskach dotyczących tego, że podróżując książęta 
zjadali zapasy zgromadzone w ich różnych rezydencjach oraz rozliczali starostów i pisarzy 
ziemskich z dochodów należnych książęcemu skarbowi. Jednozdaniowo potraktowała kwe-
stię znaczenia objazdów monarszych dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i presti-
żu władzy. Nie do końca przejrzysty staje się wywód w momencie, kiedy Supruniuk zaczyna 
przeplatać informacje o objazdach własnego księstwa przez Siemowita IV z jego podróżami 
poza Mazowsze. Wyjazdy za granicę nie miały wiele wspólnego ze sprawowaniem władzy 
w księstwie, co zresztą zauważa sama autorka. Wiedząc, że Supruniuk omówiła szczegóło-
wo podróże Siemowita IV w swoich wcześniejszych pracach, tym bardziej oczekiwałbym 
w takim miejscu podsumowania, a zwłaszcza próby wyciągnięcia syntetycznych wniosków, 
z zagadnień związanych z podróżami władcy jako formą sprawowania władzy na Mazowszu 
późnośredniowiecznym.

Rozdział poświęcony formom sprawowania władzy na Mazowszu XIV i XV w. nieco 
rozczarowuje. Autorka porusza wiele ważnych problemów, ale części z nich nie poddaje 
głębszej analizie, skupiając się przede wszystkim na kwestiach związanych z elitami poli-
tycznymi. Wynika to rzecz jasna z jej wcześniejszych badań, które dotyczyły przede wszyst-
kim elit urzędniczych Mazowsza. Szkoda że Supruniuk nie pokusiła się o szersze potrakto-
wanie kwestii przebudowy domeny książęcej za rządów Siemowita III. Wspomniała o tym 
jedynie zdawkowo, a przecież sama pisała, że omawiany władca wzorował się na poczyna-
niach Kazimierza Wielkiego, który z przebudowanej domeny uczynił jedno ze skuteczniej-
szych narzędzi swej władzy. Podobnie autorka nie wyjaśniła klarownie przemian ustrojo-
wych, które miały miejsce na Mazowszu na przełomie XIV i XV w. w związku z pojawieniem 
się sądownictwa ziemskiego i zmiany relacji między książętami a rycerstwem (wspomniała 
tylko o wytaczaniu procesów przez rycerzy książętom o dobra ziemskie w XV w., s. 106). 
W innym miejscu podkreśliła, że sądy ziemskie na Mazowszu całkowicie podlegały monar-
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chom, a rycerstwo nie miało wpływu na obsadę stanowisk sędziowskich (s. 108). Przed jaki 
sąd pozywano więc księcia? Szkoda że autorka nie rozwinęła, w kontekście rozważań nad 
formami sprawowania władzy na Mazowszu, akapitu poświęconego reformom ustrojowym 
Siemowita III; akapit ten znalazł się w opisie politycznych dziejów jego panowania w roz-
dziale pierwszym (s. 36–37). Podobnie rzecz się ma z wieloma rozproszonymi w tym roz-
dziale wzmiankami na temat mechanizmów sprawowania władzy.

W mojej ocenie podstawową wadą recenzowanej książki jest brak koncepcji. Spisy 
urzędników są bez wątpienia najcenniejszym jej fragmentem. Dzieje polityczne, omówione 
w rozdziale pierwszym, przydatne są przede wszystkim jako przegląd najnowszego stanu 
badań, jest to jednak powtarzanie już opublikowanego i dostępnego tekstu. Najbardziej roz-
czarowuje drugi rozdział. Jest straconą szansą na napisanie syntetycznego studium poświęco-
nego ustrojowym przemianom Mazowsza w późnym średniowieczu, w którym autorka miała 
szansę na pełne przedstawienie dorobku literatury przedmiotu, w tym licznych przecież wła-
snych studiów źródłowych nad tymi zagadnieniami. W całości książka robi wrażenie zlepku 
trzech zupełnie różnych tekstów, wydanych w wspólnie jakby przez przypadek.

Andrzej Marzec
Uniwersytet Jagielloński

Instytut Historii

Małgorzata B o r k o w s k a OSB, Zakony żeńskie w Polsce w epoce no-
wożytnej, Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, red. Jerzy K ł o c z o w s k i, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, 
s. 440.

Omawiana praca ukazała się w ramach serii, która w zamierzeniu jej redaktora, Jerzego 
K ł o c z o w s k i e g o, ma składać się z kilkunastu tomów syntez. Całość ma dać obraz struk-
tur kościelnych i zachodzących w nich przemian na tle obrazu życia społecznego.

Książka, która w znacznej części stanowi wynik badań własnych autorki, według 
przedstawionych założeń ma być syntezą aktualnego stanu badań nad żeńskim ruchem 
zakonnym na ziemiach polskich w okresie nowożytnym. Ma też wskazać na istniejące 
luki i określić główne kierunki dalszych prac (s. 9). Autorka przyjęła zasadę, że kwestie 
omówione już w literaturze przedmiotu przedstawione zostały w sposób syntetyczny, na-
tomiast zagadnienia prezentowane po raz pierwszy w tej publikacji zaopatrzono w pełny 
aparat naukowy. Do minimum ograniczono informacje dotyczące historii architektury 
i sztuki, a zwłaszcza ekonomicznej strony funkcjonowania poszczególnych zakonów 
i klasztorów (s. 12).

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje syntezę życia żeńskich 
wspólnot zakonnych w okresie nowożytnym, w granicach obejmujących ówczesną 
Rzeczpospolitą i Śląsk (s. 13–285); druga to leksykon polskich klasztorów żeńskich ob-
rządku łacińskiego (s. 287–376). Część pierwsza podzielona została na cztery rozdziały. 
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Rozdział I („Zakonnice jako grupa ludzka”, s. 13–85) zawiera omówienie pochodzenia 
stanowego sióstr i procesu ich rekrutacji. Rozdział II („Wspólnota i zakon”, s. 87–132) 
dotyczy liczebności, struktury wspólnot i fundowania nowych klasztorów. Rozdział III 
(„Prawo i jego reforma, s. 133–228) prezentuje prawodawstwo, reguły i konstytucje za-
konne. Natomiast rozdział IV („Życie i jego aspekty”, s. 229–282) został poświęcony 
zagadnieniu duchowości, życia codziennego oraz intelektualnego sióstr. Wszystkie roz-
działy mają charakter rzeczowy, a prezentowany w nich wykład przedstawiono w ukła-
dzie chronologicznym. Część pierwszą kończy podsumowanie zatytułowane „Koniec 
epoki” (s. 283–285). Przyjęta konstrukcja pracy nie budzi zastrzeżeń.

Szerokość ujęcia, złożoność opisywanego zjawiska i nagromadzenie faktów nie po-
zwalają na odniesienie się do wszystkich prezentowanych poglądów i wysuwanych 
wniosków. W związku z tym prześledźmy jedynie główne linie, którymi prowadzi nas 
autorka. W nowożytnych dziejach żeńskiego ruchu zakonnego niewątpliwym przełomem 
była reforma klasztorów spowodowana przez Sobór Trydencki (s. 29). Zreformowane, 
dawne klasztory i nowo powołane zgromadzenia prowadziły swą działalność w zmienia-
jącym się otoczeniu społecznym, a kolejną ważną cezurę w ich dziejach stanowił okres 
wojen szwedzkich (s. 81, 103). W warunkach polskich zgromadzenia żeńskie funkcjono-
wały w środowisku, którego postawa wobec życia zakonnego podlegała ewolucji od wy-
raźnej niechęci w XVI w. (s. 15) do akceptacji na początku następnego stulecia. Przemiana 
ta dokonać się miała pod wpływem przykładu rekrutacji panien z rodzin magnackich 
(s. 32). Motywy wstępowania do klasztorów wprawdzie zawsze należy rozpatrywać in-
dywidualnie, jednak patrząc na zjawisko ogólnie widzimy proces nasilenia powołań 
w latach 1580–1630 (s. 25), szczególnie na początku XVII w. (s. 47). Ważnym stwierdze-
niem jest uwaga, że wzrost liczby kandydatek do zakonów nałożył się na reformę i za-
ostrzenie form życia (reguły, obserwancji i klauzury) (s. 28). Epoka nowożytna, reforma-
cja, wreszcie reforma zakonów nakazana przez sobór przyniosły też zmiany 
narodowościowe w klasztorach. Na przykład w Prusach Królewskich miejsce niemiec-
kich mieszczek zajęły polskie szlachcianki (s. 26). Wyraźny jest wzrost liczby zakonnic, 
obserwowany na przykładzie benedyktynek chełmińskich w latach dziewięćdziesiątych 
XVI w. (s. 54).

W omawianej pracy precyzyjnie przedstawiona została złożoność procesu rekruta-
cji, od analizy zaplecza rekrutacyjnego (s. 38), poprzez pochodzenie stanowe kandydatek 
(s. 52), aż po niezwykle skomplikowane badawczo zagadnienie powołania zakonnego 
(s. 64–65), w którym czasem obok motywów wewnętrznych (s. 67) obecne były też po-
wody niereligijne: szukanie zabezpieczenia społecznego, awans, opieka na starość, 
wreszcie namowa, którą uznawano jednak za czynnik dyskwalifikujący (s. 70).

Ważne uwagi autorka sformułowała odnośnie do funkcjonowania zakonów w roz-
dziale „Wspólnota i zakon”. Według niej obraz rekrutacji do zakonów zniekształcają 
okresy wojen, jednak można przyjąć, że liczebność zgromadzeń zakonnych podlegała 
stałym wahaniom, a ich amplituda sięga zwykle połowy liczebności zgromadzenia 
(s. 92). Dla uzasadnienia tej tezy autorka przytacza szeroki materiał analityczny (tabele 
na s. 91, 96–98, wykresy na s. 92–95). Ważne jest stwierdzenie, że na wspólnotę klaszto-
ru należy patrzeć przez jej wewnętrzne zróżnicowanie. W tym kontekście istotne miejsce 
zajmuje problem obecności w poszczególnych zgromadzeniach dużej liczby konwersek 
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(s. 101). O aktywności i stanie poszczególnych zgromadzeń w pewnym stopniu świad-
czyła aktywność w powoływaniu nowych domów. W tym procesie widoczna była prze-
waga zgromadzeń starych, od dawna osiadłych i znacznie mniejsza zakonów nowo przy-
byłych i prowadzących życie czynne (katarzynki, mariawitki, prezentki, s. 119). Zwraca 
uwagę znikoma aktywność i prawie zupełny brak nowych fundacji klasztorów w Prusach 
Królewskich; jedynie w pewnym stopniu rekompensowały to zjawisko klasztory katarzy-
nek zakładane na Warmii (s. 120). Uwagi te uzupełniają przykłady obrazujące zawiłości 
samego procesu fundacji klasztornych (s. 123–124). Oddzielnie omówiono działalność 
i aktywność wspólnot niezakonnych (s. 129).

Sobór Trydencki dokonał zasadniczej zmiany w wielu aspektach życia Kościoła, 
sprecyzował i ujął w reguły prawne także życie zakonne. Pod jego wpływem nastąpił 
proces reformy, który objął także klasztory żeńskie. Polegała ona na nawrocie do pier-
wotnej reguły i takiego jej zinterpretowania, aby była zgodna z nowym prawem dotyczą-
cym zakonów (s. 29). Powrót do pierwotnych wzorców i afirmacja narosłej z czasem 
tradycji niosły jednak ze sobą wiele zagrożeń (s. 72). Postanowienia Soboru Trydenckiego 
dotyczące zgromadzeń żeńskich szły w kierunku oparcia całego prawodawstwa na idei 
przestrzegania ślubów, jako podstawie życia zakonnego (s. 135–136). Szczegółowo za-
prezentowane przez autorkę okoliczności ustanawiania reguły zakonnej w kolejnych 
zgromadzeniach wskazują jednak na wiele cech indywidualnych i złożoność tego proce-
su, widoczną dobrze na przykładzie benedyktynek (s. 139–166). Reguła powstawała 
w drodze uaktualnienia dawnych przepisów i dodania własnych ustaw szczegółowych 
(benedyktynki), powstania zupełnie nowej reguły (dominikanki tercjarki s. 175–185), 
bądź powielenia dawnych przepisów wzbogaconych o komentarz (dominikanki mniszki 
s. 202–204). Potrydencki kult prawa żywy był zazwyczaj do połowy XVII w., by później 
ustąpić temu, co zwiemy dziś barokową kultura i pobożnością (s. 85, s. 228).

Ważne uwagi i konstatacje zawiera również rozdział „Życie i jego aspekty”, w któ-
rym autorka daje obraz cyklu życia codziennego klasztoru i wskazuje na jego ekono-
miczne uwarunkowania (s. 241–249), choć zgodnie z wstępną deklaracją nie prezentuje 
tego zjawiska w szerszym kontekście poszczególnych zgromadzeń i przemian, jakim 
podlegało w całej opisywanej epoce. Dopełnienie tego rozdziału stanowią informacje na 
temat szkół klasztornych dla dziewcząt, bibliotek, twórczości pisarskiej zakonnic, teatru 
klasztornego i działalności artystycznej (s. 255–277). Te fragmenty książki wskazują na 
szerokie pola badawcze, które w wielu przypadkach wciąż są prawie nietknięte. W pod-
sumowaniu zatytułowanym „Koniec epoki” autorka stawia śmiałą tezę, że reforma try-
dencka miała dalekosiężny wpływ na stan klasztorów żeńskich, ponieważ pozwoliła im 
przetrwać trudny okres rozbiorów, dziewiętnastowiecznych kasat i ograniczeń, i dotrwać 
do odzyskania przez Polskę niepodległości (s. 285).

Drugą część pracy stanowi leksykon klasztorów żeńskich, w którym uwzględniono 
— uszeregowane według poszczególnych zgromadzeń — klasztory działające w oma-
wianym okresie. W przypadku każdego klasztoru zaprezentowano krótką informację na 
temat jego dziejów, szczególnie w kontekście zachowanych źródeł. Dopełniają je zesta-
wienia znanych obecnie archiwaliów, edycji źródłowych i opracowań. Istotne uzupełnie-
nie tej części stanowią mapy, na których oddzielnie zaprezentowano sieć klasztorów każ-
dego z omawianych zgromadzeń. Praca zawiera obszerną bibliografię, obejmującą źródła 
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archiwalne, edycje źródłowe i opracowania dotyczące prezentowanego tematu. Całość 
kończy streszczenie w języku angielskim, powtarzające główne tezy pracy.

Do bibliografii można by dodać opracowanie na temat mniszek dominikańskich1. 
W uzupełnieniu prezentowanego przez autorkę zestawienia źródeł archiwalnych można 
wskazać jeszcze na akta dotyczące kasaty i nadzoru nad klasztorami, zgromadzone w ze-
spole Kultusministerium, przechowywane w Geheime Staatsarchiv Preußischer Kultur-
besitz w Berlinie2. Znajdują się tam poszyty dotyczące brygidek w Gdańsku (nr 21), be-
nedyktynek w Żarnowcu (nr 24), Grudziądzu (nr 46) i Toruniu (nr 51), norbertanek 
w Żukowie (nr 28), szarytek w Chełmnie (nr 40) i tworzenia ich domu centralnego 
w Pelplinie (nr 57).

Wielką wartość mają postulaty badawcze i wskazówki dotyczące możliwości dalszej 
kwerendy i bliższego wyjaśnienia wielu ważnych kwestii, zgłaszane przez autorkę 
w trakcie prezentacji kolejnych zagadnień. Przytoczmy tu najważniejsze z nich. Autorka 
podnosi problem zbadania — na podstawie źródeł pochodzących z archiwów biskupich, 
kapitulnych i miejskich — funkcjonowania w okresie nowożytnym wspólnot niezakon-
nych, zwłaszcza beginek (s. 132); bardziej generalna uwaga dotyczy zbadania praktycz-
nego stosowania nowych reguł, wypracowanych po Soborze Trydenckim, w klasztorach 
istniejących od dawna. Szczęśliwie dysponujemy obszernym zbiorem źródeł (s. 227) do 
badania tej kwestii. Ważnym zagadnieniem jest również opracowanie całości problema-
tyki duchowości zakonnej ukształtowanej w okresie potrydenckim (s. 233). Wiele jesz-
cze wysiłku należy poświęcić kwestii działalności oświatowej zakonów żeńskich (s. 264) 
i — w związku z tym — księgozbiorom klasztornym (s. 266). Badań wymaga także twór-
czość pisarska (s. 270) i działalność artystyczna (s. 274) zakonnic.

Bardzo ważnym dopełnieniem całości są indeksy: geograficzny i osobowy. Książka 
zaopatrzona została w liczne mapy, tabele, wykresy i fotografie, które dobrze ilustrują 
prezentowane zagadnienia. Należy podkreślić wielką wartość informacyjną przypisów 
rzeczowych i bibliografii. Publikacja prezentuje wysoki poziom edytorski, nadany całej 
serii przez Wydawnictwo KUL.

Z pewnością omawiana synteza stanie się punktem wyjścia do dalszych badań, a wiele 
z prezentowanych w niej ustaleń będzie zaczynem ożywionej dyskusji i po zwoli ukierunko-
wać dalsze prace badawcze, które na wielu polach są dopiero zapoczątkowane.

Rafał Kubicki
Uniwersytet Gdański

Instytut Historii

1 P. S t e f a n i a k, Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich, Kraków 2007.
2 GStA PK, I. HA, Rep. 76 Kultusministerium, IV Sekt. 3, Tit., Nr. XIII, nr 21, 24, 28, 40, 46, 51, 57.
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Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m., oprac. Algirdas Antanas 
B a l i u l i s, Lietuvos Istorijos Šaltiniai, t. IX, Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija, Vilnius 2010, s. 366 + X.

Polskie tłumaczenie tytułu recenzowanej książki brzmi: „Wizytacja dekanatu pobojskiego 
1782–1784”. Została ona wydana jako IX tom serii „Źródła do dziejów Litwy”, która ukazuje 
się od lat siedemdziesiątych XX w., obecnie pod patronatem naukowym Litewskiej Katolickiej 
Akademii Nauk. W ramach tej edycji ukazały się dotychczas materiały archiwalne dotyczące 
historii Kościoła łacińskiego na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego na przestrzeni 
kilku ubiegłych stuleci. Prezentowany tom zawiera protokoły z wizytacji przeprowadzonej na 
polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Massalskiego w pierwszej połowie lat osiemdziesią-
tych XVIII w. i jest czwartym z kolei woluminem serii, przybliżającym tego rodzaju źródła. 
Poprzednie edycje obejmowały: wizytację dekanatu kowieńskiego z 1782 r. łącznie z opisami 
parafii tego dekanatu z 1784 r. (oprac. Vytautas J o g e l a, Vilnius 2001 r.)1, wizytację dekana-
tu brasławskiego z lat 1782–1783 (oprac. Romualdas F i r k o v i č i u s, Vilnius 2008)2 oraz 
dekanatu wiłkomierskiego z 1784 r. (oprac. Sigitas J e g e l e v i c i u s, Vilnius 2009).

Treść protokołów pokontrolnych zawiera obszerny katalog informacji dotyczących 
m.in. fundatorów świątyń, architektury i sztuki sakralnej (wyglądu zewnętrznego i we-
wnętrznego budynków) oraz wyposażenia w sprzęt kościelny i liturgiczny. Proboszczowie 
wizytowanych placówek informowali swojego biskupa o zapleczu gospodarczym parafii, 
jej zasięgu terytorialnym wraz z zaznaczeniem istniejącej sieci osadniczej. Administrator 
kościoła wileńskiego na podstawie lektury nadesłanych mu protokołów mógł wyrobić 
sobie także obraz m.in. relacji międzywyznaniowych w poszczególnych rejonach diece-
zji, czy funkcjonowania szkół parafialnych. Wachlarz informacji zawartych w tego ro-
dzaju dokumentach powoduje, że stają się one niezastąpionym źródłem do badań zarów-
no dziejów Kościoła, jak również szeroko rozumianej historii społecznej i gospodarczej. 
Wyjątkowy charakter materiałów nakazuje pieczołowitość w ich opracowaniu tym bar-
dziej, że dotyczy dokumentów w obcym dla wydawcy języku. Wydaje się oczywiste, że 
wszelkie kroki podjęte w tym zakresie przez wydawcę powinny mieć swoje uzasadnienie 
i być bezwzględnie opisane we wstępie pracy.

Przygotowania recenzowanego tomu podjął się Algirdas Antanas B a l i u l i s, pra-
cownik naukowy Litewskiego Instytutu Historii, będący autorem lub współautorem waż-
nych publikacji źródłowych, m.in. kilkunastu tomów serii „Metryki Litewskiej” oraz 
kilku tomów źródeł do historii miast Wielkiego Księstwa Litewskiego (w serii: „Akta 
i przywileje litewskich miast magdeburskich”) wydawanej przez Litewski Instytut 
Historii. Omawiana edycja liczy 376 stron, z czego 322 poświęcone są prezentacji proto-

1 K. M a r k o w s k a, W. F. W i l c z e w s k i, rec. z: Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno de-
kanato vizitacija 1782 m., „Nasza Przeszłość”, t. CIV, 2005, s. 303–311; ks. T. K a s a b u ł a, rec. 
z: Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m., „Rocznik Teologii Kato lic-
kiej”, 2003, nr 2, s. 155–161.

2 K. J o d c z y k, rec. z: Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., „Studia Podlaskie”, t. XVIII, 
2009/2010, s. 458–464.
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kołów wizytacyjnych. Pozostałe zawierają przedsłowie w języku litewskim i angielskim 
(s. VII–X), wykaz skrótów, mapę dekanatu pobojskiego oraz indeks osobowy, geogra-
ficzny i rzeczowy (s. 323–366).

Protokoły wizytacyjne zostały spisane w języku polskim i posiadają stały wewnętrz-
ny układ, który został narzucony przez modelusz (formularz) wprowadzony zarządze-
niem biskupa Ignacego Massalskiego w lutym 1782 r., tuż przed rozpoczęciem wizytacji 
dekanalnych.

Zaledwie dwustronicowe przedsłowie (do źródła liczącego sobie w oryginale 
203 karty) nie zawiera podstawowych informacji. Wydawca nie zaznaczył, do kogo kie-
ruje swoją pracę — czy do zawodowych historyków, czy także do osób amatorsko intere-
sujących się tą dziedziną nauki. Nie odnajdziemy stanowiska uzasadniającego użycie 
trzech języków w jednym wydawnictwie — krótkiego wstępu w języku litewskim i an-
gielskim do źródła wytworzonego w po polsku3. Nie podjęto też trudu zarysowania przed 
czytelnikiem kontekstu historycznego powstania prezentowanych dokumentów.

Cennym wprowadzeniem do lektury omawianego źródła byłaby krótka charaktery-
styka diecezji wileńskiej w drugiej połowie XVIII w., próba określenia miejsca, jakie 
zajmował dekanat pobojski wśród 25 innych tego typu jednostek kościelnych. Omawiany 
obszar leżał w zachodniej części diecezji wileńskiej i graniczył z pięcioma dekanatami: 
od południa z wileńskim, od wschodu z brasławskim, od północy z kupiskim i wiłko-
mierskim, a od zachodu z kowieńskim. Pod względem zasięgu terytorialnego dekanat 
pobojski należał, obok wileńskiego, oszmiańskiego, simneńskiego i olwickiego, do naj-
mniejszych, w których powierzchnia parafii nie przekraczała 200 kilometrów kwadrato-
wych4. Stosunkowo niewielka powierzchnia dekanatu przekładała się na gęstość osadnic-
twa, które w dekanacie pobojskim wynosiło ok. 72 tys. ludzi przy 672 istniejących 
miejscowościach5. We wprowadzeniu do edycji nie poświęcono nawet jednego zdania 
kwestii rozwoju struktur parafialnych dekanatu w XVIII w., co można było uczynić. 
Istnieje bowiem podstawowa literatura, dostępne są też źródła, np. dokumenty synodu 
biskupa Michała Zienkowicza z roku 17446.

Podstawowe informacje na temat historii dekanatu oraz okoliczności powstania pre-
zentowanego źródła powinny znaleźć się we wstępie. W przedsłowiu do omawianej pu-
blikacji możemy znaleźć zaledwie wzmianki o granicznych datach przeprowadzenia wi-

3 Czytelnikowi należy się wyjaśnienie, że Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizi-
tacija 1782 m. (Wizytacja dekanatu kowieńskiego 1782 r.) wydana w 2001 r. łącznie z Opisami parafii 
dekanatu kowieńskiego 1784 r., została przetłumaczona równolegle na język litewski i zaopatrzona we 
wstęp, w którym możemy znaleźć odwołania do literatury przedmiotu (głównie polskiej) oraz innych 
źródeł archiwalnych przechowywanych w Wilnie, mających związek z prezentowaną wizytacją oraz 
opisami parafii. Budzące szacunek ambitne zamierzenie zostało zarzucone przez redaktorów kolej-
nych tomów wizytacji, w których zamieszczali oni wyłącznie protokoły wizytacyjne w języku oryginału.

4 S. L i t a k, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin 
2004, s. 166. 

5 S. K. O l c z a k, Rozwój sieci parafialnej w diecezji wileńskiej do II poł. XVIII w., „Studia Teo-
logiczne”, Białystok–Łomża–Drohiczyn, t. V–VI, 1987–1988, s. 116.

6 Synodus Dioecesana Vilnensis ab [...] Michaele Joanne Zienkowicz [...], Wilno 1744, s. 44–49.
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zytacji w poszczególnych placówkach duszpasterskich, miejscu przechowywania źródła, 
czy stanie jego zachowania. Wydawca nie skorzystał ze sposobności przeprowadzenia 
nawet ogólnego porównania opracowywanego przez siebie tekstu z wydanymi dotych-
czas analogicznymi wizytacjami dekanatów: kowieńskiego, brasławskiego i wiłkomier-
skiego. Wymienione braki są tym bardziej rażące, że wizytacja dekanatu pobojskiego 
oraz trzech pozostałych były już cytowane w opracowaniach dotyczących diecezji wileń-
skiej i kościoła w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej7.

Problemów badawczych pominiętych przez wydawcę, wyjaśnienie których wpłynę-
łoby znacząco na jakość omawianego tomu, jest znacznie więcej. Dlaczego np. wizytacja 
zarządzona przez biskupa Massalskiego trwała na terenie niewielkiego przecież dekanatu 
pobojskiego blisko dwadzieścia miesięcy? W literaturze przedmiotu możemy znaleźć in-
formacje, że wizytacje zapoczątkowane przez administratora wileńskiego właśnie 
w 1782 r. miały odbywać się corocznie8. Zastanawia w tym miejscu także brak odniesie-
nia do chronologii przeprowadzenia pozostałych wizytacji dekanatów: kowieńskiego 
w 1782 r., brasławskiego w latach 1782–1783 oraz wiłkomierskiego w 1784 r.

Po niepełnym i pobieżnym przedsłowiu czytelnik otrzymuje wykaz skrótów zasto-
sowanych w edycji oraz mapę dekanatu pobojskiego. Osoby interesujące się historią 
Kościoła w epoce przedrozbiorowej natychmiast rozpoznają w niej fragment mapy za-
mieszczonej przez Stanisława L i t a k a w jego fundamentalnej pracy „Atlas Kościoła ła-
cińskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku”9, o czym niestety nie do-
wiemy się z żadnego podpisu, czy przypisu bibliograficznego. Redaktorzy wizytacji 
nanieśli na mapę litewskie nazwy miejscowości. Ponadto z niezrozumiałych i niewyja-
śnionych w żadnym miejscu powodów zniekształcono opracowanie kartograficzne Litaka 
oznakowując identycznie zarówno samodzielne parafie, jak kościoły filialne. Na mapie 
nie odnajdziemy istniejących w latach osiemdziesiątych XVIII w., opisywanych w proto-
kołach wizytacyjnych, kaplic i altarii (np. Kiewkle, Owanta, Rogowszczyzna, Stasz-
kuniszki, Szeszolki, Bijuciszki). Nie zamieszczono też istniejącej wówczas parafii 
w Widzieniszkach. Należy podkreślić, że poza brakiem jakiegokolwiek przypisu biblio-
graficznego, mapy nie wyposażono w najprostszą nawet legendę.

W bardzo krótkim przedsłowiu zatytułowanym „Źródło i zasady jego wydania” 
Baliulis przybliżył czytelnikom zasady wydawnicze przyjęte przy opracowaniu źródła. 
W wersji anglojęzycznej przedsłowia czytamy m.in.: The text of the book is reproduced 
in extenso. The major principles of editing have already been stated in the already issued 
volumes, of the decaneries of Kaunas, Breslauja and Ukmerge. It must be noted, however, 

7 Przebieg wizytacji generalnych w diecezji wileńskiej został szczegółowo omówiony w: T. K a -
s a b u ł a, Ignacy Massalski, biskup wileński, Lublin 1998, s. 207–239. Z zawartości czterech wizytacji 
z lat osiemdziesiątych XVIII w. (Kowno, Brasław, Wiłkomierz i Pobojsk) korzystał S. L i t a k w opra-
cowaniu Parafie w Rzeczpospolitej XVI–XVIII, Lublin 2004, s. 48 nn. 

8 T. K a s a b u ł a, Ignacy Massalski, s. 224. Kwestią wymagającą bliższego zbadania jest liczba za-
chowanych protokołów wizytacyjnych z okresu pontyfikatu bpa Massalskiego. Cf. K. J o d c z y k, 
Osadnictwo na terenie dekanatu brasławskiego w świetle „Wizytacji 1782–1783” oraz „Opisów parafii 
1784” (w druku).

9 S. L i t a k, op. cit., s. 117.
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that it looks likely that the visitation acts of the Pabaiskas deanary were recorded in 
a less correct manner and that is why their grammar frequently defies the accepted struc-
ture of a modern sentence 10.

Wydawca w dość enigmatycznej formie powołał się na reguły stosowane we wcze-
śniejszych wydawnictwach wizytacyjnych serii „Fontes Historie Lithuanie”, nie podając 
jednak żadnego odniesienia do literatury. Należy przypomnieć, że redaktorzy poprzed-
nich tomów każdorazowo odsyłali czytelnika do zasad edycji źródeł nowożytnych opra-
cowanych przez Kazimierza L e p s z e g o11. Problem braku konsekwencji w stosowaniu 
zapisów instrukcji wydawniczej został omówiony przeze mnie w recenzji z edycji wizy-
tacji dekanatu brasławskiego12. Zmiany redaktorów opracowujących kolejne tomy z tego 
cyklu dawały nadzieję na uniknięcie występujących wcześniej mankamentów.

Z krótkiego wprowadzenia dowiadujemy się, że redaktorzy zdecydowali się skory-
gować m.in. brak pieczołowitości osiemnastowiecznego pisarza, stosującego liczne abre-
wiacje, uzupełniając brakujące człony wyrazów i zaznaczając zmianę w tekście kursywą. 
Znamienne jest, że to rozwiązanie wydawcy zastosowali zarówno w przypadku wyrazów 
o podobnych przedrostkach, (podczaszy, podskarbi, podkomorzy), jak w odniesieniu do 
powszechnie znanych wyrazów występujących w dokumentach, np.: wileńskiej, –skich, 
–skiego, wiłkomirskiego, witebskiego, kasztelan, kasztelana, skarbnika, stolnika, rotmi-
strza, marszałka, itp. Należy podkreślić, że jest to sprzeczne ze wskazaniami instrukcji 
wydawniczej13, na którą się powołują, a ponadto — jak widać powyżej — znacznie 
utrudnia czytanie tekstu drukowanego. Z niewiadomych powodów zdecydowano się 
uwspółcześnić wyrazy, które wydają się rzekomo obecnie brzmieć archaicznie (would 
have look oddly enough today)14, np. wyraz „srzednio” zamieniając na „średnio”, przy 
jednoczesnym pozostawieniu w tekście wyrazów staropolskich występujących w kilku 
odmianach, np. „srzebro”, „srybro”, „srebro”.

Zastanawia przyjęcie przez redakcję reguły wstawiania znaków: [?] i [!], które mogą 
oznaczać puste miejsca w tekście oryginalnym, jak również słowa zapisane w niewłaści-
wej formie gramatycznej czy błędnie podane daty. Przytoczona reguła również odbiega 
od wytycznych instrukcji wydawniczej. Ponadto Baliulis korzysta z tych znaków rów-
nież w innych miejscach, gdzie nie dają się one wytłumaczyć zastosowaniem jakiejś kon-
sekwentnej zasady. O ile można zrozumieć zastosowanie znaku [?] przy niepewnej lekcji 
w zdaniu „in captatum tempus adhibito ex war...[?] brachio militari” (s. 11) o tyle wsta-
wianie tego symbolu po słowie „furmana[?]” (s. 13) nie odkrywa intencji redakcji. 
Podobne wątpliwości dotyczą używania znaku [!]. Na przykład w zdaniu: „suma kop 
groszy litewskich 740 zapisana w roku 1602 [!] od jm. p. Rudominy, starosty starodu-
bowskiego” (s. 27) wykrzyknik odnosi się do błędnej daty, która we właściwej formie 
występuje jeszcze w tym samym zdaniu, jak również na następnej stronie. Bez wątpienia 

10 Op. rec., s. X.
11 Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX wieku, pod red. 

K. L e p s z e g o, Wrocław 1953.
12 K. J o d c z y k, rec. z: Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., s. 458–464.
13 Instrukcja wydawnicza, s. 12.
14 Op. rec., s. X.
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lektura byłaby znacznie łatwiejsza, gdyby ta kwestia została wyjaśniona w przypisie tek-
stowym już w miejscu pojawienia się błędnej daty. Niejednoznaczne natomiast może wy-
dawać się zaznaczenie dokonane w zdaniu: „Józefa Zabielskiego sędziego grodzkiego 
wiłkomirskiego [!]” (s. 34). Nie możemy mieć pewności, czy intencją wydawcy było 
zwrócenie uwagi czytelnika na fakt, że żaden przedstawiciel rodziny Zabielskich nie peł-
nił tego urzędu w powiecie wiłkomierskim15.

Osobną kwestią wymagającą omówienia jest stosowanie w omawianej książce przy-
pisów. Protokoły wizytacyjne dekanatu pobojskiego przygotowane przez Baliulisa zosta-
ły zaopatrzone w przypisy tekstowe, brak natomiast przypisów rzeczowych w ilości, ja-
kiej możemy oczekiwać po tak obszernym wydawnictwie źródłowym. Przypomnijmy, że 
zgodnie z instrukcją wydawniczą Lepszego przypisy rzeczowe stosuje się do objaśnienia 
wymienionych w źródle faktów, osób, nazw topograficznych itp.16 Słowem — powinny 
one zawierać informacje umożliwiające czytelnikowi w miarę najpełniejsze skorzystanie 
z przygotowanego dokumentu. W przypadku rezygnacji z ich stosowania, wydawca po-
winien przedstawić uzasadnienie. Przytoczmy fragment pierwszego w prezentowanej 
książce protokołu wizytacyjnego parafii pobojskiej. W punkcie informującym o okolicz-
nościach założenia placówki duszpasterskiej czytamy: „Kościół pobojski originaliter za-
fundowany od najjaśniejszego książęcia Zygmunta Kiejstutowicza pana i dziedzica WKL 
z przyczyny otrzymanego zwycięstwa w tym miejscu nad Prusakami i Inflantczykami”17. 
Opracowujący tom, wbrew zaleceniom instrukcji wydawniczej, zmienił treść oryginalne-
go dokumentu zamieniając w tekście właściwym Zygmunta „Jagiełłowicza” na „Kiejs-
tutowicza” i informując o tym czytelnika w przypisie. Być może w uznaniu Baliulisa 
przypis wyjaśniający słowo originaliter, nie wydawał się konieczny, jednak powód fun-
dacji kościoła pobojskiego zdecydowanie wymaga rozwinięcia, choćby na podstawie po-
wszechnie dostępnych opracowań18.

Protokoły wizytacyjne, ze względu na swój kanoniczny charakter, w większości do-
tyczyły spraw związanych z funkcjonowaniem parafii, wyposażeniem świątyni itp. 
Specyfika dokumentów kościelnych nieodłącznie związana jest ze stosowaniem określeń 
niebędących w codziennym użyciu. W omawianym wydawnictwie nie ma przypisów rze-
czowych wyjaśniających znaczenie specjalistycznego słownictwa, np. cyborium, bursa, 

15 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. I: Województwo wileńskie XIV–XVIII wiek, 
Warszawa 2004, [dalej: Urzędnicy WKL], s. 752–753.

16 Instrukcja wydawnicza, s. 25. 
17 Op. rec., s. 3.
18 W Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VIII, War-

szawa 1887, s. 344, znajdujemy informację: „[wieś — K. J.] Pobojsk pamiętna jest krwawą bitwą 
i walnem zwycięstwem, jakie dnia 1 września 1435 r. odniósł Michał, syn Zygmunta Kiejstutowicza, 
w. ks. litewskiego, dowodząc wojskiem polskiem i litewskiem, nad Świdrygiełłą, złączonym z Inf-
lantczykami. [...] Ks. Zygmunt na pamiątkę tak ważnego w dziejach Litwy wypadku, nazwawszy pole 
bitwy poboiskiem (pobojowiskiem), a małą rzeczkę Wiktoria, założył w 1436 r. kościół parafialny 
pod w. św. Trójcy”. Data fundacji kościoła pobojskiego pojawia się dopiero na dalszych stronach pro-
tokołu wizytacyjnego w podobnym przypisie zamieniającym Zygmunta „Jagiełłowicza” na „Kiejs-
tutowicza”, op. rec., s. 28.
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manipularz, agendka, gradualik, etc. Niewątpliwie taką lukę zapełniłby np. krótki słow-
nik terminów kościelnych umieszczony na początku lub końcu opracowania, który uła-
twiłby lekturę czytelnikom mniej obytym z tą tematyką. Uzupełniając powyższe uwagi 
należy dodać, że zauważalny jest brak wyjaśnienia słów i zwrotów w języku łacińskim 
np. dominica infra octavam Corporis Christi (niedziela w oktawie Bożego Ciała — K. J., 
s. 4), czy podania dat dziennych świąt kościelnych, czego również wymaga od wydawcy 
źródła instrukcja wydawnicza.

Dokumenty powizytacyjne, zawierające m.in. opisy stosunków własnościowych 
w parafiach, mogłyby stanowić znakomite źródło do badań genealogicznych i porów-
nawczych, oczywiście pod warunkiem właściwego opracowania zawartych w nich infor-
macji. Należy z ubolewaniem zauważyć, że Baliulis nie zdecydował się wykorzystać 
żadnego z podstawowych opracowań, czy ogólnie dostępnych słowników biograficznych 
w celu przybliżenia czytelnikowi postaci występujących w źródle19. W licznych miej-
scach dotyczących posesjonatów ziemskich, czy osób duchownych otrzymujemy zaled-
wie domniemania lub znaki zapytania. Zatrzymując się przy pierwszym z brzegu, przy-
woływanym już protokole wizytacji parafii pobojskiej, mamy okazję dowiedzieć się, że 
np. jednym z właścicieli ziemskich był „Kossakowski, kasztelan witebski”. Czytelnikowi 
należy się wyjaśnienie, że chodzi o Michała Kossakowskiego20, pisarza skarbowego li-
tewskiego, a od 5 czerwca 1781 kasztelana witebskiego, który był bratem ówczesnego 
biskupa inflanckiego, Józefa Kazimierza Kossakowskiego. Wydaje się to o tyle istotne, 
że obie wymienione osoby w pośredni sposób wpłynęły na kształt omawianego zbioru 
źródeł, o czym będzie mowa niżej.

W nawiązaniu do wspomnianego zabiegu wydawcy, polegającego na uzupełnianiu 
brakujących części wyrazów, z przykrością należy stwierdzić, że Baliulis, zamiast wyja-
śniać wątpliwości, wprowadza czytelnika w błąd. Wśród własności prywatnej na terenie 
parafii pobojskiej wymieniana jest m.in. wieś Jodkiszki należąca do „p. Kocieła, podstole-
go [?] województwa wileńskiego” (s. 22). Zastosowany zapis oraz znak edytorski sygnali-
zują czytelnikowi niepewną lekcję. Gdyby jednak wydawca zechciał sięgnąć do odpowied-
niego spisu urzędników, mógłby poinformować odbiorcę, że żaden „Kocieł” nie pełnił 
w tym okresie funkcji podstolego województwa wileńskiego. Uwzględniając wątpliwości 
w prawidłowym odczycie (co sugeruje czytelnikowi zastosowana kursywa) można spraw-
dzić, że nikt o tym nazwisku nie pełnił innych, podobnie brzmiących funkcji: podczaszego, 
podkluczego, podkomorzego, podkoniuszego, podsędka czy podskarbiego21. Na tej samej 
stronie wymieniony jest „Kamieński, sędzia ziemski wileński”. Rzetelność wydawnicza 
nakazywałaby poinformować czytelnika, że chodzi o Dominika Kamińskiego (Kamień-
skiego), pełniącego urząd sędziego grodzkiego wileńskiego od 3 lutego 1777. Jest to o tyle 
istotne, że w źródle z roku 1782 występuje jako „sędzia ziemski”, którym według autorów 

19 Chyba najbardziej naturalną pomocą w opracowaniu przypisów rzeczowych dotyczących osób 
wydają się spisy urzędników z cytowanym wyżej tomem I obejmującym urzędników województwa 
wileńskiego oraz podstawowe słowniki biograficzne. 

20 J. Wo l f f, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386–1795, Kraków 1885, 
s. 141.

21 Urzędnicy WKL, s. 142–158.
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spisu urzędników został „z urzędu” dopiero dekadę później22. Wydaje się, że warto byłoby 
także rozwinąć kwestię rodziny Bohuszów, posiadających własność na terenie omawianej 
parafii. Lakonicznie wzmiankowana p. Bohu szowa, miecznikowa wileńska była wdową po 
Ignacym Bohuszu, kluczniku, regencie ziemskim, pisarzu ziemskim wileńskim, podwoje-
wodzim wileńskim, odsądzonym od urzędów przez konfederację Czartoryskich 16 sierpnia 
1764, który zmarł 29 październka 177823. Obok miecznikowej wileńskiej występuje pleban 
wiłkomierski o nazwisku Bohusz, posiadający wsie na terenie parafii pobojskiej. Brak 
przypisów rzeczowych nie pozwala na weryfikację, czy wspomniany pleban miał jakiś 
związek z o. Bohuszem, gwardianem klasztoru franciszkańskiego w Giełwianach w deka-
nacie pobojskim, wzmiankowanym w cytowanym dokumencie (s. 10, 22). Z lektury proto-
kołów wizytacji przeprowadzanej również w 1782 r. w parafii jezneńskiej należącej do de-
kanatu kowieńskiego dowiadujemy się, że proboszczem tej placówki był „Ksawery Bohusz, 
szlachcic, lat mający 37, eks–jezuita” posiadający beneficjum jezneńskie od 9 lat, który 
równolegle sprawował funkcję plebana w Wiłkomierzu. Informacji o dacie jego święceń 
wizytator nie uzyskał z powodu nieobecności plebana24. Jednak we współczesnych nam 
opracowaniach znajdujemy informację, że Michał Ksawery Bohusz od 26 października 
1752 pełnił urząd klucznika wileńskiego, a przed 18 października 1762 wstąpił do stanu 
duchownego25. Od 30 września 1783 pełnił funkcję koadiutora kantora Piotra Toczyłow-
skiego, biskupa belineńskiego, sufragana wileńskiego26.

Podobną trudność może mieć czytelnik przy próbie identyfikacji osób o nazwisku 
Marcinkiewicz, występujących w protokole wizytacyjnym parafii pobojskiej. Właściciela 
kilku wsi, zaścianków i folwarku zapisanego jako „Marcinkiewicz, podczaszy województwa 
wileńskiego”27 możemy dzięki dostępnym słownikom biograficznym oraz spisom urzędni-
ków zidentyfikować jako Tomasza Marcinkiewicza, w latach 1765–1767 sędziego grodzkie-
go wileńskiego, od 1768 do 1792 r. podczaszego wileńskiego28. Na tej samej stronie protoko-
łu pojawia się również „Marcinkiewicz, rotmistrz województwa wileńskiego” jako właściciel 
dwóch wsi oraz dwóch zaścianków. Wydawca poskąpił czytelnikowi informacji, że najpraw-
dopodobniej w obu przypadkach chodzi o tą samą osobę, tj. Tomasza Marcinkiewicza29. 
Wypada przypomnieć, że powyższe uwagi są przykładowe i odnoszą się do zawartości proto-
kołu wizytacyjnego parafii pobojskiej, jednej z dziewiętnastu placówek duszpasterskich opi-
sanych w recenzowanym tomie. Podobne mankamenty pojawiają się niestety także w kolej-
nych protokołach.

22 Ibidem, s. 175.
23 Ibidem, s. 129 nn.
24 Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m., wyd. V. J o g e l a, Vilnius 

2001, s. 116.
25 Ibidem, s. 116.
26 J. K u r c z e w s k i, Kościół zamkowy, czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, ar-

chitektonicznym i ekonomicznym rozwoju, cz. III, Wilno 1916, s. 376. 
27 Op. rec., s. 23.
28 Urzędnicy WKL, s. 147.
29 Autorzy Urzędników WKL, powołując się na herbarz Seweryna Uruskiego informują, że Tomasz 

Marcinkiewicz był rotmistrzem woj. wileńskiego oraz gen.–adiutantem JKM w 1774 r. S. U r u s k i, 
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. X, Warszawa 1913, s . 213; Urzędnicy WKL, s. 99.
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Wśród wyszczególnionych już wielu uchybień przy opracowaniu tego tak wszech-
stronnego źródła pojawiła się uwaga, że Baliulis nie podjął próby odtworzenia sieci para-
fialnej istniejącej w czasie powstawania protokołów wizytacyjnych. W książce zabrakło 
także dokumentów z wizytacji parafii Widzieniszki, której — o czym była mowa powy-
żej — nie zamieszczono także na mapie dekanatu. Bardzo uboga przedmowa nie daje 
odpowiedzi na pytanie o przyczyny tej sytuacji. Z zachowanych źródeł wiemy, że parafia 
w Widzieniszkach na pewno istniała w czasie przeprowadzania wizytacji generalnej30. 
Wznoszenie kościoła widzieniskiego pw. św. Wawrzyńca rozpoczęło się z inicjatywy 
kniazia Marcina Matwiejewicza Giedrojcia, wojewody mścisławskiego w 1618 r.31 Po 
śmierci fundatora w roku 162132 budowa była kontynuowana, a konsekracja świątyni, za-
rządzanej przez kanoników regularnych od pokuty, nastąpiła w 1684 r.33

Sięgając do literatury przedmiotu oraz wspomnień z epoki możemy znaleźć intrygu-
jące informacje mówiące o tym, jak parafia w Widzieniszkach, wraz z parafią Michaliszki 
z dekanatu świrskiego diecezji wileńskiej, stały się w latach osiemdziesiątych XVIII w. 
przedmiotem zatargu pomiędzy biskupem inflanckim Józefem Kazimierzem Kossa-
kowskim z jednej strony, a Ignacym Massalskim, administratorem diecezji wileńskiej 
oraz kapitułą wileńską z drugiej. Biskup Kossakowski, dążąc do powiększenia majątku 
zarządzanej przez siebie diecezji, wystarał się u papieża Piusa VI o zgodę na przyłącze-
nie do diecezji inflanckiej dwóch parafii leżących w granicach biskupstwa wileńskiego. 
W tym celu wykorzystał poparcie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz jego 
brata Michała, ówczesnego biskupa płockiego. Cała rozgrywka odbywała się za plecami 
biskupa wileńskiego. Zajęcie siłą parafii i klasztoru w Widzieniszkach wiosną 1783 r. 
spotkało się z protestami biskupa Massalskiego i kapituły wileńskiej, która jesienią tego 
roku wytoczyła Kossakowskiemu proces m.in. w sprawie o nadużycia finansowe, jak 
również pomówienia kanoników regularnych od pokuty i zbrojny najazd na parafię 
w Widzieniszkach34. Parafia ta stała się areną kilkuletniego konfliktu (momentami pocią-
gającego za sobą nawet ofiary śmiertelne) pomiędzy dwoma biskupami. Ślady tych wy-
darzeń możemy znaleźć we wspomnieniach biskupa Kossakowskiego35, opublikowanych 
aktach kapituły wileńskiej36 oraz innych źródłach dotyczących dekanatu pobojskiego37. 

30 Opisy parafii dekanatu pobojskiego z 1784 r., oprac. J. S o ł u b, Białystok 2003 (maszynopis). 
Jest to praca magisterska napisana na seminarium prof. Józefa Maroszka na Uniwersytecie 
w Białymstoku, za jej udostępnienie dziękuję Panu Profesorowi. Autor opracowania oparł się na ręko-
pisach przechowywanych w Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas (Centralnym Archiwum Histo-
rycznym Litwy w Wilnie). F. S. A., nr 18.580.

31 Op. cit., s. 135.
32 J. Wo l f f, Dygnitarze, s. 30.
33 Opisy parafii dekanatu pobojskiego 1784, s. 135.
34 J. K u r c z e w s k i, op. cit., s. 376.
35 [J. K o s s a k o w s k i], Pamiętniki Józefa Kossakowskiego biskupa inflanckiego: 1738–1788, 

wyd. A. D a r o w s k i, Warszawa 1891, s. 142 nn.
36 J. K u r c z e w s k i, op. cit., s. 374 nn.
37 W 1784 r. wikary kościoła widzieniskiego, kanonik regularny od pokuty, sporządzając na pole-

cenie biskupa Massalskiego opis parafii pisał: „Widzieniszki same fundum miasteczko, w którym ko-
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Konflikt przerwała dopiero śmierć obu adwersarzy w maju i czerwcu 1794 r. z rąk miesz-
czan warszawskich.

Publikacja kolejnego tomu materiałów archiwalnych do dziejów Kościoła w Wielkim 
Księstwie Litewskim w XVIII w. stanowi niewątpliwy krok w kierunku lepszego pozna-
nia tego tematu. Główną zaletą omawianej publikacji jest fakt, że źródło przechowywane 
w litewskim archiwum może znaleźć się w zasięgu ręki badaczy. Lektura recenzowanej 
pracy nasuwa jednak pytanie, czy wydawca i kolegium redakcyjne sprostali wyzwaniu, 
jakim jest edycja źródła obcojęzycznego. Każde takie przedsięwzięcie powinno cecho-
wać się wyjątkową starannością, zwłaszcza ze względu na niewielki stopień zachowania 
tego typu źródeł dla diecezji wileńskiej i – szerzej — Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Tymczasem wymienione mankamenty są świadectwem podstawowych błędów edytor-
skich i w sposób istotny obniżają wartość publikacji.

Krzysztof Jodczyk
Uniwersytet w Białymstoku

Instytut Historii

Richard M u l l e n, James M u n s o n, The Smell of the Continent. 
The British Discover Europe 1814–1914, Pan Books, London 2010, s. XX 
+ 380, ilustr.

Dominacja Anglosasów w światowej historiografii jest dziś niepodważalna. Złożyły 
się na to zarówno ich rzeczywiste osiągnięcia, jak długotrwałe procesy, które uczyniły 
z języka angielskiego łacinę naszych czasów. Trudno sobie wyobrazić, by w najbliższym 
czasie miało to ulec zmianie, tym bardziej, że wspólna platforma kontaktu przynosi 
nauce niemałe korzyści. Zjawisko to ma też oczywiście minusy, do których zaliczyć 
można przekonanie niektórych autorów, że znajomość języka angielskiego stanowi wy-
starczającą przepustkę do zajmowania się wszystkimi możliwymi tematami. Efektem by-
wają prace, których tytuły sugerują ujęcia kompletne i uniwersalne, choć ze szkodą dla 
siebie ignorują źródła i dorobek innych historiografii. Najsmutniejsze, że często zyskują 
one potem rangę pozycji fundamentalnych.

Zarzut ten byłby jednak ostatnim, jaki można postawić recenzowanej tu monografii 
dwóch brytyjskich autorów, Richarda M u l l e n a i Jamesa M u n s o n a. Obaj specjalizują 
się w epoce wiktoriańskiej, a doktoraty uzyskali przed laty w Oxfordzie. Choć w biblio-
grafii ich wspólnego dzieła trudno znaleźć pozycje nieanglojęzyczne, omawiana praca to 
solidna warsztatowo i świetna literacko książka, która z pewnością niczego nie udaje.

Jej przedmiotem nie jest ogólna historia brytyjskiego podróżowania. Autorzy nie 
opisują dziejów politycznych, intelektualnych, czy gospodarczych kontaktów Anglików 

ściół parafialny z dawna był należący do JM księży Kanoników Regularnych, a dopiero należą do 
JW księdza biskupa inflanckiego”; cf. Opisy parafii dekanatu pobojskiego, s. 135.
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z narodami Kontynentu. Nie interesuje ich obecność europejskich wpływów w brytyj-
skiej literaturze, sztuce, czy życiu codziennym. Mullen i Munson snują po prostu pasjo-
nującą opowieść o brytyjskich wojażach po Europie od schyłku wojen napoleońskich 
poczynając, na wybuchu pierwszej wojny światowej kończąc. Realia kontynentalne są 
dla nich tłem służącym lepszemu sportretowaniu zmieniającego z wolna skład i rosnące-
go tłumu wiktoriańskich podróżników i turystów. Tylko tyle — i aż tyle — w na prawdę 
znakomitym wydaniu.

Znakomitym z wielu powodów. Jednym z nich jest bogaty zakres pytań, na które szu-
kają odpowiedzi autorzy. W rozdziale pierwszym starannie wyliczają motywy kierujące 
podróżującymi Brytyjczykami. Ciekawość świata, cele edukacyjne, podróże służbowe, 
wyjazdy sanatoryjne, ucieczki przed długami i skandalami obyczajowymi... Do tych i in-
nych powodów właśnie w XIX w. dołącza jeszcze jeden istotny czynnik — moda. Moda na 
podróżowanie, której Anglicy, jako naród, ulegają wówczas bodaj pierwsi.

W rozdziale drugim dowiadujemy się więcej o samych podróżujących. Tuż po upad-
ku Napoleona są to — podobnie jak w wiekach wcześniejszych — głównie arystokraci, 
ich służba oraz członkowie ich rodzin. Liczba brytyjskich wizyt na kontynencie nie prze-
kracza wtedy 10 tys. rocznie. Stulecie po kongresie wiedeńskim przynosi jednak zna-
czące zmiany, wyrażone m.in. swoistą demokratyzacją podróżowania. Wśród miliona 
Brytyjczyków, którzy odwiedzą Europę w 1911 r., arystokracja będzie już w mniejszości. 
Oprócz dominującej klasy średniej podróżować też będą ci, dla których jeszcze pół wieku 
wcześniej było to trudne — lepiej sytuowani robotnicy i samotne kobiety.

Cele ich wędrówek autorzy omawiają w rozdziale trzecim. Tu także obserwujemy 
zachodzące w XIX w. zmiany. Nieodmiennie popularny pozostaje wśród Anglików 
Paryż, a obok niego słynne miasta Włoch: Florencja, Wenecja, Rzym i Neapol. Do grona 
szczególnie atrakcyjnych miejsc dołączają wtedy szwajcarskie Alpy, francuska Riviera 
i dolina Renu. Jako punkty docelowe tracą natomiast na znaczeniu miasta Belgii, która 
dla podróżujących Anglików staje się czymś w rodzaju „przedłużonego peronu kolejo-
wego” — by zacytować jednego z bohaterów Mullena i Munsona (s. 61). Autorzy książki 
odnotowują także inne zmiany na turystycznych szlakach. Pole bitwy pod Waterloo 
z czasem przestaje być miejscem masowych brytyjskich pielgrzymek, a miejskie kostni-
ce Paryża czy Monachium zamykają drzwi przed gościnnie wcześniej podejmowanymi 
turystami.

Nie mniej interesująca jest tematyka kolejnych rozdziałów. Czwarty przynosi omó-
wienie bujnie rozkwitającej literatury podróżniczej oraz słynnych przewodników tury-
stycznych tamtej doby. Od połowy XIX w. nieustannie aktualizowane wydania opraco-
wań Marian Starke, Johna Murraya, Karla i Ernsta Beadekerów stają się nieodłącznymi 
towarzyszami brytyjskich (i nie tylko brytyjskich) podróży. W rozdziale piątym czytamy 
o największych niedogodnościach, z jakimi musieli się mierzyć odwiedzający Europę 
Anglicy. Choroba morska (według ówczesnego eufemizmu — „kazania dla ryb”), przepi-
sy paszportowe, kontynentalni celnicy i policjanci — opisy brytyjskich spotkań z nimi są 
u Mullena i Munsona wciągającą i zabawną lekturą. Tym bardziej, że zderzały się tu 
dwie filozofie obywatelskiej podmiotowości i swobód. Cytowany przez autorów „The 
Times” w 1849 r. streszczał je następująco: „Dla Niemca paszport jest dowodem jego 
istnienia [...]. Anglik wierzy, że jego fizyczna obecność w formie pięciu stóp i dziewięciu 
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cali powagi [...] jest tego wystarczającym dowodem” (s. 142). Rozdział szósty dotyczy 
natomiast środków transportu. Tu — inaczej być nie może — największy kontrast rodzi 
porównanie czasu i komfortu podróżowania przed i po opleceniu Europy gęstą siecią 
kolejową.

Następne odsłony pracy pozwalają czytelnikowi zajrzeć do imponujących bagaży 
angielskich podróżnych, poznać ich mieszane wrażenia dotyczące kontynentalnych hote-
li, łóżek, toalet oraz lokalnych kulinariów. Choć dziś może to dziwić, autorzy wykazują, 
że Anglicy byli na ogół zażartymi krytykami kuchni francuskiej i włoskiej. Narzekania 
dotyczące wszechobecności czosnku i niemożności zjedzenia na kontynencie dobrego 
steku należały do kanonu skarg turystów z Wysp Brytyjskich (s. 256–262). Uwierał też 
Anglików europejski katolicyzm z jego bogatą obrzędowością. Dawali temu wyraz nie-
kiedy w sposób skandaliczny, zakłócając nabożeństwa lub prowokując incydenty na pa-
pieskich audiencjach w Rzymie (s. 286–287). Nie pozostawiają autorzy bez wyjaśnień 
kwestii dotyczących wymiany pieniędzy, kontaktów podróżujących z domem oraz utrwa-
lania przez nich bieżących wrażeń. Papier listowy, malarskie płótno czy podręczny szki-
cownik u progu XX w. coraz częściej zastępuje aparat Kodaka.

W epilogu autorzy stawiają pytanie o to, co pozostało z owej pionierskiej ery maso-
wej turystyki. Wyliczają funkcjonujące do dziś legendarne hotele, dworce i restauracje. 
Wskazują anglikańskie kościoły i kaplice budowane wówczas na Kontynencie z myślą 
o turystach z Anglii. Odwiedzają rozsiane po europejskich cmentarzach groby sławnych 
niekiedy podróżnych. Przypominają, że to w XIX w. rozpoczęła się międzynarodowa ka-
riera takich słów i zwrotów jak beadeker, pension, visa, à la carte, WC. Za najtrwalszy 
element dziedzictwa tamtych czasów uznają jednak „żarliwe przekonanie, że każdy 
Brytyjczyk ma prawo do dorocznych wakacji”, zrodzone właśnie wtedy, a egzekwowane 
przez wszystkie pokolenia aż do dzisiaj (s. 321).

Powtórzmy zatem z przekonaniem, że obraz brytyjskiego wojażowania po dziewięt-
nastowiecznej Europie jest u Mullena i Munsona bardzo wszechstronny. Dzięki literac-
kim talentom autorów, bogactwu wykorzystanych źródeł i świetnym ilustracjom jest on 
też barwny i fascynujący. Uznanie budzi sposób, w jaki autorzy operują anegdotą. Często 
to właśnie ona sumuje pewne turystyczne doświadczenia i staje się świadectwem ówcze-
snych stereotypów i obyczajów. W rozdziale ósmym Mullen i Munson streszczają np. 
opublikowane w 1863 r. uwagi wielebnego George’a Musgrave’a, dotyczące korzystania 
przez Brytyjczyków z toalet na Kontynencie. Duchowny zalecał, by zanim do pomiesz-
czeń tych wejdą panie, towarzyszący im mężczyźni sprawdzili, czy ich ściany nie są po-
kryte nieprzyzwoitymi grafitti, a „wąsaci cudzoziemcy” nie korzystają z sąsiednich kabin 
nie zamknąwszy za sobą drzwi (s. 241).

Jeśli więc po zakończeniu lektury czytelnik odczuwa pewien niedosyt, to dotyczy on 
kwestii dość względnej. Mullen i Munson już we wstępie zapowiadają, że podążać będą 
głównymi szlakami wiktoriańskich wędrówek po Europie (s. XIV). Gdzie indziej tak oto 
kreślą turystyczną geografię w wydaniu brytyjskim: „Kontynent od Paryża do Wiednia, 
od Boulogne do Neapolu i od Renu do Alp, oferował oszałamiającą ilość atrakcji dla ro-
snącej liczby brytyjskich turystów” (s. 104–105).

Oznacza to, że zdecydowana większość przywoływanych przez nich świadectw do-
tyczy miejsc i zdarzeń z terenu Francji, Szwajcarii, krajów niemieckich i włoskich. 
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Jedynie incydentalnie pojawiają się na kartach książki uwagi o Anglikach docierających 
do Hiszpanii, Portugalii, Grecji, czy Skandynawii. Europa Środkowa obecna jest tylko za 
sprawą Wiednia, Pragi, kilku czeskich uzdrowisk oraz przywołanych za przewodnikiem 
Murraya, a opisanych w 1879 r. jako „brudne nory”, galicyjskich hoteli (s. 230). Czytelnik 
znajdzie wprawdzie w „The Smell of the Continent” kilka sympatyczniejszych poloni-
ców, ale nie mają one związku z atrakcjami ziem polskich. Nie ma u Mullena i Munsona 
Rosji ani Bałkanów, bo — jak stwierdzają — „Cesarstwo Austriackie było najdalej na 
wschód położonym krajem, który przyciągał znaczącą ilość brytyjskich podróżnych” 
(s. 101).

I choć można zestawić długą listę relacji Brytyjczyków, którzy w XIX w. podróżo-
wali po Polsce (część z nich wymienia Adam We i c h e r t w artykule „An Annotated 
Bibliography of Printed British Pre–20th Century Travel Accounts of Poland”, „Polish 
AngloSaxon Studies”, 1991, t. II, s. 103–115), Mullen i Munson mają na swój sposób 
rację. Masowa turystyka brytyjska w istocie ograniczała się wówczas do szerokiego ko-
rytarza ciągnącego się od Kanału La Manche ku południowym Włochom i Sycylii. To 
w nim najłatwiej było spotkać ciekawych świata posiadaczy angielskich paszportów. 
Może nieco większego docenienia wymagałaby w pracy Hiszpania, ale i ona znaczącą 
popularność zdobyła w oczach Anglików nieco później.

Kadłubowość Europy wyłaniającej się z lektury omawianej książki nie jest zatem 
winą, czy niedopatrzeniem autorów, lecz logicznym następstwem przyjętych przez nich 
założeń. Zgodnie z nimi w centrum uwagi czytelnika miał znaleźć się brytyjski turysta 
podróżujący utartymi, czy wręcz zatłoczonymi szlakami, a nie podróżnik poszukujący 
miejsc odludnych i słabo rozpoznanych. Zważywszy na to, że o wiktoriańskich odkryw-
cach i miłośnikach przygód napisano do tej pory sporo, dobrze się stało, że dzięki 
Mullenowi i Munsonowi możemy poznać także mniej ambitny, ale barwny tłum osób 
spragnionych relaksu i turystycznych jedynie wrażeń.

Krzysztof Marchlewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Instytut Historii

Komisja Mieszana do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem 
Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Ze źródeł 
kwestii mariawickiej. Nieznane dokumenty z lat 1903–1906, Płocki Instytut 
Wydawniczy, Płock 2011, s. 150.

Ukazał się długo oczekiwany zbiór dokumentów dotyczących kwestii mariawickiej, 
owoc prac Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymsko-
katolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Pierwsze posiedzenie Komisji od-
było się 4 marca 1998. Od tamtej pory zbierała się ona dwa razy do roku w Płocku, a jej 
prace koncentrowały się głównie wokół dwóch zagadnień: analizy pism Matki Marii 
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Franciszki Kozłowskiej oraz genezy ruchu mariawickiego, ze szczególnym uwzględnie-
niem decyzji Stolicy Apostolskiej potępiającej ruch i jego założycieli. Ostatnie robocze 
posiedzenie miało miejsce 13 października 2010. W skład Komisji ze strony mariawic-
kiej wchodzili: bp Ludwik Jabłoński, ks. prof. dr hab. Paweł Rudnicki i ks. Grzegorz 
Drożdż, ze strony katolickiej: bp prof. dr hab. Bronisław Dembowski, ks. prof. dr 
hab. Ireneusz Mroczkowski oraz ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak.

Dostęp do nieznanych dokumentów przechowywanych w Archiwum Kongregacji 
Nauki Wiary w Rzymie był możliwy dzięki osobistemu zaangażowaniu ówczesnego pry-
masa Polski kard. Józefa Glempa oraz prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha 
Ratzingera, obecnego papieża Benedykta XVI.

Opublikowany zbiór zawiera dziesięć dokumentów. Są to w kolejności:
1)  Pismo ks. Piotra Bornińskiego do Sądu Biskupiego w Płocku z 13 lutego 1903.
2)  Protokół zeznań ks. Leona Gołębiowskiego złożonych przed biskupem Jerzym 

Szembekiem 22 kwietnia 1903.
3)  Protokół przesłuchania Matki Marii Franciszki Kozłowskiej 28 maja 1903.

[w publikacji błędnie podano datę 22 kwietnia 1903 — K.L.].
4)  Pismo abpa Wincentego Chościak–Popiela z 1 czerwca 1903 do kardynała pre-

fekta Kongregacji ds. biskupów i zakonników.
5)  Opinia ks. Antoniego Juliana Nowowiejskiego z 30 listopada 1903.
6)  Nota o. Pio de Langogne sporządzona 20 stycznia 1904 dla sekretarza 

Kongregacji ds. biskupów i zakonników.
7)  List bpa Jerzego Szembeka do prefekta Kongregacji ds. biskupów i zakonników 

z 8 marca 1904.
8) Relacja bpa Jerzego Szembeka dla papieża Piusa X z 8 marca 1904.
9) List Marii Franciszki Kozłowskiej do Piusa X z 9 czerwca 1904.

10) Tekst „Mariawici wierzą ...” (13 kwietnia 1906).
Dla każdego, kto śledzi publikacje poświęcone mariawityzmowi podtytuł zbioru 

„Nieznane dokumenty” może wydawać się nieco przesadzony. Niektóre bowiem z doku-
mentów były już wcześniej publikowane (1, 3, 10)1 bądź zostały dość dokładnie omówio-
ne (2, 3, 7 i 8)2. Pozostałe (nr 4, 5, 6 i 9) publikowane są po raz pierwszy. Dokument nr 4 
stanowi pierwsze znane pismo interwencyjne polskiego hierarchy do Rzymu w sprawie 
mariawitów. Arcybiskup Wincenty Chościak–Popiel dostrzegając w ruchu dobre i złe 
zjawiska, uznaje jednak, że te drugie przeważały. Kolejny (nr 5) jest opinią wikariusza 
generalnego, ks. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, późniejszego biskupa płockiego, 
w sprawie narastającego konfliktu między Marią Franciszką Kozłowską a jej spowiedni-
kiem ks. Kazimierzem Welońskim. Nr 6 to nota o. Pio de Langogne, konsultora wyzna-
czonego do prowadzenia sprawy. Charakteryzuje ją ostrożność w ocenie mariawitów, 
a z uwagi na szereg wątpliwości autor zaleca uzupełnienie danych. Nr 9 jest listem–proś-

1 E. Wa r c h o ł, Reakcja biskupa Jerzego Szembeka na formowanie się ideologii religijnej i kształ-
towanie struktury organizacyjnej mariawityzmu, Radom 2006, s. 82–103; K. M a z u r, Mariawityzm 
w Polsce, Kraków 1991, s. 37.

2 E. Wa r c h o ł, op. cit., s. 37–64. 
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bą Marii Franciszki Kozłowskiej do papieża, aby sam zechciał wydać osąd w sprawie 
Dzieła, któremu ona podda się z pełnym posłuszeństwem.

Zbiór dokumentów poprzedzony został wstępem, w którym bardzo krótko opisano 
prace Komisji oraz omówiono główne etapy poszukiwań archiwalnych. Wyjaśniono 
w nim także kwestię sfałszowania tekstu objawień Marii Franciszki Kozłowskiej. 
W 2008 r. współprzewodniczący Komisji biskup mariawicki Maria Ludwik Jabłoński na 
łamach „Mariawity” poinformował, że w broszurze wydanej w roku 1904 w po łacinie 
De visionibus et revelationibus Feliciae Kozłowski dla potrzeb członków Świętego 
Oficjum, którzy mieli podjąć decyzję w sprawie ruchu mariawickiego, znalazł się tekst 
objawień Marii Franciszki Kozłowskiej, który nie był wersją objawień dostarczoną do 
Rzymu przez mariawitów. Tekst został bowiem „wyczyszczony” z fragmentów zwracają-
cych uwagę na pokorę, głębię duchową oraz posłuszeństwo założycielki mariawityzmu 
wobec Boga. Jednocześnie biskup Jabłoński przyznał, że nie ma „pewności kto, kiedy 
i w jaki sposób usunął w czasie przygotowań do druku tej broszury oryginalny tekst ma-
riawicki, a podsunął swój sfałszowany”3. Wyjaśnienia zawarte we wstępie jednoznacznie 
wskazują na księdza mariawickiego Leona Gołębiowskiego jako tego, który dokonał ma-
nipulacji tekstu objawień (s. 10–15). Ponadto warto zwrócić uwagę, że w komentarzu do 
dokumentu nr 6 strona mariawicka przyznaje też, że „mariawici tłumaczący objawienia 
Mateczki na łacinę, uwielbiający ją ponad miarę, źle się przysłużyli zarówno jej, jak 
i Dziełu Miłosierdzia” (s. 87). Autorzy komentarza mieli na myśli niezbyt precyzyjny 
i dogłębny, ich zdaniem, przekład zapisu objawień Marii Franciszki Kozłowskiej przeka-
zany na ręce papieża Piusa X przez delegację mariawitów w Rzymie 13 sierpnia 1903.

Szczególnym walorem publikacji jest fakt, że wszystkie dokumenty zostały opatrzo-
ne osobnymi komentarzami, opiniami bądź uwagami strony rzymskokatolickiej i strony 
mariawickiej, ukazując odmienne perspektywy interpretacyjne. Można jednak zauważyć, 
że komentarze strony rzymskokatolickiej, w większości obszerniejsze niż mariawitów, 
odznaczają się spokojnym i rzeczowym tonem, z kolei w przypadku niektórych komenta-
rzy mariawickich wyczuwa się sporą dawkę emocji. Na przykład w komentarzu do doku-
mentu nr 1, który jest najstarszym znanym dokumentem podjęcia w Kościele kwestii ma-
riawickiej, strona mariawicka uznaje, że urząd „Prokuratora do spraw finansowych, 
wiary i obyczajów” pełniony przez autora dokumentu, ks. Piotra Bornińskiego, „okazuje 
materializm, jaki wówczas przeżerał tkankę ciała Kościoła Rzymskiego na terenach za-
boru rosyjskiego Polski”, a o nim samym pisze: „Oczywiście można by założyć, że 
ks. Borniński był jednostką wyjątkową, łączącą głębię życia wewnętrznego z praktyczną 
umiejętnością prowadzenia interesów finansowych, ale nie znamy żadnych faktów dla 
poparcia takiego wątpliwego założenia” (s. 22). Trudno mówić o merytorycznym charak-
terze stwierdzeń zawartych w komentarzu do dokumentu nr 3. Odnośny fragment brzmi 
[wszystkie podkreślenia — K. L.]: „Należałoby się spodziewać, że jakakolwiek wiado-
mość o przeżyciach mistycznych wśród osób zakonnych powinna ucieszyć władze 
Kościoła, co oczywiście mogłoby się łączyć z chęcią zdobycia dokładniejszych informa-

3 M. L. J a b ł o ń s k i, Ważne odkrycie z historii mariawityzmu, „Mariawita”, 2008, nr 11–12, 
s. 18. 
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cji o sposobie percepcji i treści tych przeżyć. Ówczesny stosunek do przeżyć mistycz-
nych wyraził się w tym, że zamiast po prostu zażądać o nich informacji w zwykłym try-
bie organizacji zakonnych, zastosowano procedurę stosowaną do oskarżonych, 
podejrzanych o nieprawomyślność. Traktujemy ten dokument jako historyczny, wykazu-
jący, jakich metod wobec »podejrzanych o nieprawomyślność wobec Kościoła« używano 
jeszcze na początku wieku dwudziestego” (s. 59). Po pierwsze, trudno było wymagać od 
władz kościelnych radości z jakiejkolwiek wiadomości o przeżyciach mistycznych wśród 
osób zakonnych, wskazana była raczej szczególna ostrożność. Po drugie, bezzasadne jest 
mówienie o pozyskiwaniu informacji w zwykłym trybie organizacji zakonnych wobec 
braku zatwierdzenia reguły mariawitów przez władze kościelne. I po trzecie, co było aż 
tak niestosownego w przyjętych metodach? Autorzy komentarza wydają się zupełnie 
abstrahować od realiów i uwarunkowań epoki.

Ważne stwierdzenia, z punktu widzenia historyka i badacza dziejów mariawityzmu, 
padają w komentarzach do dokumentów nr 9 i 10. Strona katolicka zdecydowanie odrzu-
ciła twierdzenie strony mariawickiej, zawarte w komentarzu do pierwszego z nich, jako-
by Kościół Rzymskokatolicki nigdy nie wykazał konkretnych błędów w Objawieniach 
Wielkiego Miłosierdzia Bożego danych Marii Franciszce Kozłowskiej do końca 1905 r. 
Przeciwnie, strona katolicka dowodzi, że takowe wykazano i to w trzech zakresach: do-
gmatyki, eklezjologii i prawa oraz duchowości (s. 123–133). Z kolei komentarz strony 
mariawickiej, że Maria Franciszka Kozłowska „tylko formalnie poddaje się dekretowi 
Kongregacji inkwizycji z dnia 31 sierpnia 1904 roku” (s. 121) — rzuca światło na sposób 
rozumienia w środowisku mariawitów cnoty pokory i posłuszeństwa.

W komentarzu do dokumentu nr 10 strona mariawicka zawarła inne bardzo ważne 
stwierdzenie, przyznając, że w wymiarze formalnym mariawici nie ponoszą winy za to 
co się wydarzyło między listopadem 1904 a październikiem 1907 r., choć w wymiarze 
indywidualnym taką odpowiedzialność ponoszą. Takie postawienie sprawy prowadzi 
w konsekwencji do konieczności dokonania korekty periodyzacji dziejów mariawityzmu. 
Strona mariawicka pisze m.in.: „Tak więc jeśli nie w okresie dłuższym (28–XI–1904 — 
10–X–1907), to w każdym razie pomiędzy dniem 28–X–1904 a 1–I–1907 wszelkie dzia-
łania mariawickie mogły być tylko inicjatywami osobistymi. [...] Działano indywidual-
nie, w sposób nieskoordynowany, wielokierunkowy. Czasem ci sami ludzie działając 
w różnym czasie, działali w sposób diametralnie przeciwny. [...] O ile jednak organizacja 
mariawicka może odpowiadać za działania Zgromadzeń Mariawickich będących w sta-
dium organizacji do chwili ich rozwiązania w roku 1904, jak również całego Związku 
Mariawitów (który stał się potem Katolickim Kościołem Mariawitów, a potem przyjął 
nazwę Starokatolickiego Kościoła Mariawitów) od chwili zawiązania go w roku 1907, 
o tyle za wspomniane mariawickie działania pojedynczych osób, a później — w połowie 
roku 1906 i początkach 1907 — pojedynczych, nie zrzeszonych parafii mariawickich nie 
czuje się odpowiedzialna, nawet jeśli owe pojedyncze osoby lub parafie przypisywały 
sobie prawo występowania w imieniu całości” (s. 142–143). Jak widać, pierwszy etap 
dziejów mariawityzmu kończy się w listopadzie 1904 r., a drugi zaczyna się w paździer-
niku 1907 r. Należy zatem postawić pytania: Kto w takim razie, w okresie miedzy wspo-
mnianymi etapami, reprezentował ruch mariawicki? Czyje wypowiedzi i jakie działania 
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należy uznać za reprezentatywne? Dlaczego działano w tak chaotyczny sposób? Dlaczego 
brakowało jedności w działaniu?

Tekst „Mariawici wierzą ...” (dokument nr 10), znany jako swoiste mariawickie wy-
znanie wiary, głoszący, że „Pan Bóg uczynił Marię Franciszkę z domu Kozłowską naj-
świętszą i dał jej te łaski, jakie dał Najświętszej Maryi Pannie, Matce Boskiej”, często 
przytaczany był w publikacjach niechętnych mariawityzmowi. Strona mariawicka, nie 
zaprzeczając mariawickiego pochodzenia tekstu, zwróciła uwagę, że krążył on w anoni-
mowych odpisach i w różnych wersjach, podniosła też kwestię reprezentatywności tekstu 
dla całego mariawityzmu. Z kolei w komentarzu strony katolickiej przytoczono odnale-
ziony przez ks. prof. Henryka Seweryniaka w Archiwum Watykańskim list ks. Jana 
Kowalskiego do Piusa X z 27 kwietnia 1906, w którym znajduje się tekst „Mariawici 
wierzą ...” w wiernym przekładzie łacińskim z podpisami 33 księży mariawickich i okre-
ślony przez Kowalskiego jako professio (wyznanie). W ostatnim fragmencie swego ko-
mentarza strona mariawicka, odnosząc się do tekstu dokumentu oraz listu Kowalskiego 
stwierdziła, że „w odrodzonej w roku 1907 organizacji mariawickiej tekst »Mariawici 
wierzą« nie został (w żadnej ze znanych wersji) aprobowany” oraz że podnoszenie go do 
rangi mariawickiego wyznania wiary „jest zupełnym nieporozumieniem” (s. 145).

Zbiór dokumentów zamyka wspólne słowo końcowe, w którym strona mariawicka 
uznaje dotarcie do archiwaliów przechowywanych w Rzymie za znaczące dokonanie, jed-
nak uważa, że odnalezione dokumenty są niekompletne dla naukowego rozstrzygnięcia ge-
nezy wykluczenia mariawitów z Kościoła rzymskokatolickiego. Dla mariawitów akt eks-
komuniki wobec Marii Franciszki Kozłowskiej to „niezrozumienie danego jej przesłania, 
a także wyraz zdecydowanie negatywnego odniesienia kleru diecezjalnego w Polsce, wi-
dzącego w mariawitach zagrożenie dla swojego wygodnego stylu życia i wpływów” 
(s. 147). Strona rzymskokatolicka z kolei uważa, że Komisja dokonała interpretacji najstar-
szych i najważniejszych źródeł dotyczących kwestii mariawickiej, że cała dokumentacja 
świadczy, iż zarówno w Płocku, jak w Rzymie dokładnie i z całą powagą odnoszono się do 
problemu mariawitów. Rozstrzygnięcie zaś jakie zapadło było „spowodowane głównie ra-
dykalizmem żądań mariawickich: forsowaniem kwestii nadzwyczajnych objawień; przy-
znawaniem Mateczce niezwykłych przywilejów; tworzeniem zgromadzenia kapłanów 
i wyznaczaniem jego przełożonych bez wiedzy Ordynariusza” (s. 147).

Wydany zbiór dokumentów stanowi bez wątpienia istotny krok w badaniach nad 
dziejami mariawityzmu w przełomowym dla niego okresie oraz pomaga w zrozumieniu 
wrażliwości każdej ze stron. Czy nastąpiło jednak zbliżenie stanowisk obu Kościołów? 
Osobne komentarze do poszczególnych dokumentów każą w to powątpiewać. Raczej 
wyjaśniono własne stanowiska. Niemniej warto podkreślić, że prace Komisji, nie histo-
ryków przecież, lecz teologów, walnie przyczyniły się do uporządkowania i dokładnego 
opisania źródeł dotyczących kwestii mariawickiej przechowywanych w Archiwum 
Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie, tym samym stanowiąc nieoceniony drogowskaz dla 
dalszych badań historycznych.

Krzysztof Lewalski
Uniwersytet Gdański
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Richard Va h r e n k a m p, The German Autobahn 1920–1945. Hafraba 
Visions and Mega Projects, Köln 2010, s. 266.

Książka Richarda Va h r e n k a m p a, ekonomisty, profesora logistyki na uniwer sy-
tecie w Kassel jest kolejną pozycją dotyczącą budowy autostrad w hitlerowskich 
Niemczech. Jej fragmenty były już drukowane jako artykuły, są też dostępne w Internecie 
w postaci working papers opracowanych w ramach międzynarodowego projektu badaw-
czego poświęconego historii mobilności w Europie1.

Swe rozważania Vahrenkamp opiera na kwerendzie w czasopismach fachowych, 
źródłach statystycznych oraz materiałach archiwalnych, zarówno centralnych, jak lokal-
nych. Nadaje to książce specyficzny charakter; autor łączy problematykę ogólnokrajową 
ze szczegółowymi dociekaniami poświęconymi wybranym odcinkom autostrad. Służy to 
ustaleniu czynników decydujących o wytyczaniu dróg, omówieniu sposobu ich budowy 
oraz natężenia ruchu, co z kolei pozwala odpowiedzieć na pytanie o miejsce „piramid 
Trzeciej Rzeszy” w polityce transportowej Niemiec2.

Omawiana książka składa się z trzech części. W pierwszej omówiono m.in. projekty 
dróg dla samochodów stworzone w Europie międzywojennej (w tym realizacje włoskie), 
dorobek niemieckich studiów z epoki weimarskiej nad przyszłą siecią dróg samochodo-
wych (prace STUFA i Hafraba), plany budowy autostrad w Nadrenii i jedyny zrealizowa-
ny projekt — krótki odcinek Kolonia–Bonn, otwarty dla ruchu w sierpniu 1932 r. przez 
ówczesnego nadburmistrza Kolonii, Konrada Adenauera.

Z uwagi na niewielki stopień motoryzacji Europy w porównaniu z USA, specyfi-
ką Starego Kontynentu było antycypowanie zapotrzebowania na drogi przeznaczone wy-
łącznie dla samochodów. Niekiedy przybierało ono komiczne wręcz formy. Na przy-
kład zarząd Hafraby (Stowarzyszenia na Rzecz Przygotowania Autostrady Miasta 
Hanzeatyckie–Frankfurt–Bazylea) już w 1926 r. bił na alarm, że planowana przez Francję 
budowa drogi Cherbourg–Nicea spowoduje zmniejszenie liczby turystów amerykańskich 
w Niemczech. Wynikała stąd pilna — jak twierdzono — konieczność zapewnienia im 
lepszych warunków podróżowania. Argument pozornie mocny, jednak w 1926 r. Niemcy 
odwiedziło 76 tys. turystów amerykańskich, którzy przywieźli ze sobą zaledwie 474 sa-
mochody. Mimo to argument o turystach powracał także w dyskursie nazistowskim 
i odegrał istotną rolę w wytyczaniu dróg.

Zwolennicy autostrad posługiwali się nie tylko przesłankami futurystycznymi. 
Przedstawiony na pierwszym europejskim kongresie drogowym w Genewie w 1931 r. 
plan firmowany przez szefa Międzynarodowej Organizacji Pracy, Alberta Thomasa, za-
kładał budowę w Europie 14 tys. km tego rodzaju dróg. W krótkiej perspektywie realiza-
cja tego planu miała dać pracę masom bezrobotnych, a w dłuższej — przyczynić się do 

1 http://www.vahrenkamp.org (dostęp 15 października 2012).
2 Termin „piramidy Trzeciej Rzeszy” użyty został w marcu 1934 r. przez premiera Badenii Waltera 

Köhlera w przemówieniu z okazji rozpoczęcia prac budowlanych. Podniosłe to porównanie, wbrew 
intencjom jego autora, nabrało charakteru komiczno–symbolicznego, Vide: Reichsautobahnen — 
Pyramiden des Dritten Reiches, red. R. S t o m m e r, Marburg 1982.
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integracji kontynentu. Z proponowanych w okresie międzywojennym planów niewiele 
jednak wynikło. Wyjątki stanowią: 495 km autostrad włoskich i rozpoczęta w 1930 r. 
austriacka trasa samochodowa z Salzburga do Karyntii przez Grossglockner. W obu wy-
padkach rolę pierwszorzędną odgrywał motyw turystyczny3.

Przesłanki natury czysto logistycznej miały niedużą wagę i często natrafiały na silne 
kontrargumenty lobby kolejowego lub na zarzuty, że budowanie dróg dla samochodów 
stanowi bezwstydną próbę obciążenia ogółu na rzecz niewielkiego kręgu bogaczy posia-
dających auta. Tego ostatniego argumentu używano w Anglii odrzucając pierwsze pro-
jekty budowy dróg dla samochodów. Natomiast opór kolei i części kręgów wojskowych 
przyczynił się do odłożenia ad infinitum planów budowy szlaków samochodowych 
w Nadrenii (Kolonia–Akwizgran, Kolonia–Düsseldorf). Sceptycznie do tych projektów 
odnosili się nawet niemieccy producenci samochodów, niewidzący — przynajmniej do 
1933 r. — bezpośrednich korzyści dla siebie w budowie autostrad.

Jak już wspomniano, zrealizowano jedynie krótki odcinek Kolonia–Bonn. Choć 
w kartografii epoki III Rzeszy przedstawiany był on konsekwentnie jako droga krajowa, 
a nie autostrada, miał istotne znaczenie dla projektu hitlerowskiego. Zaczerpnięto z niego 
standard czteropasmowy (po dwa pasma w każdą stronę), dodając medianę oddzielającą 
pasy ruchu w każdą stronę. Powielono też sposób finansowania, wykorzystujący fundu-
sze przeznaczone na zwalczanie bezrobocia. Wiązało się to ze świadomym ogranicze-
niem użycia ciężkiego sprzętu do prac ziemnych.

W części drugiej Vahrenkamp przedstawia dzieje hitlerowskiego projektu autostrad, 
kładąc szczególny nacisk na cele przyświecające decydentom. Na pierwsze miejsce wy-
suwa się — podkreślany już wielokrotnie w literaturze — motyw propagandowy. Na dru-
gim miejscu autor wymienia autostrady jako sposób na walkę z bezrobociem. Oba moty-
wy nakładają się na siebie, bowiem już w 1933 r. na czoło argumentów propagandowych 
wysuwano skuteczność w tworzeniu miejsc pracy4. Zapowiedzi zatrudnienia 600 tys. 
ludzi nie spełniły się. W szczytowym okresie — w lipcu 1936 r., gdy kończono w pośpie-
chu kilka odcinków, by zdążyć na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Berlinie i dla osią-
gnięcia celu propagandowego w postaci oddania pierwszego tysiąca kilometrów — przy 
budowie autostrad pracowało 125 tys. robotników i być może drugie tyle w kooperują-
cych gałęziach gospodarki. Wkrótce zresztą, wobec przywrócenia obowiązkowej służby 
wojskowej i rozpoczęcia zbrojeń, bezrobocie spadło na tyle, że konstruktorzy mieli po-
ważny problem ze zwerbowaniem siły roboczej. Konieczne okazało się podniesienie 
płac, poprawa warunków w obozach, w których kwaterowano robotników, wreszcie — 
już w czasie wojny — zatrudnienie przymusowe.

Kolejny cel projektu autostradowego stanowiła promocja przemysłu samochodowe-
go, który — jak dowodził tego przykład amerykański — mógł szybko stać się siłą napę-

3 Drogi włoskie były autostradami jedynie z nazwy i z powodu budowania bezkolizyjnych skrzy-
żowań. Były one z reguły dwu– lub trzypasmowe, przy czym środkowy pas służył do wyprzedzania 
dla samochodów jadących w obie strony. Mały ruch powodował, że rozwiązanie to nie stało się przy-
czyną wielu śmiertelnych wypadków.

4 Budowę rozpoczęto w marcu 1934 r. na 22 odcinkach jednocześnie. W swoim okolicznościo-
wym przemówieniu Hitler podkreślał właśnie argument nowych miejsc pracy. O aspektach propagan-
dowych najszerzej: E. S c h ü t z, E. G r u b e r, Mythos Reichsautobahn, Berlin 1996. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



233ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

dową całej gospodarki. Choć samochód był wynalazkiem niemieckim, u progu swej hi-
storii największą popularnością cieszył się w USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Niemcy 
pod względem liczby aut znajdowały się dopiero na trzecim miejscu w Europie, daleko 
w tyle za wymienionymi krajami5. Świadomość motoryzacyjna, rozumiana jako po-
wszechne przekonanie o nieodzowności posiadania samochodu, stała na niskim pozio-
mie6. Jedną z przeszkód w jej rozwinięciu były wysokie obciążenia fiskalne nałożone na 
kierowców i niska kultura techniczna wytwórców, co poświadczają opinie specjalistów 
z General Motors, który w 1928 r. zakupił największego niemieckiego producenta aut, 
firmę Adam Opel7. O niskiej, nakierowanej na elity, a nie masy, świadomości producen-
tów świadczy wspomniany już fakt, że jeszcze w połowie lat dwudziestych nie widzieli 
oni sensu angażowania się w plany budowy dróg dla samochodów w Nadrenii. Zmiany 
zaczęły zachodzić od 1932 r., kiedy to — w ramach strategii ożywienia gospodarki — 
zniesiono podatek akcyzowy od zakupu nowych pojazdów. Krok ten doprowadził do sko-
kowego wzrostu rejestracji aut. Już w 1933 r. Hitler zapowiadał, że po niemieckich auto-
stradach jeździć będzie wkrótce 5 mln prywatnych pojazdów. Jednak dopiero w 1938 r. 
wmurowano kamień węgielny pod fabrykę Volkswagena w Wolfsburgu, a masowa moto-
ryzacja osiągnięta dzięki tej firmie nastąpiła dopiero po II wojnie światowej.

Z innych celów autor wymienia promowanie turystyki wskazując, że motyw ów nie 
był realizowany konsekwentnie. Klienci KDF jeździli na wycieczki koleją, a samochodów 
prywatnych było mało, o czym świadczą niezbyt imponujące wyniki akcji liczenia samo-
chodów poruszających się po autostradach. Cele militarne, podnoszone niegdyś przez hi-
storyków, nie odgrywały większej roli w planach budowy autostrad. W czasie wojny ponad 
80% transportu wojskowego wykonywano przy pomocy Deutsche Bahn, a licząca blisko 
3,8 tys. km sieć autostrad w 1945 r. bardziej przydała się aliantom i uciekającym z Berlina 
cywilom niż Wehrmachtowi, który zresztą w ostatnich miesiącach wojny dokonał imponu-

5 Jeszcze w 1938 r. w Wielkiej Brytanii zarejestrowanych było 2 mln samochodów, we Francji 
1,6 mln, w Niemczech — 1,1 mln, we Włoszech — 430 tys. W tym czasie w USA było zarejestrowanych 
30 mln aut; T. C. B a r k e r, The international history of motor transport, „Journal of Contemporary 
History”, t. XX, 1985, s. 6. Aż do początku lat trzydziestych największym producentem aut w Europie 
była Francja, J. M. L a u x, Some notes on entrepreneurship in the early French automobile industry, 
„French Historical Studies”, t. III, 1963, s. 129–134.

6 J. J. F l i n k, Three stages of American automobile consciousness, „American Quarterly”, 
t. XXIV, 1972, s. 451–473, wyróżnia trzy stadia: pierwsze — do otwarcia w 1910 r. fabryki Forda 
Highland Park; drugie — 1910–1950, gdy samochód stał się rzeczą powszechną i przekształcił styl 
życia Amerykanów; trzecie — po 1950 r., gdy pojawiły się pierwsze głosy ostrzegające przed zagroże-
niami, jakie ze sobą niesie masowa motoryzacja. Do połowy XX w. Niemcy pozostawały w stadium 
pierwszym.

7 Właściciele samochodów obciążeni byli podatkiem od posiadania pojazdu, cłem nakładanym na 
paliwo oraz podatkiem od produkcji alkoholu, który winien stanowić 3,8% paliwa. Ogółem w latach 
1929–1931 wysokość podatków wzrosła z 275 do 466 mln marek. O kulturze technicznej Opla vide 
A. P. S l o a n jr, Moje lata z General Motors, Warszawa 1993, s. 316–317, Amerykanie uznawali, że 
poziom niemieckiego rynku samochodowego odpowiada poziomowi amerykańskiemu z 1911 r. i ze 
zdziwieniem konstatowali, że Adam Opel A.G. „nie opracował systemu części zamiennych. Gdy 
klientowi jakaś część była potrzebna, dealer musiał ją zrobić sam; jeśli zaś otrzymał ją z fabryki, mu-
siał ją do danego samochodu odpowiednio przystosować”.
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jących zniszczeń na drogach ekspresowych, przyczyniając się w ten sposób do trudności 
transportowych po jej zakończeniu. Niekonsekwencje hitlerowskiej polityki transportowej 
widać wyraźnie na przykładzie stosunku do kolei. Starano się bowiem za wszelką cenę nie 
osłabiać jej, czego dowodem zmuszenie w 1935 r. przedsiębiorców przewozowych do zrze-
szenia się w Reichs–Kraftwagen–Betreibsverband, które w porozumieniu z koleją miało 
wyznaczać minimalne stawki za transport towarów na długich dystansach. W rezultacie, 
liczba cywilnych ciężarówek operujących na tym rynku zmniejszyła się z 13 tys. w 1927 r. 
do poniżej 11 tys. w latach trzydziestych.

Dokładniejsze prześledzenie wybranych inwestycji autostradowych w części trzeciej 
książki prowadzi do wniosku, że mimo — a może właśnie z powodu — skrajnej centraliza-
cji projektu autostradowego tylko w niewielkim stopniu przysłużył się on racjonalizacji 
systemu transportowego. Świadczą o tym choćby ingerencje w wytyczanie dróg motywo-
wane względami estetycznymi. Przykładem jest przebieg autostrady Kassel–Frankfurt, 
która zamiast biec równinnym terenem przez Giesen i Marburg, została przeprowadzona 
przez góry, po długich wiaduktach przez turystyczne Bad Herzfeld. Wrażenia estetyczne, 
jakich doznawać mieli podróżni, przyćmiły nawet stanowczy nakaz, by podjazdy na auto-
stradach nie przekraczały 5%. W rezultacie trasa była trudna do pokonania dla załadowa-
nych ciężarówek z silnikami o mocy do 50 KM, a i dziś bywa zimą omijana przez kierow-
ców TIR–ów. Względy turystyczne decydowały też o bardzo szybkiej budowie autostrady 
Monachium–Salzburg, przebiegającej brzegiem Chiemsee.

Pod względem logistycznym ocena autostradowego projektu III Rzeszy pozostaje nega-
tywna, gdyż nie spełniał on kryteriów racjonalnego planowania sieci dróg. Nie kierowano się 
ani przyjętą w latach dwudziestych przez STUFA zasadą planowania wedle największego 
spodziewanego natężenia ruchu towarowego, ani zasadą rozładowania ruchu tam, gdzie było 
największe zagęszczenie pojazdów, ani nawet zasadą najekonomiczniejszego połączenia 
głównych ośrodków z Berlinem. Osiągnięto jedynie zmniejszenie ruchu lokalnego w niektó-
rych regionach, w których odnotowywano duże jego natężenie w latach dwudziestych. Do 
irracjonalnego przebiegu realizacji projektu autostradowego przyczyniło się nie tylko zadęcie 
propagandowe udzielające się także planistom, lecz także zaniechanie badań nad natężeniem 
ruchu, które wznowiono dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych.

Przykład niemieckiego programu budowy autostrad potwierdza ogólną tezę, którą można 
sformułować w odniesieniu do dziejów drogownictwa: aż do połowy XX w. dobre drogi po-
wstawały zwykle nie tam, gdzie istniało na nie zapotrzebowanie gospodarcze, lecz tam, gdzie 
funkcjonowała silna, scentralizowana władza, która przy okazji budowy dróg realizowała swoje 
własne cele, pozostające nierzadko w luźnym związku z potrzebami logistyki.

Książka Richarda Vahrenkampa, choć nie wyczerpuje zagadnienia i sprawia wraże-
nie przygotowanej w pospiechu — o czym świadczy brak zakończenia podsumowujące-
go uwagi sformułowane w poszczególnych rozdziałach — jest pozycją cenną, której 
przyszli badacze dziejów drogownictwa nie będą mogli pominąć.

Michał Kopczyński
Uniwersytet Warszawski
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* * *

Izabela E p h‘ a l – J a r u z e l s k a, Prophets, Royal Legitimacy and War 
in Ancient Israel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, 
s. 204.

Izabela E p h‘a l – J a r u z e l s k a znana jest czytelnikom śledzącym polską literaturę 
dotyczącą starożytnego Izraela. Omawiana publikacja wpisuje się w dotychczasowy do-
robek autorki zarówno pod względem metody, jak tematyki. „Prophets, Royal Legitimacy 
and War in Ancient Izrael” to książka poświęcona społecznej roli proroków w życiu poli-
tycznym starożytnego Izraela. Badanie tekstów prorockich, przy zastosowaniu metod so-
cjologicznych, autorka prezentowała już w książce: „Amos and the Officialdom in the 
Kingdom of Israel” (Poznań 1998). Teraz jednak mamy do czynienia z pracą o bardziej 
syntetycznym, niż poprzednia, charakterze.

Eph‘al–Jaruzelska stara się pokazać społeczne funkcje proroków znanych z Biblii, 
koncentrując się na ich związkach z władzą królewską, zwłaszcza ze sferą wojny. 
Znajdujemy zatem w książce analizę wątków, w których prorocy zabierają głos w spra-
wach władzy królewskiej jako takiej, tj. prawa władców do jej sprawowania oraz boskiej 
ingerencji w militarne poczynania króla.

Najbardziej intryguje w omawianej pracy dobór materiału źródłowego. Tekst został 
podzielony na dwie zasadnicze części, dotyczące odpowiednio legitymizacji władzy kró-
lewskiej oraz roli proroków podczas wojny. W każdej części analizowane są — przy licz-
nych odwołaniach do bliskowschodniego tła kulturowego — tekst deuteronomistyczny 
(w tym wypadku 1–2 Krl) oraz księga Ozeasza. Autorka poprzez to porównanie zrównuje 
funkcjonalnie tekst prorocki, dość dobrze odzwierciedlający — jak się powszechnie 
uważa — aktywność samego proroka z przekazem historiograficznym. Wnioski płynące 
z tego porównania są intrygujące. Widać bowiem w omawianych tekstach różnice w skali 
i charakterze prorockiego zaangażowania w legitymizację władzy oraz w ocenie monar-
szej aktywności militarnej. Ozeasz uznaje np., że boski wpływ na kwestie wojskowe 
przejawia się zwycięstwami wrogów Izraela i upadkiem tego ostatniego, podczas gdy 
w tekstach 1–2 Krl boska ingerencja zapewnia zwycięstwo pobożnemu i „dobremu” kró-
lowi, a raczej, że „złemu”, bezbożnemu władcy nie powiedzie się na polu walki. Ozeasz 
nie kwestionuje monarchii jako instytucji per se, krytykuje jednak królów, którzy nie są 
w stanie ochronić (ergo zapewnić pomyślności) swego ludu. Wystąpienia prorockie opi-
sane w 1–2 Krl podważają jednak samą istotę władzy monarszej, jeśli królowie nie speł-
niają kryteriów religijnej wierności.

Eph‘al–Jaruzelska celnie pokazuje, jak antymonarchiczne w duchu zapisy tekstu 
deuteronomistycznego odbiegają od typowego dla starożytnego Bliskiego Wschodu 
przekonania, zgodnie z którym to w osobie króla koncentruje się boska władza, która ma 
w nim swe źródło i nie wymaga legitymizacji za pośrednictwem proroków. Jasne się 
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zatem staje, że autorzy owych krytycznych wobec władców passusów, których istota za-
wiera się w przekonaniu o wyższości boskiej prawdy przekazywanej przez proroków nad 
boską siłą uosobioną w królu, tworzyli poza dworem królewskim, a same teksty trafiły 
— jak uważa Eph‘al–Jaruzelska — do starszej narracji historiograficznej wtórnie.

Łukasz Niesiołowski–Spanò
Uniwersytet Warszawski

Instytut Historyczny

Georges V i g a r e l l o, Historia gwałtu od XVI do XX wieku, przełożyła 
Anna L e y k, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010, s. 448.

„Historia gwałtu od XVI do XX wieku” jest kolejną — po „Czystości i brudzie” 
oraz „Historii zdrowia i choroby”1 — książką Georges’a V i g a r e l l o, która doczekała 
się przekładu na język polski2. Autor podjął się w niej niełatwego zadania prezentacji 
historii gwałtu na przestrzeni XVI–XX w., z wyłączeniem jednak pierwszych dekad 
ubiegłego stulecia. Wbrew tytułowi, przedmiotem opracowania jest zasadniczo historia 
Francji, z nielicznymi tylko odniesieniami do dziejów innych obszarów.

Książka składa się z pięciu części, wyodrębnionych na podstawie kryterium chrono-
logicznego. Pierwsza dotyczy ancien régime’u, kiedy to, według ustaleń autora, panowa-
ło powszechne przyzwolenie na przemoc. Niewiele wydano wówczas wyroków skazują-
cych w procesach o gwałt, a większość z nich zapadła w sprawach, w których ofiarami 
były dzieci. Z dużą surowością traktowano ataki na kobiety z wyższych sfer, stanowiące 
naruszenie panującej hierarchii społecznej; normalna była natomiast przemoc seksualna 
panów wobec służby.

W kolejnym rozdziale, poświęconym czasom rewolucji, autor zauważył, że ok. 
1770 r. nastąpiło zwiększenie wrażliwości opinii publicznej na przemoc, w tym seksual-
ną. Przejawem zmiany było na przykład wyróżnienie gwałtu na dziecku jako odrębnego 
przestępstwa. Pojawiły się wówczas hasła głoszące niezbywalne prawo do samostano-
wienia (dysponowania sobą). Uznano także, iż wymuszony akt seksualny jest atakiem na 
osobę, a nie na stan posiadania jej opiekuna.

Dwie kolejne części pracy dotyczą XIX w. Vigarello zwrócił uwagę na sformułowa-
nie wówczas kategorii czynu nierządnego, szerszej niż kategoria gwałtu, oraz na fakt, że 
samo usiłowanie popełnienia przestępstwa było penaliz owane. Pod koniec stulecia nastą-
piło natomiast „stworzenie” gwałcicieli. Ówczesne teorie naukowe wskazywały na ich 

1 G. V i g a r e l l o, Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, tłum. 
B. S z w a r c  m a n – C z a r n o t a, Warszawa 1996; idem, Historia zdrowia i choroby od średniowiecza 
do współczesności, tłum. B. S z w a r c m a n – C z a r n o t a, Warszawa 1997.

2 Wydanie oryginalne: G. V i g a r e l l o, Histoire du viol. XVIe–XXe siècle, Paris 1998.
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zbrodniczą naturę oraz charakteryzujące ich specyficzne cechy psychiczne i fizyczne; 
dokonano również klasyfikacji typów przestępców.

W ostatniej części książki autor omawia historię najnowszą (od lat siedemdziesią-
tych XX w.). Cechą charakterystyczną współczesnego podejścia do omawianego czynu 
jest zwracanie uwagi przede wszystkim na krzywdę psychiczną, jakiej doświadcza ofia-
ra. Powszechną normą stała się konsensualność współżycia, gwałt w związku z tym zde-
finiowano jako akt dokonany mimo braku przyzwolenia. Nastąpiło ponadto bardzo silne 
potępienie przemocy seksualnej wobec dzieci, która została uznana za jedną z najbrutal-
niejszych i najbardziej odrażających zbrodni.

Autorowi udało się w fascynujący i przystępny sposób przedstawić skomplikowaną 
kwestię związku między historią społecznego postrzegania badanego zjawiska a ogólny-
mi przemianami cywilizacyjnymi i kulturowymi. Praca nie jest jednak wolna od wad. 
Kwestią dyskusyjną pozostaje pominięcie przez Vigarello pierwszych dekad XX w. jako 
okresu, w którym nie nastąpiły żadne zasadnicze przemiany wrażliwości społeczeństwa 
wobec przemocy seksualnej. Zwrócić należy także uwagę na pewien schematyzm inter-
pretacji autora. Wyodrębnione przez niego okresy charakteryzowane są bowiem jako 
właściwie jednolite pod względem panujących poglądów na gwałt, co stanowi zbyt duże 
uproszczenie. Mankamenty te jednak nie zmieniają faktu, że omawiane opracowanie jest 
pozycją bardzo ważną na gruncie badań historycznych nad seksualnością i jako takie 
zdecydowanie zasługuje na pozytywną rekomendację.

Kamil Frejlich
Uniwersytet Warszawski

Instytut Historyczny
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L I S T Y  D O  R E D A K C J I

LISTY DO REDAKCJI

W związku z recenzją Piotra Szlanty

W „Przeglądzie Historycznym” (2004, z. 2, s. 274–276) ukazała się recenzja Piotra 
Szlanty z książki Lecha Trzeciakowskiego „Posłowie polscy w Berlinie 1848–1928” 
(Warszawa 2003). Recenzent stwierdził, że omawiana przez niego książka „jest ważnym 
głosem w debacie nad polskim i niemieckim parlamentaryzmem” i pochwalił aneks, 
w którym została zamieszczona lista posłów zasiadających w parlamencie niemieckim 
i sejmie pruskim w latach 1848–1928. Niestety, ów indeks, który w zamierzeniu autora 
książki miał pełnić funkcję informacyjną, budzi poważne wątpliwości. Autor nie tylko 
przekręcił imiona i nazwiska niektórych posłów, co może być wynikiem braku odpo-
wiedniej korekty, ale, co gorsze, przypisał im funkcje, których nie pełnili, myląc obo-
wiązki w sejmie pruskim (Landtagu) i w parlamencie niemieckim (Reichstagu). Dziwi 
fakt, że recenzent, wytykając autorowi niekiedy mało istotne błędy, nie zwrócił uwagi na 
zawierający wiele nieścisłości wykaz posłów. Odsyłam recenzenta do opublikowanego 
przeze mnie „Sprostowania biograficznego do książki Lecha Trzeciakowskiego” („Ko-
munikaty Warmińsko–Mazurskie”, 2005, nr 1, s. 97–101), w którym wytknąłem znane-
mu autorowi aż 76 nieścisłości biograficznych.

prof. dr hab. Tadeusz Oracki

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CIII, 2012, ZESZ. 1, ISSN 0033–2186

PUBLIKACJE NADESŁANE

 °  Actes. L’Homme et son environment dans le Sud–Est européen. X Congrès ed l’Asso-
ciation internationale d’etudes de Sud–Est européen (AIESEE). Paris, 24–26 sep-
tembre 2009, Editions de l’Association Pierre Belon, Paris 2011, [seria:] Textes, docu-
ments, études sur le monde byzantin, néohellenique et balkanique, 11, sous la direction 
d’Hélène Antoniadis–Bibicou, Maurice Aymard, André Gouillou

 ° „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, nr 52, Warszawa 2011

 °  Hans–Jűrgen Bőmelburg, Polska myśl historyczna a humanistyczna historia narodowa 
(1500–1700), przekład Zdzisław Owczarek, wprowadzenie Andreas Lawaty, 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2011

 °  „The English Historical Review”, vol. CXXVI, No. 519, April 2011; No. 520, June 
2011; No. 521, August 2011; No. 522, October 2011; vol. CXXVI, No. 523, December 
2011

 °  Historischer Umbrach und Herausforderung für die Zukunft. Der Deutsch–Polnische 
Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 
1991. Ein Rückblick nach zwei Jahrzehnten, Dom Wydawniczy „Elipsa“, Warschau 
2011

 °  The Holy Roman Empire 1495–1806, edited by R. J. Evans, Michael Schaich and Peter 
H. Wilson, German Historical Institute London, Oxford University Press, Oxford 2011

 °  Jan Łaski 1499–1560 w pięćsetlecie urodzin. Materiały konferencji zorganizowanej 
przez Instytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski oraz Konsystorz Kościoła Ewan-
ge licko–Reformowanego w RP, redakcja naukowa Wojciech Kriegseisen i Piotr Salwa, 
Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2001

 °  Jerzy Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych w la-
tach 1939–1945, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 
Warszawa 2006

 °  Jerzy Grzybowski, Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą. 
Biało ruski ruch niepodległościowy w latach 1939–1956, BEL Studio, Warszawa 2011

 °  Marian Janusz Kawałko, Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531–1869, 
Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011

 °  Kobiety w nauce [katalog wystawy], red. Joanna Arvaniti, Polska Akademia Nauk 
Archiwum w Warszawie, Warszawa 2011

 °  Księga miasta Pawłowa. Dokumenty łączonego sądu ławniczo–radzieckiego z lat 
1546–1640, oprac. Marian Janusz Kawałko, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2011

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



242 PUBLIKACJE NADESŁANE

 °  Zofia Krzymuska–Fafius, Studia nad rzeźbą średniowieczną na Pomorzu Zachodnim, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2009

 °  Lech Krzyżanowski, Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski 
i katowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011

 °  Rafał Makała, Między prowincją ametropolią. Architektura Szczecina w latach 1891–
1918, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2011

 °  „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung“, Bd. 119, 2011, 
Heft 1–2

 °  Myśl na uwięzi. Kontrola operacyjna środowisk akademickich województwa kato-
wickiego przez Służbę Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku. Studia i szkice, pod red. Adama Dziuby i Mirosława Sikory, Oddział 
Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010

 °  Jan M. Piskorski, Wygnańcy. Przesiedlenia i uchodźcy w dwudziestowiecznej Europie, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010

 °  Polskie służby specjalne. Słownik, pod red. Konstantego A. Wojtaszczyka, Oficyna 
Wydawnicza ASPRA–JR, Warszawa 2011

 °  „Revue d’histoire ecclésiastique”, vol. 106, No. 1, Janvier–mars 2011; vol 106, No. 2, 
Avril–Juin 2011

 ° „Rocznik mazowiecki”, t. XXII, 2010; t. XXIII, 2011

 °  Aleksandra Skrzypietz, Królewscy synowie — Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011

 ° „Studi Veneziani”, N.S., LVII, 2009; LVIII, 2009; LIX, 2010; LX, 2010; LXI, 2010

 °  Piotr Wachenius, Utwory zebrane, oprac. Mariusz Pawelec, Dariusz Rott, , Instytut 
Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, Wydaw-
nictwo Sub Lupa, [seria:] Reformacja w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej, 2, 
Warszawa 2011

 °  „Wiara, Patriotyzm i Sztuka. Magazyn kulturalny”, nr 8–9, 2011

 °  Wieki Stare i Nowe, t. 3 (8), pod red. Sylwestra Fertacza i Marii W. Wanatowicz, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011

 °  Wojna polsko–sowiecka. Komunikaty wojenne Sztabu Generalnego, dokumenty, fo to-
grafie, wybór, opracowanie i redakcja Konrad Paduszek, Wojskowe Centrum Infor-
macji Obywatelskiej, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, [b.m.w.] 2011
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WYKAZ SKRÓTÓW

I ARCHIWA
AA  — Archiwum Archidiecezjalne
AAN  — Archiwum Akt Nowych
AD  — Archiwum Diecezjalne
AGAD  — Archiwum Główne Akt Dawnych
AMSZ  — Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
AP  — Archiwum Państwowe
APAN  — Archiwum Polskiej Akademii Nauk
AUJag.  — Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
AZHRL  — Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego
CA MSW  — Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ważniejsze zespoły archiwalne
AKP  — Archiwum Królestwa Polskiego
AR  — Archiwum Radziwiłłów
ASK  — Archiwum Skarbu Koronnego
AZ  — Archiwum Zamoyskich
KGG  — Kancelaria Generała–Gubernatora
KRPiS  — Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu
KRSW  — Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych
KRW  — Komisja Rządowa Wojny
KW  — Komisja Województwa (ze skrótem nazwy województwa)
MK  — Metryka Koronna
ML  — tzw. Metryka Litewska
RG  — Rząd Gubernialny
gr.  — księgi sądowe grodzkie (poprzedzone określeniem terytorialnym)
ziem.  — księgi sądowe ziemskie (j.w.)

II BIBLIOTEKI
BCzart.  — Biblioteka Czartoryskich, Kraków
BJag.  — Biblioteka Jagiellońska, Kraków
BNar.  — Biblioteka Narodowa, Warszawa
BOss.  — Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław
BPAN  — Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
BUW  — Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa

III WAŻNIEJSZE WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE
AGiZ  —  Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum tzw. 

bernardyńskiego we Lwowie
CDMas.  —  , wyd. J. K. Kocha-

nowski
CDPol.  — Codex diplomaticus Poloniae
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CDPom.  — Codex diplomaticus Pomeraniae
CDPr.  — Codex diplomaticus Prussicus
CDSil.  — Codex diplomaticus Silesiae
DKM  — Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku
KDKK  — Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława
KDKMaz.  — Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski
KDmK  — Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa
KDMłp.  — Kodeks dyplomatyczny Małopolski
KDŚl.  — Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński
KDWlkp.  — Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
MGH  — Monumenta Germaniae Historica
MPH  — Monumenta Poloniae Historica
MPV  — Monumenta Poloniae Vaticana
MRPS  — Matricularum Regni Poloniae Summaria
Pom. UB  — Pommerellisches Urkundenbuch
Pr. UB  — Preussisches Urkundenbuch
SS  — Scriptores
SSRPol.  — Scriptores Rerum Polonicarum
SSRPr.  — Scriptores Rerum Prussicarum
Schl. UB  — Schlesisches Urkundenbuch
VL  — Volumina Legum
ZDMłp.  — Zbiór dokumentów małopolskich
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R O Z P R A W Y

WIKTOR SZYMBORSKI
Uniwersytet Jagielloński 
Instytut Historii

„Ma ten Kościoł Odpusty wielkie na czasy pewne, 
ma y Reliquii SS. Bożych niemało...” 

— próba rekonstrukcji średniowiecznych nadań odpustowych 
związanych ze świątynią oo. franciszkanów w Krakowie*

Piotr Hiacynth Pruszcz, przedstawiając w swym znanym przewodniku po 
krakowskich świątyniach, historię kościoła pw. św. Franciszka, zaznaczył fakt po-
siadania przez ten kościół licznych odpustów1. Czy jego relacja odpowiada jed-
nak prawdzie, i jakie były to nadania indulgencji? Czy kościół braci mniejszych 
w Krakowie był znaczącym sanktuarium odpustowym na mapie miejsc świętych 
stolicy Polski w wiekach średnich?2 Na pytania te dotychczas nie ma odpowie-
dzi w literaturze. Nadania odpustowe, które otrzymał kościół św. Franciszka były 
najczęściej wzmiankowane przy omawianiu rozbudowy tej świątyni, nie zostały 
jednak dokładniej przeanalizowane3. Tymczasem zasługują one na uwagę z kilku 

* Archiwiście Bratu Marcinowi Guzikowi winien jestem gorące podziękowania za umożliwienie 
korzystania z bogatych zbiorów Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie [dalej: AFK].

1 P. H. P r u s z c z, Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa albo Kościoły y co w nich iest widzenia 
godnego y znacznego, Kraków 1745, s. 18.

2 Kwestia nadań odpustowych udzielonych krakowskim i kazimierskim świątyniom poruszono 
została ostatnio w pracach: M. M i ł a w i c k i, Odpusty w kościele Świętej Trójcy w Krakowie w wie-
kach średnich, [w:] Studia do dziejów klasztorów małopolskich w średniowieczu, red. J. M a r e c k i, 
L. R o t t e r, Katowice 2009, s. 114–152; W. S z y m b o r s k i, Średniowieczne odpusty dla klasztoru 
św. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu, [w:] Miasta Polskie w średniowieczu i czasach nowożyt-
nych, red. P. G o ł d y n, Kraków 2008, s. 85–95; W. S z y m b o r s k i, Uwagi o średniowiecznym prze-
wodniku po odpustach nadanych szpitalowi duchaków w Krakowie, [w:] Z religijnych zagadnień śre-
dniowiecza, red. J. D r a b i n a, Kraków 2008, s. 157–165; W. S z y m b o r s k i, Uwagi o znaczeniu 
religijnym Sanktuarium Matki Bożej Piaskowej w Krakowie na przełomie średniowiecza i czasów od-
rodzenia, „Peregrinus Cracoviensis”, 2011, z. 22, s. 197–216; idem, Odpusty w Polsce średnio wiecznej, 
Kraków 2011, passim; idem, Średniowieczne dokumenty odpustowe ze zbiorów archiwum klasztoru 
Bożego Ciała, [w:] Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okre-
sie przed trydenckim. Ludzie — wydarzenia — budowle — kultura, red. K. Ł a t a k  CRL, Łomianki 
2012, s. 333–353. 

3 Vide szerzej: K. R o s e n b a i g e r, Dzieje kościoła OO. Franciszkanów w Krakowie w wiekach 
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względów. W kościele zachowała się unikalna tablica odpustowa, ponadto więk-
szość informacji o nadaniach odpustowych należy rekonstruować na podstawie 
analogicznych nadań wystawionych dla innych klasztorów braci mniejszych, po-
łożonych na Śląsku oraz późniejszych wzmianek w inwentarzach czy wizytacjach. 
Stan zachowania dokumentów pergaminowych jest bowiem opłakany, a to za spra-
wą częstych pożarów niszczących zabudowania klasztorne w wiekach: XV, XVII 
i XIX. 

Jerzy K ł o c z o w s k i, wybitny znawca historii mendykantów w średniowiecz-
nej Polsce, w swym syntetycznym zarysie historii zakonu franciszkanów przytoczył 
fragment dokumentu biskupa morawskiego Brunona z Schaumburga z 16 grud-
nia 1273. Po przybliżeniu papieżowi sytuacji w Europie Środkowo–Wschodniej 
biskup skrytykował politykę obdarowywania zakonów żebraczych nadmiernymi 
odpustami. Jego zdaniem zagrażało to ruchowi pątniczemu do Wiecznego Miasta, 
skoro wierni mogli tak liczne odpusty otrzymać w świątyniach zakonów mendy-
kanckich4. Bruno opisywał sytuację, którą mógł zaobserwować w swojej diecezji 
i w jej sąsiedztwie. Skoro w tak niewielkiej odległości od Krakowa uprzywilejo-
wanie kościołów zakonów żebraczych stanowiło poważny problem, jak na tym tle 
wyglądała interesująca nas świątynia?

W pierwszym rzędzie należy stwierdzić, że zważywszy na znaczącą pozycję 
franciszkanów i dominikanów już w XIII w., zdziwienie budzi fakt, iż wzmianki 
o indulgencjach uzyskanych przez franciszkanów krakowskich pochodzą dopiero 
z końca XIV stulecia. Jest to tym bardziej zastanawiające, że znane są odpusty 
przyznane franciszkanom kustodii polsko–czeskiej (Świdnica5, Wrocław6) i klary-

średnich, Kraków 1933, passim; indulgencje zostały także wzmiankowane przy omawianiu patroci-
niów kościoła braci mniejszych: J. R a j m a n, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, 
s. 59–60.

4 J. K ł o c z o w s k i, Bracia mniejsi w Polsce średniowiecznej, [w:] Zakony Franciszkańskie 
w Polsce, Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, red. J. K ł o c z o w s k i, t. I, cz. 1: Franciszkanie 
na ziemiach polskich, Kraków 1979, s. 29–30; idem, Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, 
Lublin 2010, s. 127–128; vide też J. M o o r m a n, A History of the Franciscan Order from its Origins 
to the Year 1517, Oxford 1968, s. 177.

5 Schl. UB, t II: 1231–1250, wyd. W. I r g a n g, Wien–Köln–Graz 1977, II, nr 373, s. 236–237 = 
Bullarium Poloniae [dalej: Bullarium], wyd. I. S u ł k o w s k a – K u r a ś, S. K u r a ś, t. I: 1000–1342, 
Romae 1982, nr 480, s. 96; Schl. UB, t. V: 1282–1290, Wien 1993, nr 250, s. 199 = Urkundenbuch der 
Kustodien Goldberg und Breslau, wyd. C. R e i s c h, t. I: 1240–1517, [w:] Monumenta Germaniae 
Franciscana, abt 2, t. I, Düsseldorf 1917, nr 6, s. 1–2. 

6 1 czerwca 1249, Sprawozdanie z poszukiwań na Węgrzech dokonanych z ramienia Akademii 
Umiejętności, przez W. B a r a n a, J. D ą b r o w s k i e g o, J. Ł o s i a, J. P t a ś n i k a, S. Z a c h o  r o w -
s k i e g o, Kraków 1919, nr 3, s. 5–6 = Bullarium, t. I, nr 479, s. 95; 27 maja 1250, Sprawozdanie 
z poszukiwań na Węgrzech, nr 5, s. 6–7; Bullarium, t. I, nr 492, s. 97; 23 grudnia 1256, Schl. UB, t. III: 
1251–1266, Köln–Wien 1984, nr 197, s. 135 = Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum 
Constitutiones, Epistolas, ac Diplomata continens Tribus Ordinibus Minorum, Clarissarum, et Poeni-
ten tium, t. II: referens ea, quae Alexander et Urbani IIII sunt, Romae 1761, nr 256, s. 174–175 = 
Bullarium, t. I, nr 616, s. 118 = Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und Breslau, nr 18, s. 4; 23 lip-
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skom (klasztory w Skale7, Sączu8, Wrocławiu9) w XIII w., nie mówiąc o wyjątko-
wo hojnych nadaniach dla wiernych nawiedzających świątynię braci mniejszych 
w Asyżu10. Być może dokumenty odpustowe przyznane krakowskim franciszka-
nom uległy zniszczeniu w czasie licznych pożarów, które nawiedziły klasztor; do 
zagadnienia tego wypadnie jeszcze powrócić.

Jest zastanawiające, że ufundowany w Krakowie w XIII w. klasztor bra-
ci mniejszych nie otrzymał żadnego nadania odpustowego. Jest to tym bardziej 
niezrozumiałe, że do fundacji przyczynili się przedstawiciele ówczesnych elit: 
Teodor–Czader wojewoda krakowski, który uzyskał zgodę biskupa krakowskie-
go Wisława z Kościelca11. Następnie dzieło budowy świątyni znalazło protektora 
w osobie księcia Bolesława Wstydliwego12. W 1269 r. w klasztornych murach spo-

ca 1285, Schl. UB, t. V: 1282–1290, Wien 1993, nr 250, s. 199; 17 czerwca 1290, Dwa XIII–wieczne 
przywileje odpustowe dla franciszkanów wrocławskich, wyd. J. T ę g o w s k i, „Sobótka”, t. XLIX: 
1994, nr 1, s. 264–265; 3 lipca 1295, ibidem, nr 2, s. 265.

7 14 października 1265, Archiwum Klasztoru SS. Klarysek w Krakowie, dokument pergaminowy 
20 = KDMłp., wyd. F. P i e k o s i ń s k i, t. I: 1178–1386, Kraków 1876, nr 68, s. 85–86 = Bullarium, 
t. I, nr 773, s. 144; 13 lutego 1267, Archiwum Klasztoru SS. Klarysek w Krakowie, dokument perga-
minowy 25 = KDMłp., t. I, nr 73, s. 89.

8 Archiwum Klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu, rkps 3 Inventarium bonorum..., s. 163; 
KDMłp., t. II: 1153–1333, Kraków 1886, nr 502, s. 16.

9 13 grudnia 1256, Schl. UB, t. III, nr 194, s. 132–133 = Bullarium, t. I, nr 607, s. 116; 13 grudnia 
1256, Schl. UB, t. III, nr 195, s. 133 = Bullarium, t. I, nr 608, s. 116; 4 stycznia 1257, Schl.UB, t. III, 
nr 208, s. 140–141 = Bullarium, t. I, nr 619, s. 118; 1 lutego 1257, Schl. UB, t. III, nr 220, s. 148 = 
Bullarium, t. I, nr 628, s. 120; 27 kwietnia 1259, Schl. UB, t. III, nr 288, s. 191 = Bullarium, t. I, nr 673, 
s. 128; 14 października 1265, Schl. UB, t. III, nr 527, s. 334 = Bullarium, t. I, nr 772, s. 144; 26 kwiet-
nia — 1 maja 1282, Schl. UB, t. V, nr 12, s. 11–12.

10 Przegląd papieskich nadań zamieścił, zaznaczając, że wymienia jedynie odpusty, których doku-
menty zachowały się w klasztornym archiwum i podkreślając wysoką wartość indulgencji udzielonych 
przez papieży w XIII w. braciom mniejszym (vide informacje o średniowiecznych odpustach XIII–
XVI) L. E l b i n g, Relacya o Wielkiey Swiątnicy albo Bazylice Assyskiey Głowie y Matce Całego Braci 
Mnieyszych Zakonu, Kraków 1727, k. C 1 v, C 4 r, F 2 v– F 3 r, F 4 r, G 2 r, H 4 r–v, I 2 v– I 3 r, 
O 3 r–v, Q 4 r– R 2 r.; vide też J. M o o r m a n, op. cit., s. 85–87; informacje o odpustach, jakie można 
było otrzymać nawiedzając bazylikę w Asyżu zamieszcza D. C o o p e r, „In loco tutissimo et firmissi-
mo”: The Tomb of St. Francisc in History, Legend and Art, [w:] The Art of the Franciscan Order in 
Italy, red. W.R. C o o k, Leiden–Boston 2005, s. 33; J. R o b s o n, The Pilgrim’s Progress: Reinter-
preting the Trecento Fresco Programme in the Lower Church at Assisi, [w:] The Art of the Franciscan 
Order, s. 49; T. d e  We s s e l o w, The Date of the St Francis Cycle in the Upper Church of San 
Francesco at Assisi: The Evidence of Copies and Considerations of Method, [w:] The Art of the 
Franciscan Order, s. 166.

11 K. O ż ó g, Relacje mendykantów ze środowiskiem dworskim oraz katedralnym na Wawelu do 
końca XV wieku, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. O ż ó g, T. G a ł u s z k a, 
A. Z a j c h o w s k a, Kraków 2008, s. 19; K. O ż ó g, Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, 
[w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. D e r w i c h, A. P o b ó g – L e n a r -
t o w i c z, Wrocław–Opole 2000, s. 223.

12 J. D ł u g o s z, Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, liber quintus, lib. VI, wyd. S. B u d -
k o w a, I. G a r b a c i k, A. K a m i ń s k i, S. M i k u c k i, I. M i t k o w s k i, M. P l e z i a, C. P i e -
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częły doczesne szczątki księżnej Salomei, późniejszej błogosławionej, a w roku 
1279 także Bolesława Wstydliwego, ponadto w tym miejscu odbywały się kapituły 
prowincjonalne13. Zatem ranga świątyni musiała być wówczas bardzo znacząca14. 
Warto wspomnieć, że papież Aleksander IV udzielił stu dni odpustu braciom gro-
madzącym się na kapitułach prowincjonalnych15. Nie sposób jednak jednoznacznie 
rozstrzygnąć, czy bracia mniejsi w Krakowie korzystali z tej łaski. Można zakła-
dać, że świątynia ta otrzymała pewne nadania odpustowe. Skoro położony w pobli-
żu klasztor dominikański w XIII w. otrzymał aż osiem nadań indulgencji16, trudno 
doszukać się powodów, dla których bracia mniejsi mieliby nie korzystać z polityki 
odpustowej realizowanej przez papiestwo. Warto nadmienić, że pierwsze nadanie 
bracia kaznodzieje otrzymali zaledwie 21 lat po konsekracji kościoła — 17 listo-
pada 1248 papież Innocenty IV przyznał 40 dni odpustu wiernym, którzy wsparli 

r a d z k a, V. S e m k o w i c z – Z a r e m b a, Varsaviae 1973, s. 279; J. D ł u g o s z, Liber beneficiorum 
dioecesis cracoviensis, t. III: Monasteria, Cracoviae 1864, s. 463; J. K ł o c z o w s k i, Bracia mniejsi 
w Polsce średniowiecznej, [w:] Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na zie-
miach polskich, red. J. K ł o c z o w s k i, Lublin 1982, s. 16–17; G. L a b u d a, Kto był fundatorem–za-
łożycielem klasztoru franciszkanów w Krakowie, [w:] ibidem, s. 369–380; D. K a r c z e w s k i, Miejsce 
krakowskiego klasztoru franciszkanów w strukturze czesko–polskiej prowincji zakonnej, [w:] Mendy-
kanci w średniowiecznym Krakowie, s. 84–85; B. K o w a l s k a, Bolesław Wstydliwy i św. Kinga a ruch 
franciszkański, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, s. 98n; Z. G o g o l a, Rys historyczny 
bazyliki Franciszkanów w Krakowie, [w:] Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie, red. 
Z. K l i ś, Kraków 2006, s. 28–29; W. N i e w a l d a, H. R o j k o w s k a, Zespół klasztorny Franciszkanów 
w Krakowie — relikty z XIII wieku, [w:] ibidem, s. 81–82; A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Krakowie, 
„W nurcie franciszkańskim”, t. I, 1987, s. 21–22; idem, Nowe spojrzenie na początki franciszkanów 
w Polsce, „Nasza Przeszłość”, t. LXIII, 1985,s. 13–16; S. J. B a r c i k, Franciszkanie w Polsce pierw-
szy etap rozwoju — XIII w., „W nurcie franciszkańskim”, t. VIII, 1999, s. 191–192; A. N i e w i ń s k i, 
Przestrzeń kościelna w topografii średniowiecznego Krakowa. Próba syntezy, Lublin 2004, s. 72; 
K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 37n.; P. P e n c a k o w s k i, Średniowieczna architektura kościoła oo. 
franciszkanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. LVI, 1990, s. 48; S. P a s i c i e l, Kościół fran-
ciszkański w Krakowie w XIII wieku, „Rocznik Krakowski”, t. LXVIII, 2002, passim.

13 K. B i e r n a c k i, Speculum minorum, Cracoviae 1688, s. 233; A. Z w i e r c a n, Pierwotny ko-
ściół franciszkański w Krakowie, „Nasza Przeszłość”, t. LX, 1983, s. 83, 86; P. G ą s i o r o w s k a, 
Życie codzienne w klasztorze klarysek krakowskich od XIII do końca XVIII wieku, Kraków 2003, s. 13; 
K. O ż ó g, Relacje mendykantów, s. 19, 24; A. N i e w i ń s k i, op. cit., s. 73; K. R o s e n b a i g e r, op. 
cit., s. 86; A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Krakowie, s. 22; D. K a r c z e w s k i, Miejsce krakowskie-
go klasztoru, s. 89, aneks II, s. 96; W. N i e w a l d a, H. R o j k o w s k a, op. cit., s. 82; odnośnie do 
pochówków Bolesława i Salomei vide K. J a s i ń s k i, Franciszkańskie pochówki Piastów, [w:] Fran-
ciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2 i 3, Franciszkanie na ziemiach polskich, red. J. K ł o  c z o w -
s k i, Lublin 1989, s. 187–188; S. P a s i c i e l, op. cit., s. 41, 44.

14 Świadczą o tym także zabiegi związane z kultem Salomei, vide A. W i t k o w s k a, Kulty pątni-
cze piętnastowiecznego Krakowa, Z badań nad miejską kulturą religijną, Lublin 1984, s. 77–78, 82.

15 Chronica Fratris Nicolai Glassberger Ordinis Minorum Observantium, [w:] Analecta Fran-
ciscana, t. II, Ad Claras Aquas (Quaracchii) prope Florentiam 1887, s. 75.

16 W. S z y m b o r s k i, Odpusty w Polsce, s. 158.
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budowę klasztoru17. Praktyką stosowaną w kurii papieskiej było obdarowywanie 
indulgencjami świątyń zakonów żebraczych. Nadania te zawierały bardzo często 
polecenie udzielenia wsparcia materialnego bądź pomocy w rozbudowie obiektów 
sakralnych18. 

Choć duchowieństwo polskie dopiero na początku XIII w. rozpoczęło prak-
tykę ogłaszania dokumentów odpustowych (pierwszy taki dyplom wystawiony na 
ziemiach polskich pochodzi z 1214 r.19), to już w połowie tego stulecia doceniono 
znaczenie tych nadań i ich oddziaływanie na wiernych. Świadczy o tym praktyka 
publicznego ich okazywania, co miało się wydatnie przyczynić do zachęcenia lu-
dzi do nawiedzania danej świątyni. Dla katedry krakowskiej kancelaria papieża 
Innocentego IV sporządziła dwa identyczne dyplomy posiadające ozdobne inicjały 
i incipity, oba wystawione 24 stycznia 124720. Na teren diecezji krakowskiej trafia-
ły także papieskie wezwania do głoszenia kazań zachęcających do przyjęcia krzy-
ża i walki z poganami21. Wobec powyższych faktów teza, że franciszkanie uzyskali 
indulgencje w XIII w., wydaje się bardzo prawdopodobna.

Z całą pewnością poparcie Bolesława Wstydliwego było w tym zakresie bar-
dzo pomocne, ale czy bracia mniejsi sięgali po praktykę udzielania dobrodziejom 
indulgencji? Fakt, że dysponujemy papieskimi bullami odpustowymi dla kościo-

17 M. M i ł a w i c k i, Odpusty w kościele Świętej Trójcy, s. 126–127; W. S z y m b o r s k i, Odpusty 
w Polsce, aneks I dokument nr 55, s. 281.

18 Vide uwagi M. R o b s o n, The Franciscans in the Middle Ages, Woodbridge 2006, s. 97, 163; 
J. T o l a n, Saint Francis and the Sultan. The Curious History of a Christian–Muslim Encounter, 
Oxford 2009, s. 137, 176; R. B. B r o o k e, Early Franciscan Government Elias to Bonaventure, 
Cambridge 1959, s. 137; J. M u e l l e r, A Companion to Clare of Assisi. Life, Writings, and Spirituality, 
Leiden–Boston 2010, s. 99–100, 105, 109, 110, 115; W. S z y m b o r s k i, Zbawienie tylko dla boga-
tych — uwagi o dokumentach odpustowych w średniowiecznej Polsce, [w:] Zbytek i ubóstwo w staro-
żytności i średniowieczu, red. L. K o s t u c h, K. R y s z e w s k a, Kielce 2010, s. 360; vide też związek 
udzielanych odpustów z budową świątyni braci mniejszych na przykładzie Perugii: S. P a s i c i e l, op. 
cit., s. 17; czy Budziszyna, Świdnicy: G. W ą s, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górno-
łużyckich XIII–XVI wieku, Wrocław 2000, s. 37, 52; vide też informacje o indulgencjach udzielonych 
wiernym przyczyniającym się do budowy kościołów: N. P a u l u s, Indulgences as a social factor in 
the Middle Ages, tranlated by J. E l l i o t  R o s s, New York 1922, s. 23n.

19 Wówczas to udzielono odpustu wynoszącego 40 dni kościołowi pw. św. Bartłomieja w Trzeb-
nicy, Schl. UB, wyd. H. A p p e l t, t. I, cz.1: 971–1216, Graz– Köln 1963, nr 141, s. 100.

20 Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie, dokument pergaminowy 20, 21; ibidem, rkps 
LP 2, k. 9 r; ibidem, rkps LP 4, k. 99 v; k. 100 v–101 r; ibidem, rkps LP 5 — 1, nr 10, k. 4 r; k. 26 r–v; 
KDKK, wyd. F. P i e k o s i ń s k i, cz. I: Od roku 1166 do roku 1366, Kraków 1874, nr 27, s. 35–36; 
Bullarium, t. I, nr 441, s. 89. 

21 7 lutego 1247, Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie, dokument pergaminowy 22; ibi-
dem, rkps LP 2, k. 408 r; ibidem, LP 5 — 1, nr 56, s. 9 r, k. 96 v–97 r; KDKK, t. I, nr 28, s. 36–37; 
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, wyd. A. T h e i n e r, t. I: ab Honorio PP. III usque ad 
Gregorium PP. XII 1217–1409, Romae 1860, nr 88, s. 43.
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łów franciszkanów we Wrocławiu22 (1 czerwca 1249, 27 maja 1250)23 czy Świdnicy 
(13 czerwca 1249)24 wskazuje, że krakowscy franciszkanie zapewne także otrzy-
mali w XIII w. papieskie nadania. Warto nadmienić, że bulle Innocentego IV 
z 1249 r. oferowały wiernym 40 dni odpustu pod warunkiem udzielenia wsparcia 
przy budowie świątyń. W związku z tym należy domniemywać, że franciszkanie 
krakowscy także zabiegali o podobne nadania tym bardziej, że ich ośrodek został 
zniszczony w wyniku najazdu tatarskiego25. Dysponujemy ponadto informacją, że 
w krakowskim konwencie znajdowała się bulla Innocentego IV wynoszącego na 
ołtarze Stanisława; przy okazji kanonizacji biskupa udzielono wiernym stosow-
nych odpustów26.

Franciszkanie krakowscy w swej pracy duszpasterskiej zapewne nie zadowo-
lili się nadaniami odpustowymi, które ich klasztor otrzymywał z rąk papieży, przy-
znających indulgencje wszystkim świątyniom zakonnym w danej prowincji (jak 
miało to miejsce 31 grudnia 125627), bądź wszystkim kościołom danego zakonu 
w całej Europie28. Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że omawiany konwent 

22 D. K a r c z e w s k i, Miejsce krakowskiego klasztoru, s. 84; A. Z w i e r c a n, Nowe spojrzenie na 
początki franciszkanów, s. 19.

23 1 czerwca 1249, Sprawozdanie z poszukiwań na Węgrzech, nr 3, s. 5–6 = Bullarium, t. I, nr 479, 
s. 95; 27 maja 1250, Sprawozdanie z poszukiwań na Węgrzech, nr 5, s. 6–7; Bullarium, t. I, nr 492, 
s. 97.

24 Schl. UB, t. II: 1231–1250, Wien–Köln–Graz 1977, II, nr 373, s. 236–237; Bullarium, t. I, 
nr 480, s. 96; Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und Breslau, nr 6, s. 1–2; A. Z w i e r c a n, Nowe 
spojrzenie na początki franciszkanów, s. 20, 34.

25 A. Z w i e r c a n, Pierwotny kościół franciszkański, s. 82; idem, Nowe spojrzenie na początki 
fran ciszkanów, s. 24; A. K a r w a c k i, Koronacya cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej w kościele 
OO. Franciszkanów w Krakowie dnia 20 września 1908 r., Kraków 1908, s. 9. Odnośnie do dziejów 
najazdów tatarskich vide R. U r b a ń s k i, Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne najazdy mon-
golskie w literaturze polskiego średniowiecze na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku 
i wieków średnich, Warszawa 2007 (tam dalsza literatura). Pomocy i wsparcia udzielił im między 
innymi Bolesław Wstydliwy, co znalazło odzwierciedlenie w Roczniku franciszkańskim krakowskim, 
wyd. A. B i e l o w s k i, [w:] MPH, t. III, Lwów 1878, s. 48; D. K a r c z e w s k i, Miejsce krakowskiego 
klasztoru, s. 86–87; vide też K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, Kraków 1937, 
s. 29–30.

26 AFK, rkps E–I–364, Via et Methodus facilis cura ac ingenio R.P. Joannis Donati Caputo Artium 
et S.T.D. Provincialis Poloniae nec non Commissarii Generalis Ordinis Minorum Conventualium 
Relationes Visitationis inceptae Cracoviae 22 Octobris A.D.1597, ksero oryginału sporządzone przez 
Ojca Witolda Henryka Grala w kwietniu 2001 r. (numeracja stron odnosi się do kopii kserograficznej 
przechowywanej w krakowskim archiwum) s. 26; ibidem, rkps B–4, Quatuor visitationes Joannis 
Donati Caputo a Cupertino 1596, Adam Goski 1615, Joannis Donati Caputo a Cupertino 1615/1616, 
odpis autorstwa O. Cyryla Guryna, s. 23.

27 Schl. UB, t. III, nr 203, s. 138 = Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und Breslau, nr 19, s. 4; 
K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, s. 90; A. Z w i e r c a n, Nowe spojrzenie na po-
czątki franciszkanów, s. 39.

28 Chronica Fratris Nicolai Glassberger, s. 97, 152–153, 393, 406–408, 451, 456–459, 467, 474–
475; vide też uwagi N. P a u l u s, Die Ablässe des Franziskanerordens im Mittelalter, „Franziskanische 
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nadania odpustowe otrzymał z rąk papieża Urbana IV. Nie tylko przebywał on 
w Polsce, lecz także ogłosił szereg bulli odpustowych skierowanych do wszyst-
kich kościołów braci mniejszych w Europie, czy bulli krucjatowych polecających 
franciszkanom głoszenie kazań wzywających do przyjęcia krzyża29. Na uwagę za-
sługuje również okoliczność, że przybyła do niego delegacja z Polski w sprawie 
przeprowadzenia kanonizacji Jadwigi śląskiej30. W skład delegacji wchodził m.in. 
archidiakon krakowski Salomon31. 

Omawiając zagadnienie potencjalnych nadań odpustowych, należy też zwró-
cić uwagę na bullę papieża Innocentego V z 1276 r., przytoczoną w XVIII w. 
przez Ojca Bonawenturę Makowskiego, sygnalizowaną przez Ojca Antoniego 
Zwiercana. Biskup Rzymu zaznaczył w niej, że celem powstania kościoła bra-
ci mniejszych było duszpasterstwo. W uroczyście obchodzonych świętach brał 
udział Bolesław Wstydliwy i jego małżonka Kinga, która miała osobiście wykonać 
część paramentów liturgicznych32. Skoro zatem świątynia ta była świadkiem tak 
uroczystych nabożeństw z udziałem dostojnych gości, a celem braci mniejszych 
było głoszenie słowa Bożego wśród wiernych, to uprawnione jest sformułowanie 
wniosku, że uczestniczących w mszach obdarowywano nadaniami indulgencji. Co 
więcej, biorąc pod uwagę fakt, że położony w bezpośrednim sąsiedztwie domini-
kanie szafowali tymi łaskami, a także to, że inne świątynie franciszkańskie w całej 
Europie posiadały liczne nadania, jest niemal pewne, że kościół św. Franciszka 
także je otrzymał. Kolejny argument wspierający powyższą hipotezę stanowi 
wzmianka, zgodnie z którą w klasztorze krakowskim znajdowała się bulla papieża 
Honoriusza IV odnosząca się do fundamentów/budowy kościoła i klasztoru braci 

Studien”, t. X, 1923, s. 53–61; nadania te zostały zasygnalizowane w szkicu W. S z y m b o r s k i, 
Niebiańska ekonomia — uwagi o funkcjonowaniu odpustów w kręgu zakonów mendykanckich w śre-
dniowiecznej Polsce, [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekono-
miczne, red. W. D ł u g o k ę c k i, T. G a ł u s z k a, R. K u b i c k i, A. Z a j  c h o w s k a, Kraków 2011, 
s. 123–148.

29 Vide np. W. S z y m b o r s k i, Odpusty w Polsce, aneks nr 139, s. 294, nr 141, s. 294, nr 152, 
s. 296, nr 153, s. 296, nr 161, s. 297, nr 162, s. 298.

30 S. P a s i c i e l, op. cit., s. 21; warto wspomnieć zaangażowanie franciszkanów przy sporzą-
dzaniu żywotów św. Jadwigi śląskiej oraz błogosławionej Salomei vide D. K a r c z e w s k i, 
Franciszkańskie piśmiennictwo zakonne Polski i Czech, [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski w średnio-
wieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, red. A. B a r c i a k, W. I w a ń c z a k, Katowice 2006, s. 291–
292.

31 K. O ż ó g, Salomon (zm. ok. 1266), PSB, t. XXXIV, s. 373.
32 O czym informowała bulla papieża Innocentego V z 11 maja 1276, jej odpis znajdował się 

w klasztornym archiwum, a jej regest przytoczył Ojciec Bonawentura Makowski w pracy Thesaurus 
Provinciae Poloniae rękopis ten znajduje sie w klasztorze oo. franciszkanów w Warszawie, został on 
następnie przepisany przez Ojca Witolda H. Grala i ten maszynopis przekazano do krakowskiego ar-
chiwum. Z tego względu wprowadzono podwójną numerację stron, pierwsza odnosi się do oryginału, 
druga do maszynopisu z którego korzystano. AFK, rkps E–I–325 Thesaurus Provinciae Poloniae, 
I s. 60–61, II s. 109; A. Z w i e r c a n, Pierwotny kościół franciszkański, s. 83.
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mniejszych33. Najprawdopodobniej papież, pragnąc zachęcić wiernych do pomocy 
przy rozbudowie świątyni, przyznał odpust.

Lektura dokumentów odpustowych przyznawanych zakonom żebraczym ja-
sno wskazuje, że najczęściej papieże i ordynariusze diecezji przyznawali wiernym 
indulgencje po nawiedzeniu kościołów zakonnych w czasie świąt związanych ze 
świętymi danego zgromadzenia oraz w rocznicę poświęcenia świątyni lub po-
szczególnych altarii34. Tytułem przykładu warto odnotować w tym miejscu odpusty 
udzielone dominikanom krakowskim, związane ze św. Dominikiem35 czy poświę-
ceniem świątyni36. Najprawdopodobniej w święta związane ze św. Franciszkiem 
czy Klarą oraz poświęceniem świątyni można było w kościele braci mniejszych 
uzyskać odpust. W tym bowiem terminie papież Aleksander IV udzielił stu dni od-
pustu nawiedzającym świątynie braci mniejszych w Czechach, Morawach, Prusach 
i Polsce37. Przypuszczenia te potwierdza także wezwanie świątyni — wbrew star-
szej literaturze przyjmującej tezy Jana Długosza, kościół ten został poświęcony 
św. Franciszkowi38. W związku z powyższym całkowicie bezpodstawne byłoby 
założenie, że niedawno sprowadzony zakon, starający się krzewić wśród wiernych 
kult swego założyciela, nie otrzymał ani jednego nadania odpustowego związa-
nego z jego osobą. Tym bardziej, że w świątyni krakowskiej znajdował się odpis 
bulli papieskiej z 6 maja 1230, w której Grzegorz IX polecał obchodzenie święta 
Franciszka z Asyżu39. 

Omawiając hipotetyczne nadania odpustowe otrzymane przez kościół fran-
ciszkański, należy nawiązać do kwestii pierwotnego wezwania świątyni. Wedle 
przekazu Jana Długosza aż do 1347 r. miał on nosić patrocinium Bożego Ciała, 

33 AFK, rkps E–I–364, s. 26; ibidem, rkps B–4, s. 23.
34 Vide szerzej N. P a u l u s, Die Ablässe des Franziskanerordens, s. 53–54.
35 5 września 1251, Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, rkps Kr 1, 

k. 48 r; ibidem, rkps Kr 23, s. 74–75; KDMłp., t. I, nr 36, s. 40–41; Bullarium, t. I, nr 511, s. 101; 13 IV 
1258 r. Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, rkps Kr 1, k. 48 r–v; ibidem, 
rkps Kr 23, s. 76–77; Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. K u r a ś, cz. I: 1063–
1415, Lublin 1965, nr 11, s. 16–17; Bullarium, t. I, nr 662, s. 126; 31 lipca 1286, Archiwum Prowincji 
Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, rkps Kr 23, s. 84–85; KDMłp., t. I, nr 111, s. 131–132. 

36 29 sierpnia 1251, Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, rkps Kr 1, 
k. 48 v; ibidem, rkps Kr 23, s. 77; KDMłp., t. I, nr 35, s. 40; Bullarium, t. I, nr 509, s. 101.

37 Urkundenbuch der Kustodien Goldberg und Breslau, nr 19, s. 4.
38 A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Krakowie, s. 23; idem, Pierwotny kościół franciszkański, 

s. 84; A. N i e w i ń s k i, Przestrzeń kościelna, s. 73; Z. Gogola, op. cit., s. 30; S.J. B a r c i k, Religijne 
i artystyczne walory bazyliki franciszkanów w Krakowie, „W nurcie franciszkańskim”, t. X, 2001, 
s. 192; kwestię pierwotnego wezwania świątyni franciszkańskiej ostatnio ponownie poruszył S. P a -
s i c i e l, op. cit., s. 22–27 skłaniając się ku hipotezie patrocinium Bożego Ciała.

39 AFK, rkps E–I–32, I s. 60, II s. 109; ibidem, rkps E–I–364, rkps s. 21; ibidem, rkps B–4, s. 20; 
A. Z w i e r c a n, Pierwotny kościół franciszkański, s. 84; odnośnie do kultu św. Franciszka w Polsce 
vide P. S c z a n i e c k i, Z dziejów uroczystości św. Franciszka w Polsce, „Studia Franciszkańskie”, t. I, 
1984, s. 285–295.
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które dopiero wraz z fundacją kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu zostało zmie-
nione na św. Franciszka40. Tradycja ta została następnie przejęta i wzbogacona 
przez Macieja z Miechowa, a za nim powtórzyli ją kronikarze i dziejopisarze za-
konni41. Twierdzili oni, że na pamiątkę pierwotnego wezwania franciszkanie urzą-
dzali w czwartki uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem. W tradycji 
zakonnej nastąpiło połączenie późniejszych wydarzeń związanych z konsekracją 
kaplicy Bożego Ciała przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, który obdarował 
wówczas kościół nadaniem odpustu42. Jednak nie sposób jednoznacznie rozstrzy-
gnąć, czy z okazji wydarzeń 1347 r. obdarowano omawianą świątynię nadaniami 
odpustu. Wypada także zastanowić się, czy z okazji konsekracji świątyni w XIII w. 
nie wystawiono nadania odpustowego. Stanisław P a s i c i e l,  zwolennik tezy, że 
pierwotnym wezwaniem świątyni było patrocinium Bożego Ciała, zwrócił uwagę 
na zbieżność dat sprowadzenia ciała księżnej Salomei i jej pochówku w kościele 
franciszkańskim (22 maja 1269) i obchodami święta Bożego Ciała (23 maja tego 
roku)43. Uczony zakłada, że uroczystość konsekracji mogła mieć miejsce właśnie 
23 maja. Czy jednak wówczas udzielono wiernym odpustu? Wydaje się, że tak, 
skoro pierwsze przypuszczalne nadania indulgencji w Polsce należy wiązać wła-
śnie z uroczystościami poświęceń44. Niezależnie od interpretacji pierwotnego we-
zwania kościoła można zakładać, że w rocznicę konsekracji świątyni wierni mogli 
zyskać odpust. 

Kontynuując rozważania dotyczące indulgencji prawdopodobnie udzielonych 
omawianej świątyni, warto podkreślić związek pomiędzy pobytami legatów pa-
pieskich w średniowiecznej Polsce a wzrostem udzielanych nadań odpustowych45. 
W odniesieniu do Krakowa sytuacja taka miała miejsce w latach 1383–1384. 

40 J. D ł u g o s z, Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, lib. IX, wyd. I. G a r b a c i k, 
Varsaviae 1978, s. 248. 

41 Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum, Kraków 1521, s. 238; AFK, rkps E–I–325, I s. 60, 
II s. 108; ibidem, rkps E–I–328, L. M i s k e , Synoptica relatio seu brevis descriptio conventuum in 
Provincia Maioris et Minoris Poloniae partisque Prussiae fundatorum facta Anno Domini 1735, s. 59–
60 odpis autorstwa Ojca W. Grala; K. B i e r n a c k i, Speculum minorum, s. 257–258; L. E l b i n g, 
Relacya o Wielkiey Swiątnicy, k. HH 1 v; vide też wzmianki w wizytacjach konwentu krakowskiego 
AFK, rkps E–I–364, s. 9; ibidem, rkps B–4, s. 7; K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 66–67.

42 O konsekracji vide D. K a r c z e w s k i, Miejsce krakowskiego klasztoru, s. 87; K. R o s e n -
b a i g e r, op. cit., s. 67; J. R a j m a n, op. cit., s. 59; Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku świadek li-
turgii Kościoła krakowskiego w XV, XVI i XVII wieku, oprac. i wyd. S. F e d o r o w i c z, Kraków 2007, 
s. 199–200; vide też S. P a s i c i e l, op. cit., s. 25.

43 Vita Sanctae Salomeae Reginae Haliciensis auctore Stanislao franciscano, wyd. W. K ę t r z y ń -
s k i, [w:] MPH, t. IV, Lwów 1884, s. 784; S. P a s i c i e l, op. cit., s. 24.

44 Vide W. S z y m b o r s k i, Odpusty w Polsce, podrozdział: Początki odpustów w Polsce, s. 59–
66.

45 W. S z y m b o r s k i, Odpusty w Polsce, passim.
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Wówczas to w mieście gościł kardynał Dymitr arcybiskup ostrzyhomski46. Hojnie 
szafował on łaskami odpustów, udzielając ich krakowskim i kazimierskim świąty-
niom47. Szczególnie ubogacony został wówczas kościół NMP, o co skwapliwie za-
biegali krakowscy rajcy48. Aktywność patrycjatu miasta, starającego się o wzboga-
canie fary nadaniami odpustów, jest ze wszech miar zrozumiała. Warto się przy tym 
zastanowić, czy w tym czasie bracia mniejsi nie otrzymali nadania od papieskiego 
legata. Najczęściej przyznawał on indulgencje wynoszące jeden rok i sto dni, być 
może kościół św. Franciszka także takowe otrzymał. W XIV i XV w. bracia mniej-
si nie posiadali aż tak licznych możnych protektorów, jak kościół mariacki czy 
nieopodal położony kościół dominikanów49, mogli jednak liczyć na wsparcie kra-
kowskich mieszczan50. To właśnie w świątyni braci mniejszych ostatni spoczynek 
znalazła Eufemia — żona krakowskiego rajcy, a zarazem żupnika i stolnika sando-
mierskiego Jana Borka51. 

46 Dymitr kardynał tytułu s. quatuorum coronatorum, zm. 1386 r., Hierarchia catholica medii 
aevi, red. C. E u b e l, t. I, Monasterii 1913, s. 41; vide też J. D r a b i n a, Kontakty papiestwa z Polską 
1378–1417 w latach wielkiej schizmy zachodniej, Kraków 1993, s. 17, 82, 91; idem, Papiescy wysłan-
nicy na ziemiach polskich w latach panowania królowej Jadwigi (1384–1399), SH, t. XXXV, 1992, 
z. 4 (139), s. 449.

47 Przyznał on odpust dla świątyni ojców augustianów na Kazimierzu 29 sierpnia 1383. AP Kra-
ków, Aug 232, s. 4; W. S z y m b o r s k i, Średniowieczne odpusty dla klasztoru św. Katarzyny, s. 90. 
Bractwo w Wieliczce zostało obdarowane nadaniem odpustu, Zbiór dokumentów katedry i diecezji 
krakowskiej, t. I, nr 60, s. 83; W. S z y m b o r s k i, Średniowieczne nadania odpustów dla Wieliczki, 
w druku. 28 sierpnia 1383 przyznał on odpust (1 rok, 100 dni) dla wiernych biorących udział w komu-
nii dla przestępców przed wykonaniem na nich wyroku AP Kraków, dokument pergaminowy 74; 
KDmK, wyd. F. P i e k o s i ń s k i, t. III, Kraków 1882, nr 390, s. 511–512.

48 W. S z y m b o r s k i, „Ma ten Kościół rożne Odpusty, osobliwie na dni Nayśw. Maryi Panny na 
Niedziele Brackie y inne Swięta” — uwagi o nadaniach odpustowych kościoła mariackiego w Kra-
kowie, „Analecta Cracoviensia”, t. XLIII, 2011, s. 351–352.

49 K. F o k t, Szlacheccy dobrodzieje krakowskich dominikanów od połowy XIV wieku do roku 
1462, „Nasza Przeszłość”, t. VC, 2001, s. 105–133; J. S p e r k a, Nekropolie możnowładcze w krakow-
skich klasztorach mendykanckich w średniowieczu, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, 
s. 62–66.

50 AFK, rkps E–I–325, I s. 69–70, II s. 122–124; J. S p e r k a, op. cit., s. 69; D. K a r c z e w s k i, 
Miejsce krakowskiego klasztoru, aneks I, s. 95–96; K. R o s e n b a i g e r, op. cit., passim; E. P i w o -
w a r c z y k, Legaty testamentowe ad pias causas w XV wiecznym Krakowie. Z badań nad pobożnością 
miejską, Kraków 2010, passim; J. R a j m a n, op. cit., s. 58–59. W drugiej połowie XV oraz na począt-
ku XVI w. można zaobserwować wzrost poparcia ze strony domu Jagiellonów vide szerzej: Z. Z y g -
l e w s k i, Rola krakowskich mendykantów w kształtowaniu się pobożności Jagiellonów na przełomie 
XV i XVI wieku, [w:] Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, s. 55–56.

51 J. S p e r k a, op. cit., s. 69–70; K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 201–202; odnośnie do postaci 
Jana Borka vide M. S t a r z y ń s k i, Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010, nr 98, 
s. 235; A. M a r z e c , Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego 
(1305–1370), Kraków 2006, s. 244–246; Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. K u r -
t y k a, T. N o w a k o w s k i, F. S i k o r a, A. S o c h a c k a, P.K. Wo j c i e c h o w s k i, B. W y r o z u m -
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Po skrótowym przeglądzie okoliczności, których pokłosiem prawdopodobnie 
było udzielenie indulgencji braciom mniejszym, należy dokonać analizy indul-
gencji, które w sposób niebudzący wątpliwości zostały wystawione na ich rzecz. 
Omówienie to warto rozpocząć od dokumentu wystawionego przez kardynała 
Gentilisa52 26 kwietnia 1309 w Budzie. Kardynał przyznał 40 dni odpustu wszyst-
kim świątyniom franciszkańskim w kustodii krakowskiej. Łaski tej można było do-
stąpić nawiedzając kościoły braci mniejszych w dniach świąt zakonnych53. Kolejny 
odpust został wystawiony 24 kwietnia 1379 przez kardynała Pilei54 i wynosił sto 
dni dla wiernych nawiedzających kościół franciszkanów w Krakowie w święta ma-
ryjne i zakonne55. Kardynał polecał ponadto w dokumencie, aby wierni wsparli 
planu przebudowy chóru w krakowskiej świątyni56. Zachowując porządek chrono-
logiczny, należy wspomnieć o bulli papieża Urbana VI z roku 1380. Dysponujemy 
jedynie regestem opracowanym przez Ojca Alojzego K a r w a c k i e g o57. Nie 
sposób jednak jednoznacznie rozstrzygnąć, czy dokument ten był adresowany do 
wszystkich klasztorów franciszkańskich, czy jedynie do konwentu krakowskiego. 

Z 30 sierpnia 1385 pochodzi obecnie zaginiony dokument odpustowy wysta-
wiony przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzantę58. Jest to pierwsze nadanie 
odnoszące się do kaplicy wzniesionej ku czci Miłosierdzia Bożego. 40 dni odpu-
stu zyskiwali wierni, którzy po uprzedniej spowiedzi nawiedzili kaplicę, udzielili 
jej wsparcia materialnego składając datki na zakup ornatów, ksiąg liturgicznych, 
kielichów, wina mszalnego, hostii i oświetlenia, a także dokonali innych poboż-
nych uczynków. Zgodnie z praktyką stosowaną przez średniowiecznych duchow-
nych, na dokumencie tym dopisali dalsze nadania kolejni ordynariusze diecezji. 
3 września 1385 Andrzej biskup Seretu59 powiększył odpust o kolejne 40 dni. Na 
dyplomie widniały też nadania: Jana biskupa krakowskiego (Jan Radlica, 21 paź-

s k a, red. A. G ą s i o r o w s k i, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, nr 942, s. 215; K. P i e r a d z k a, 
Borek Hanus, [w:] PSB, t. II, s. 317–318.

52 Gentilis de Monteflorum OFM, kardynał tytułu św. Sylwestra i Marcina, Hierarchia catholica 
medii aevi, t. I, s. 13, 47.

53 AFK, rkps E–I–325, I s. 66, II s. 117; ibidem, rkps E–I–364, s. 21; ibidem, rkps B–4, s. 20–21; 
K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, Dodatki I, regesta dokumentów pergaminowych, 
nr 6, s. 378; W. N i e w a l d a, H. R o j k o w s k a, op. cit., s. 83.

54 Pileus de Prata kardynał tytułu św. Praksedy i Pryski zmarły około 1400 r., Hierarchia catholica 
medii aevi, t. I, s. 23, 39.

55 AFK, rkps E–I–364, s. 24; ibidem, rkps B–4, s. 22; ibidem, rkps E–I–22, s. 320; nadania udzie-
lone przez kardynała kościołom braci mniejszych w kustodii bawarskiej wspomina Chronica Fratris 
Nicolai Glassberger, s. 215.

56 AFK, rkps E–I–325, I s. 66, II s. 117–118.
57 AFK, rkps E–I–22 Archiwum OO. Franciszkanów w Krakowie, zebrał i opracował A. K a r -

w a c k i, t. XXII, s. 11.
58 AFK, rkps E–I–325, I s. 67, II s. 119.
59 Andrzej Wasiłło OFM biskup sufragan gnieźnieński, P. C z a p l e w s k i, Tytularny episkopat 

w Polsce średniowiecznej, Poznań 1915, s. 21.
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dziernika 1385), Mikołaja biskupa Mołdawii60 (20 maja 1445), Jerzego biskupa 
laodycejskiego61 (30 grudnia 1445). Zgodnie z prawem kanonicznym wszyscy oni 
mogli przyznać indulgencje wynoszące 40 dni. 

Najwięcej informacji o odpustach dotyczących świątyni braci mniejszych 
w Krakowie pochodzi z czasów, gdy biskupem krakowskim był Zbigniew Oleś-
nicki. Klasztor wzbogacił się wówczas o nadania wystawione zarówno przez or-
dynariuszy diecezji położonych na terenie Polski, jak i rzymskich kardynałów. 
27 marca 1423 dwóch kardynałów i dwóch biskupów przyznało odpust stu dni 
wiernym, którzy nawiedzili kościół św. Franciszka w czasie świąt zakonnych, jak 
również przyczynili się do jego odbudowy62. Listę świąt związanych z tym nada-
niem uzupełniają informacje z wizytacji przeprowadzonej w 1596 r.63

Bezsprzecznie największą liczbę nadań franciszkanie krakowscy uzyskali 
z rąk Zbigniewa Oleśnickiego. Przebywając na terenie klasztoru, biskup dokonał 
wspomnianej wyżej konsekracji kaplicy pod wezwaniem Bożego Ciała64. Tradycja 
ta została upamiętniona w niespotykany w Polsce sposób. Informację tę, za spra-
wą prowincjała Kamila Tachetus z Werony doktora świętej teologii, umieszczo-
no 1 sierpnia 1582 na specjalnej tablicy. Widnieje na niej zapis, że 13 maja 1436 
kardynał tytułu św. Anastazji65 biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki dokonał po-
święcenia oraz że udzielił wówczas odpustu. Indulgencję zyskiwali wierni, którzy 
nawiedzili świątynię w rocznicę jej poświęcenia i w jej oktawę oraz uczestniczyli 
w czwartkowych procesjach z Najświętszym Sakramentem. Zyskiwali wówczas 
40 dni odpustu66. Wybitny znawca dziejów franciszkanów, Ojciec Kamil K a n t a k 

60 Ibidem, s. 19.
61 Jerzy OFM sufragan krakowski, ibidem, s. 17.
62 AFK, rkps E–I–325, I s. 66, II s. 118. Byli to: Antoni Pancerinus kardynał tytułu s. Susannae, 

Angelus de Anna de Summaripa biskup Palestriny, Andrzej Didaci OSB biskup Rodrigo, Jan Cara-
czolus (Caracciolo) biskup Frigento, Hierarchia catholica medii aevi, t. I, s. 37, 48, 189, 255.

63 Odpust ten związany był ponadto z następującymi świętami: Narodzenie Pańskie, Obrzezanie, 
Poczęcia NMP, Wniebowzięcia NMP AFK, rkps E–I–364, s. 21; ibidem, rkps B–4, s. 21.

64 Biskup Oleśnicki w klasztorze przebywał już w piątek 11 maja 1436, o czym świadczy wydany 
przezeń dokument dla zakonu paulinów, vide M. K o c z e r s k a, Zbigniew Oleśnicki i kościół krakow-
ski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004, aneks I, nr 81, s. 354.

65 W treści wyraźnie zaznaczono, że poświęcenia dokonał Zbigniew kardynał tytułu św. Anastazji, 
tytuł ten otrzymał on z nadania soboru bazylejskiego. Vide T. G r a f f , Episkopat monarchii jagielloń-
skiej w dobie soborów powszechnych XV wieku, Kraków 2008, s. 270–271.

66 Zdjęcie tablicy znajduje się w: ibidem, s. 271; opis tej tablicy zamieścił w XVIII w. B. M a -
k o w s k i  w: Thesaurus provinciae Poloniae OM SFC. Nova et veteris ex actis... aliisque singulorum 
conventuum munimentis collecta 1764, s. 66 Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów w Warszawie 
cyt. za: D. K a r c z e w s k i, Miejsce krakowskiego klasztoru, przypis nr 25, s. 87; vide też AFK, rkps 
B–4, s. 22; adnotacja na marginesie wzmianki o nadaniu odpustu przez biskupa Oleśnickiego poleca-
jącego wiernym nawiedzenie świątyni w terminie świąt maryjnych, Apostołów, męczenników i wy-
znawców oraz poświęcenia świątyni wskazuje na 1436 r., vide AFK, rkps E–I–364, s. 23; ibidem, rkps 
E–I–328, s. 61; J. M u c z k o w s k i, Kościół św. Franciszka w Krakowie, Kraków 1901, s. 7–8; 
K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 74–75; A. R o ż n o w s k a – S a d r a e i, Some Thoughts on the Role 
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w swej pracy zamieścił regest tego nadania na podstawie innej wzmianki, datując 
go na 12 maja 143867. 

Regesty nadań odpustowych odnotowane przez Ojca Makowskiego przynoszą 
informacje o kolejnym odpuście przyznanym przez biskupa Oleśnickiego. 12 paź-
dziernika 1439 w dyplomie ogłoszonym w Krakowie przyznał on 40 dni odpustu 
wiernym, którzy przyczynili się pobożnymi uczynkami do rozbudowy świątyni 
braci mniejszych oraz złożyli pobożne jałmużny68. Wzmianka ta koresponduje 
z faktem konsekracji kaplicy Bożego Ciała dokonanej w maju 1436 r. oraz z dzia-
łaniami biskupa mającymi na celu zwiększenie znaczenia kościoła franciszkanów 
na mapie miejsc świętych Krakowa. 

Nadania biskupa Oleśnickiego wynikały także z jego polityki antyhusyc-
kiej69. Podejmowane przezeń starania związane z propagowaniem kultu Bożego 
Ciała można, zdaniem Stanisława Pasiciela, wiązać z pertraktacjami prowadzony-
mi w la tach 1433–1436 pomiędzy przedstawicielami Soboru Bazylejskiego a hu-
sytami. Pragnąc podkreślić i umocnić przywiązanie do katolickiego rozumienia 
ado racji Bożego Ciała (nie przyjmowanego przez radykalnych husytów) Oleśnicki 
podjął energiczne starania na rzecz krzewienia omawianego kultu. Krakowski kon-
went franciszkanów miał stać się ośrodkiem propagującym to święto70. Przejawów 
planów biskupich można dopatrzyć się w udzielanych odpustach związanych 
z organizowanymi procesjami z Najświętszym Sakramentem, które odbywały się 
w klasztornych krużgankach. 

Plany Oleśnickiego stworzenia nowego, prężnego ośrodka propagującego kult 
eucharystyczny widoczne są także w jego kolejnych fundacjach. Znajdujące się 
w krużgankach malowidło ukazujące Chrystusa w tłoczni mistycznej, zdaniem 
Heleny M a ł k i e w i c z ó w n e j,  powstało dzięki inspiracji biskupa krakowskie-
go71. Treść przedstawienia korespondowała z procesjami odbywanymi w klasztor-
nych krużgankach, ponadto w jasny sposób sprzeciwiała się polityce realizowanej 

of St. Stanislas in the Anti–Utraquist Policies of Bishop Zbiginew Oleśnicki (1423–1455) as visualized 
in the Episcopal Genealogy in the cloister of the Franciscan Monastery, Cracow, [w:] Studia z dziejów 
Kościoła Franciszkanów, s. 173–174.

67 K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I, s. 218, Dodatki, I regesta dokumentów pergamino-
wych, nr 41, s. 382–383;vide też AFK, rkps E–I–325, I s. 66, II s. 118; ibidem, rkps E–I–22, s. 12; 
A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Krakowie, s. 30.

68 AFK, rkps E–I–325, I s. 67, II, s. 120.
69 Odnośnie do poglądów biskupa Oleśnickiego wobec husytów vide T. G r a f f , Biskupi monar-

chii Jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w pierwszej połowie XV wieku, „Nasza Przeszłość”, t. CIX, 
2008, s. 44–50; S. D r a b i n a, Episkopat polski wobec husytyzmu, [w:] Polskie echa husytyzmu, red. 
S. B y l i n a, R. G ł a d k i e w i c z, Warszawa 1999, s. 70–74; P. K r a s, Husyci w piętnastowiecznej 
Polsce, Lublin 1998, passim.

70 M. R e c h o w i c z, Polska myśl teologiczna w średniowieczu, [w:] Księga tysiąclecia katolicy-
zmu w Polsce, red. M. R e c h o w i c z, t. I, Lublin 1969, s. 244; S. P a s i c i e l, op. cit., s. 26; vide też 
uwagi: A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Krakowie, s. 24.

71 H. M a ł k i e w i c z ó w n a, Interpretacja treści piętnastowiecznego malowidła ściennego z Chrys-
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przez husytów wobec sztuki sakralnej72. Rozwijany przez braci mniejszych kult 
pasyjny, którego wyrazem był ołtarz Miłosierdzia i Matki Boskiej Bolesnej, tak-
że odpowiadał planom biskupa73. Wypada zwrócić uwagę na powstałą wówczas 
galerię portretów biskupów krakowskich, usytuowaną w klasztornych krużgan-
kach74. Ich kompozycja i przekaz także podkreślały działania podejmowane przez 
Zbigniewa Oleśnickiego. Herb biskupa — Dębno — umieszczony na zworniku 
uwypuklał dokonania fundatora75.

W świetle tych faktów należy zastanowić się, dlaczego Oleśnicki nie skorzy-
stał z uprawnień, jakie dawała mu godność kardynalska. Mógł bowiem udzielić 
odpustu wynoszącego sto, a nawet 140 dni, jak to nieraz czynił udzielając stu dni 
jako kardynał i 40 jako ordynariusz diecezji np. w przypadku kaplicy mansjonarzy 
w katedrze krakowskiej czy bractwa krawców w Skalbmierzu76. Czerpiąc z ustaleń 
Tomasza G r a f f a  należy podkreślić, że w czasie konsekracji Oleśnicki nie był 
kardynałem bazylejskim, a informacje te pochodzą z czasów schizmy77.

tusem w tłoczni mistycznej w krużgankach franciszkańskich w Krakowie, „Folia historiae artium”, 
t. VIII, 1972, s. 72n.

72 Ibidem, s. 81, 136–143; vide też uwagi: Z. A m e i s e n ó w n a, Średniowieczne malarstwo 
ścienne w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. XIX, 1923, s. 108–112; M. Wa l c z a k, Działalność 
fundacyjna biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, cz. II, „Folia historiae atrium”, 
t. XXX, 1994, s. 82–83; odnośnie do poglądów husytów wobec kultu obrazów vide J. K o s t o w s k i, 
Późnogotyckie kodeksy z Wiednia, Getyngi oraz Jeny (Pragi) a problem tak zwanego husyckiego obra-
zoburstwa. Kilka uwag i spostrzeżeń, [w:] Piśmiennictwo Czech i Polski, s. 302n.; idem, Przedstawienia 
husytów w malarstwie gotyckim środkowej Europy lat 1430–1530, [w:] Polaków i Czechów wizerunek 
wzajemny (X–XVII w.), red. W. I w a ń c z a k, R. G ł a d k i e w i c z, Wrocław–Warszawa 2004, s. 124–
130.

73 S. P a s i c i e l, op. cit., s. 27; H. M a ł k i e w i c z ó w n a, op. cit., s. 143. Warto nadmienić, że 
święto Matki Boskiej Bolesnej wprowadzone zostało jako wyraz protestu przeciwko polityce husyc-
kiej, vide H. M a ł k i e w i c z ó w n a, op. cit., s. 99. 

74 Kompozycję tę pod kątem polityki antyhusyckiej Oleśnickiego omawia A. R o ż n o w s k a –
S a d r a e i, op. cit., s. 165–197; odnośnie do dziejów tej galerii vide S. T o m k o w i c z, Galeria portre-
tów biskupów krakowskich w krużgankach klasztoru oo. Franciszkanów w Krakowie, Kraków 1905; 
Z. A m e i s e n ó w n a, Średniowieczne malarstwo, s. 88–97; K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 161–172; 
B. M i o d o ń s k a, Renesansowe portrety biskupów krakowskich w klasztorze Franciszkanów w Kra-
kowie, „Rocznik Krakowski”, t. XXXV, 1961, s. 1–40; K. C z y ż e w s k i, M. Wa l c z a k, Praeclara 
episcoporum cracoviensium pinacotheca. Galeria portretów biskupów krakowskich w klasztorze 
Franciszkanów w Krakowie, [w:] Studia z dziejów Kościoła Franciszkanów, s. 199–206; K. J. C z y -
ż e w s k i, M. Wa l c z a k, Spectet posteritas vivat probi oris effigiem Bernardi Macieiowski. O jednym 
z portretów we franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich, „Rocznik Krakowski”, t. LXXIV, 2008, 
s. 51 (tam dalsza literatura).

75 Vide też M. Wa l c z a k, Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa 
Oleśnickiego, cz. I, „Folia historiae atrium”, t. XXVIII, 1992, s. 68.

76 M. K o c z e r s k a, Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski, s. 105; W. S z y m b o r s k i, Odpusty 
w Polsce, s. 144, aneks I, nr 899, s. 428, nr 946, s. 437.

77 Vide szerzej T. G r a f f , Episkopat monarchii, s. 269–272.
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Dzięki wypisom z obecnie zaginionych rękopisów, sporządzonym przez 
Ojca Karwackiego, a także z szesnastowiecznej wizytacji wiadomo o kolejnych 
nadania odpustowych udzielonych przez Zbigniewa Oleśnickiego, niestety źró-
dła nie zawierają daty ich ogłoszenia. Biskup obdarował świątynię czterdziesto-
dniowym odpustem przypadającym w święta zakonne78. Taki sam odpust zyski-
wali wierni uczestniczący w czwartkowych nabożeństwach oraz biorący udział 
w procesji z Najświętszym Sakramentem79. Drugi dokument można w przybliże-
niu datować na okres przed rokiem 1439. Wówczas to, zdaniem Ojca Kazimierza 
R o s e n b a i g e r a, ukończono budowę klasztornych krużganków, w których od-
bywały się procesje80. 

Wykaz regestów obecnie zaginionych dokumentów, sporządzony przez klasz-
tornego archiwistę Ojca Karwackiego, przynosi informacje o kolejnych nadaniach 
odpustów wystawionych przez biskupa Oleśnickiego. Zostały one datowane po 
roku 1436. Jako pierwsze na tej liście widnieje nadanie stu dni odpustu, udzielo-
ne przez kardynała Oleśnickiego w związku ze świętami obchodzonymi w ciągu 
całego roku, niestety nie sprecyzowano do jakich świąt dokument ten się odno-
sił81. Dzięki zapisowi, że biskup udzielił indulgencji będąc kardynałem, można 
podjąć próbę dokładniejszej datacji tego nadania. Kapelusz kardynalski Oleśnicki 
po raz pierwszy otrzymał 18 grudnia 1439 z rąk papieża Eugeniusza IV, jednak 
nie przyjął go82. Papież Feliks V mianował go 19 listopada 1441 kardynałem pre-
zbiterem tytułu św. Anastazji, co zostało następnie zaaprobowane przez sobór83. 
Czy jednak Oleśnicki po tej dacie używał tytułu kardynalskiego? Wedle ustaleń 
Marii K o c z e r s k i e j  używał tytulatury kardynalskiej jedynie w przypadkach, 
kiedy ogłaszał dokumenty mocą soboru bazylejskiego lub Feliksa V84. Na więk-
szą skalę biskup krakowski rozpoczął udzielania odpustów wynoszących sto dni 

78 AFK, rkps E–I–364, s. 24; ibidem, rkps E–I–22, s. 320.
79 AFK, rkps B–4, s. 22; cf. ibidem, rkps E–I–364, s. 24; ibidem, rkps E–I–22, s. 320; K. R o s e n -

b a i g e r, op. cit., s. 79, 151.
80 K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 150–151.
81 AFK, rkps E–I–22, s. 12, 320.
82 T. G r a f f , Episkopat monarchii, s. 264n.; idem, Wokół sprawy kardynalatu biskupa krakow-

skiego Zbigniewa Oleśnickiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 
z. CXXIX, 2002, s. 26–30; idem, Katolicki episkopat metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej wobec wy-
boru pseudopapieża Feliksa V przez sobór bazylejski, „Nasza Przeszłość”, t. IC, 2003, s. 81; idem, 
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wobec schizmy bazylejskiej (1439–1449), [w:] Zbigniew Oleś-
nicki książę Kościoła i mąż stanu. Materiały z konferencji Sandomierz 20–21 maja 2005 roku, red. 
F. K i r y k, Z. N o g a, Kraków 2006, s. 195–196.

83 T. G r a f f, Episkopat monarchii, s. 269–270; vide też idem, Wokół sprawy kardynalatu, s. 31–
35; idem, Katolicki episkopat, s. 83–84; idem, Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, s. 199; M. K o -
c z e r s k a, Zbigniew Oleśnicki wśród ludzi i idei swej epoki, [w:], Zbigniew Oleśnicki książę Kościoła, 
s. 28–29.

84 M. K o c z e r s k a, Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski, s. 87; vide też uwagi T. G r a f f a, 
Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, s. 202.
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dopiero wtedy, gdy uzyskał potwierdzenie nominacji kardynalskiej z rąk papie-
ża Mikołaja V wraz z wręczeniem mu insygniów kardynalskich przywiezionych 
przez Jana Długosza (1 października 1449)85. Zaledwie trzy dni później (4 paź-
dziernika) Oleśnicki udzielił stu dni odpustu kościołowi św. Trójcy w Krakowie86, 
a pod koniec tego miesiąca wystawił bogato iluminowany dokument odpustowy 
dla kościoła Wszystkich Świętych w tym mieście87. Wobec powyższych faktów 
nadanie skierowane do franciszkanów należałoby datować po październiku 1449 r. 
W przypadku drugiego nadania, nie sposób choćby w przybliżeniu określić daty 
jego wystawienia na podstawie używanej tytulatury. Regest informuje jedynie, że 
biskup Zbigniew Oleśnicki przyznał wiernym uczestniczącym w sobotnich mszach 
40 dni odpustu88. 

Następne nadanie tego hierarchy pochodziło z 1445 r. Wraz z innymi biskupa-
mi udzielił wówczas odpustu (zapewne czterdziestodniowego) wiernym nawiedza-
jącym ołtarz pod wezwaniem Miłosierdzia i Matki Boskiej Bolesnej, w którym aż 
do tragicznego pożaru z 1850 r. mieściła się cudowna figurka Jezusa89. Kult Matki 
Bożej Bolesnej silnie zakorzenił się w religijności mieszkańców Krakowa, o czym 
świadczyły specjalne tabliczki z wypisanymi cudami doznanymi za sprawą Matki 
Bożej, umieszczane w tej kaplicy90. 

85 J. D ł u g o s z, Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, lib. XII: 1445–1461, wyd. G. W y -
r o z u m s k i, Cracoviae 2003, s. 78–79; M. K o c z e r s k a, Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski, 
s. 106; T. G r a f f , Episkopat monarchii, s. 274–275; idem, Wokół sprawy kardynalatu, s. 44–46; idem, 
Katolicki episkopat, s. 87.

86 Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, rkps Kr 1, k. 27 r.–v; Zbiór do-
kumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. K u r a ś, cz. II: 1416–1450, Lublin 1973, nr 538, 
s. 598–599.

87 Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie, dokument pergaminowy 430; analiza treści 
miniatur została przeprowadzona przez M. K o c z e r s k ą, Miniatura na dokumencie odpustowym 
kar dynała Oleśnickiego z 1449 r., „Biuletyn Historii Sztuki”, 1983, t. VLV, nr 2, s. 163–174, a także 
M. Wa l c z a k a, Ikonografia miniatury na dokumencie odpustowym Zbigniewa Oleśnickiego z roku 
1449 w świetle papieskiej i soborowej propagandy w średniowieczu, [w:] Magistro et amico–amici 
discipulque. Lechowi Kalinowskiemu w 80 urodzin, red. J. G a d o m s k i, Kraków 2002, s. 481–504; 
idem, Działalność fundacyjna, cz. II, s. 81–82; vide tez uwagi T. G r a f f a, Wokół sprawy kardynalatu, 
s. 48.

88 AFK, rkps E–I–364, s. 23; ibidem, rkps B–4, s. 22; ibidem, rkps E–I–22, s. 320.
89 AFK, rkps E–I–22, s. 12; J. R a j m a n, op. cit., s. 59; vide też K. R o s e n b a i g e r, op. cit., 

s. 142–145, 159; S. P a s i c i e l, op. cit., s. 27.
90 AFK, rkps E–I–325, I s. 174, II s. 303; P.H. P r u s z c z, Kleynoty Stołecznego, s. 23; idem, 

Morze łaski bożej, które Pan Bóg w Koronie Polskiej po różnych miejscach, przy obrazach Chrystusa 
Pana, y Matki iego Przenaświętszey, na serca ludzi pobożnych, y w potrzebach ratunku żądających, 
z głębokości Miłosierdzia swego nieprzebranego co dzień obficie wylewa, Kraków 1662, s. 32–33; vi-
de też A. K a r w a c k i, Koronacya cudownego, s. 26–53; odnośnie do dziejów tej kaplicy vide P. P e n -
c a k o w s k i, Malowidła ścienne w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej oraz w dwóch wyodrębnionych 
przęsłach „za kratą” w zespole krużganków franciszkańskich, [w:] Studia z dziejów Kościoła Fran-
ciszkanów, s. 131–151; F. S o l a r z, Historia obrazu i kaplicy Matki Bożej Bolesnej „Smętnej 
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9 października 1448 ordynariusz diecezji krakowskiej obdarował kościół 
św. Franciszka kolejnym odpustem wynoszącym 40 dni91. Regest nadania infor-
muje, że odpust ten Oleśnicki związał z udzieleniem wsparcia minorytom krakow-
skim. Na dyplomie tym widniał niegdyś dopisek Jerzego biskupa laodycejskiego, 
sufragana krakowskiego z 18 maja 1449, przyznający dalsze 40 dni odpustu92.

Następnie na szczególną uwagę zasługują nadania indulgencji związane z udzia-
łem w organizowanych przez franciszkanów czwartkowych procesjach z wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu. Procesje te były już wzmiankowane w związku 
z wyjątkowym zabytkiem, jakim jest tablica odpustowa. Warto podkreślić, że 
pierwsze odpusty związane z organizacją procesji pochodzą z początku lat trzy-
dziestych XV w. W 1431 r., pragnąc zachęcić wiernych do uczestnictwa w czwart-
kowych procesjach z Najświętszym Sakramentem, ojcowie zgromadzeni na Soborze 
Bazylejskim udzielili 40 dni odpustu93. W wypisach Ojca Karwackiego znajduje 
się informacja o kolejnych odpustach przypisanych do czwartkowej procesji — 
w 1443 r. udzielono 40 dni94. Regest tego nadania został przytoczony przez Ojca 
Bonawenturę Makowskiego 5 kwietnia 1443. Ojcowie Soborowi potwierdzili nada-
nie indulgencji przez Zbigniewa Oleśnickiego, który nagradzał odpustem wynoszą-
cym 40 dni wiernych uczestniczących w procesji z Najświętszym Sakramentem95. 
Zapewne przy tej okazji nadanie to zostało rozszerzone, albowiem zwyczajowo 
przy potwierdzaniu nadań dostojnicy Kościoła dodawali następne odpusty.

Listę indulgencji związanych z procesjami należy poszerzyć o dokument 
wystawiony około 1468 r., w którym papieski legat Rudolf, biskup lewantyński, 
wzbogacił pulę odpustów o kolejne sto dni. Indulgencję tę mogli uzyskać wierni 
uczestnicząc w procesji oraz nawiedzając kościół w czasie „świąt zakonnych”96. 
Dokument ten został ogłoszony 7 lipca 1468 we Wrocławiu97. Należy zaznaczyć, 
że z przełomu 1467 i 1468 r. znane są liczne dokumenty odpustowe wystawio-
ne przez papieskiego wysłannika, który przebywając w Krakowie udzielił odpu-

Dobrodziejki Krakowa” w datach, „W nurcie franciszkańskim”, t. XVII, 2008, s. 189–195; S. J. B a r -
c i k, op. cit., s. 193–194; K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, s. 135–136.

91 AFK, rkps E–I–325, I s. 67, II s. 119–120; ibidem, rkps E–I–22, s. 13.
92 AFK, rkps E–I–325, I s. 67, II s. 120.
93 AFK, rkps E–I–364, s. 24; ibidem, rkps B–4, s. 21; ibidem, rkps E–I–22, s. 320.
94 AFK, rkps E–I–22, s. 12.
95 AFK, rkps E–I–32, I s. 62, II s. 111. Nadanie to wzmiankowała Helena M a ł k i e w i c z ó w n a 

(op. cit., s. 72 przypis 13) na podstawie wizytacji przeprowadzonej w XVI w. Pogląd ten przyjęła także 
A. R o ż n o w s k a – S a d r a e i, op. cit., s. 173–174.

96 AFK, rkps E–I–364, s. 24; ibidem, rkps B–4, s. 21; ibidem, rkps E–I–22, s. 320; Ojciec Aljozy 
Karawacki w innym miejscu wspomniał o zgodzie, jaką uzyskał konwent na organizowanie procesji 
z Najświętszym Sakramentem w klasztornych krużgankach w 1468 r. Niestety z tej lakonicznej 
wzmianki nie wynika, czy udzielono wówczas odpustów, ani czy można ją połączyć z nadaniem indul-
gencji przez papieskiego legata, ibidem, s. 13; K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 79–80; A. R o ż -
n o w s k a – S a d r a e i, op. cit., s. 175; A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Krakowie, s. 30.

97 AFK, rkps E–I–325, I s. 68, II s. 120–121.
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stów kościołowi w Chruszczobrodzie98 i krakowskim dominikanom99. Z końcem 
września 1467 r. poświadczona jest jego aktywność we Wrocławiu, skąd m.in. ob-
darował odpustem szpital biednych scholarów w Krakowie (28 wrześ nia)100, ko-
ściół NMP w Krakowie (12 października)101, kościół św. Katarzyny na Kazimierzu 
(14 października)102, czy poznańską świątynię braci kaznodziejów (21 paździer-
nika 1467)103. Wzywał on też do wyruszenia na krucjatę przeciwko Jerzemu 
z Podiebradów (7 marca 1468)104. Otwarta pozostanie kwestia, dlaczego nadanie 
dla krakowskich franciszkanów zostało ogłoszone we Wrocławiu, a nie w czasie 
pobytu legata w stolicy Polski. Wydaje się, że znacznie łatwiej było uzyskać do-
kument odpustowy od legata przebywającego na miejscu, niż np. w czasie, kiedy 
dotarł do Wrocławia, gdzie skupił się na organizacji wyprawy krzyżowej przeciw-
ko władcy Czech.

Fakt licznie udzielonych odpustów oraz zwyczaj organizowanych uroczystych 
procesji sprawił, że tradycja zakonna wiązała je z rzekomym pierwotnym wezwa-
niem kościoła — Bożym Ciałem, w którego święto organizowano najwystawniej-
szą procesję w mieście105.

Wraz z powstawaniem nowych kaplic przy kościele św. Franciszka dostoj-
nicy Kościoła zaczęli obdarowywać je nadaniami odpustów. Najwięcej indul-
gencji otrzymała najstarsza kaplica tzw. węgierska, zwana następnie włoską106. 
Pierwsze odnotowane nadanie związane było z obchodami świat maryjnych, św. 
Jana Chrzciciela, św. Stanisława oraz rocznicą poświęcenia kaplicy. Nieokreśleni 
bliżej kardynałowie Marek i Fryderyk udzielili wówczas stu dni odpustu107, do li-
sty jego warunków należałoby dodać udzielenie wsparcia, bowiem warunek ten 
zwyczajowo umieszczano w formularzach nadań indulgencji w XV w.108 Nadanie 

98 22 sierpnia 1467, Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie, dokument pergaminowy 512.
99 31 sierpnia 1467, Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, dokument 

pergaminowy 146; 1 września 1467, ibidem, dokument pergaminowy 147.
100 AP Kraków, dokument pergaminowy 302; KDmK, t. III, nr 463, s. 609.
101 AP Kraków, dokument pergaminowy 303; KDmK, t. III, nr 464, s. 610.
102 AP Kraków, Archiwum OO Augustianów, dokument pergaminowy 184.
103 Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, rkps Pzd 1, s. 159–161; 

AP Poznań, Klasztor Dominikanów w Poznaniu, rkps 72, s. 23–24.
104 BPAN i PAU Kraków, Teki rzymskie, rkps 8844, s. 105–106; vide też ibidem, rkps 8844, 

s. 108–109.
105 Do dziejów procesji Bożego Ciała vide H. Z a r e m s k a, Procesje Bożego Ciała w Krakowie 

w XIV–XVI wieku, [w:] Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, red. 
B. G e r e m e k, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 25–39; z procesją związane były hojne 
nadania odpustów, vide A. D ą b r ó w k a, Anything But a Game. Corpus Christi in Poland, „Quaes-
tiones medii aevi novae”, t. VII, 2002, s. 247.

106 Vide K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 123–132; vide też K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, 
t. I: 1237–1517, s. 135.

107 AFK, rkps E–I–364, s. 24; ibidem, rkps B–4, s. 21; ibidem, rkps E–I–22, s. 320.
108 W. S z y m b o r s k i, Odpusty w Polsce, passim.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



267PRÓBA REKONSTRUKCJI ŚREDNIOWIECZNYCH NADAŃ ODPUSTOWYCH

to zostało następnie rozszerzone przez biskupów krakowskiego i płockiego, którzy 
od siebie przyznali dalsze 40 dni109. Dokument zawierający te nadania zaginął, stąd 
można jedynie domniemywać, że biskupi nie sporządzili osobnych dyplomów, lecz 
dopisali indulgencje na dokumencie wystawionym przez kardynałów rzymskich. 
Zapewne w oryginalnym dokumencie były to dopiski potwierdzające udzieloną in-
dulgencję oraz zezwalające na jej głoszenie na terenie diecezji krakowskiej. W tro-
sce bowiem o ukrócenie nadużyć związanych z głoszeniem odpustów, wprowadzo-
no konieczność ich zatwierdzania przez lokalnych ordynariuszy diecezji110. Tym 
faktem można tłumaczyć dopisek biskupa krakowskiego. Lektura oryginalnych 
dyplomów średniowiecznych jasno wykazuje, że praktykowano dopisywanie na 
jednym dokumencie nowych nadań przez kolejnych biskupów. Można odnaleźć 
dyplomy, których całe marginesy zapełnione są takimi dopiskami111. 

Wedle ustaleń Ojca Karwackiego dokument wystawiony przez kardynałów 
miał zostać ogłoszony przed rokiem 1431. Jak odnotował w regeście Karwacki, 
każdy z kardynałów udzielił od siebie stu dni odpustu. Ta informacja potwierdza 
spostrzeżenia, że duchowieństwo polskie, interpretując kwestię dni i lat udzielo-
nych odpustów, sumowało nadania112. 

W XV w. wzmiankowana wyżej kaplica nosiła wezwanie św. Agnieszki, 
o czym informuje nadanie odpustowe wystawione przez kardynała Marka 
w 1482 r.113 Być może błędnie zapisano w wizytacji datę ogłoszenia tego doku-
mentu. Przemawiałby za tym fakt, że Marek Barbus kardynał tytułu św. Marka, 
biskup Palestriny, przebywał w Krakowie w 1472 r. Wówczas to, w okresie od lip-
ca do października, wystawił wiele nadań odpustowych114, m.in. udzielił odpustu 
świątyni braci mniejszych. Z tego okresu (6 sierpnia 1472) pochodzi także nada-
nie kardynała dla wiernych nawiedzających kaplicę pod wezwaniem św. Eligiusza 
w kościele św. Franciszka w święta: Narodzenia Pańskiego, Zmartwychwstania, 
poświęcenia kaplicy oraz udzielającym wsparcia; zyskać można było wówczas 

109 AFK, rkps E–I–364, s. 24; ibidem, rkps B–4, s. 21.
110 W. S z y m b o r s k i, Uwagi o fałszerstwach i nadużyciach dokumentów odpustowych w Polsce 

w świetle postanowień statutów synodalnych na tle krytyki zjawiska odpustów w średniowiecznej 
Europie, [w:] Miłosierdzie teoria i praktyka życiowa, red. P.F. N o w a k o w s k i, W. S z y m b o r s k i, 
Kraków 2009, s. 209–210.

111 Vide np. dokument z 15 kwietnia 1347 dla bractwa w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu, 
Archiwum Prowincji Kanoników Regularnych Laterańskich przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie, 
dokument pergaminowy 6; KDMłp., t. I, nr 223, s. 264–265.

112 Vide K. S t o p k a, Ormiański ślad w historii kościelnej średniowiecznego Krakowa, [w:] In the 
Orient where the Gracious Light... Satura orientalia in honorem Andrzej Pisowicz, red. A. K r a s n o -
w o l s k a, K. M a c i u s z e k, B. M ę k a r s k a, Kraków 2006, s. 197–198.

113 K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 128; J. R a j m a n, op. cit., s. 59.
114 Vide W. S z y m b o r s k i, Odpusty w Polsce, aneks nr 1114, s. 467, nr 1115, s. 467, nr 1118, 

s. 468, nr 1119, s. 468, nr 1120, s. 468, nr 1121, s. 468, nr 1122, s. 468, nr 1123, s. 468, nr 1124, s. 469, 
nr 1125, s. 469, nr 1126, s. 469, nr 1128, s. 469, nr 1130, s. 469, nr 1131, s. 470.
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sto dni odpustu115. Opiekę nad tą kaplicą roztaczał cech złotników116, stąd można 
przypuszczać, że to właśnie jego przedstawiciele zabiegali o wystawienie doku-
mentu odpustowego. Pamięć o tym nadaniu pozostała żywa wśród przedstawicieli 
cechu, została ona odnotowana przez Piotra Hiacyntha Pruszcza, który pisał o nim 
następująco:

Po tym iest Kaplica Złotników, w którey bywa co Suchedni za Dusze zmarłych 
Nabożeństwo! bywa także Nabożeństwo raz do Roku z Kazaniem, z wystawie-
niem Nayśw. Sakramentu z Odpustami, na Święto Świetego Eligiego Biskupa 
Patrona tego Konsztu, co Święto, co Niedziela odprawuje się Msza Święta, którą 
w pięknym porządku Panowie Złotnicy Konserwują...117

W jednej z kaplic zbierało się bractwo rekrutujące swych członków spośród 
cechów murarzy, cieśli i piekarzy. 24 stycznia 1468 uzyskali oni nadanie odpustu 
z rąk biskupa krakowskiego Jana118. Wierni, którzy przyczynili się do wsparcia 
materialnego konfraterni, uczestniczyli w mszach brackich oraz odmówili klęcząc 
Modlitwę Pańską oraz Pozdrowienie Anielskie zyskiwali 40 dni odpustu119. 

Kolejne nadania odpustowe związane były z próbą pozyskania środków ma-
terialnych niezbędnych do odbudowy kościoła św. Franciszka ze zniszczeń spo-
wodowanych pożarami bądź klęskami budowlanymi. Grupę tych nadań rozpoczy-
nają indulgencje udzielone w 1441 r. Jako pierwsze (8 maja) odnotowano nadanie 
Pawła biskupa płockiego120. 40 dni odpustu zyskiwali wierni, którzy przyczynili 
się do odbudowy świątyni ze zniszczeń oraz nawiedzili ją w święta: Narodzenia 
Pańskiego, Obrzezania, Trzech Króli, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Pań-

115 AP Kraków, DD dokument pergaminowy 357; vide też AFK, rkps E–I–22, s. 13.
116 K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 136; K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, 

s. 135; vide też J. R a j m a n, op. cit., s. 59; A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Krakowie, s. 29; W. N i e -
w a l d a, H. R o j k o w s k a, op. cit., s. 97; F. S o l a r z, Kaplica św. Eligiusza w krakowskim klasztorze 
franciszkanów, „W nurcie franciszkańskim”, t. XVII, 2008, s. 197–198.

117 P. H. P r u s z c z, Kleynoty Stołecznego, s. 23; vide też J. M u c z k o w s k i, Kościół św. Fran-
ciszka, s. 27–28; F. S o l a r z, Kaplica św. Eligiusza, s. 201.

118 J. G r u s z c z y ń s k i, K. D o l a, Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych metropolii 
i diecezji polskich obrządku rzymskokatolickiego do czasów współczesnych, [w:] Historia kościoła 
w Polsce, red. B. K u m o r, Z. O b e r t y ń s k i, t. II: 1764–1945, cz. 2: 1918–1945, Poznań–Warszawa 
1979, s. 272.

119 AFK, dokument pergaminowy, G–I–6; ibidem, rkps E–I–22, s. 14; Instytut Historii PAN, 
Pracownia Słownika Historyczno–Geograficznego Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, 
rkps Materiały do Kodeksu Dyplomatycznego Małopolski, t. V, teczka M, odpis nr 43; KDmK, t. III, 
nr 465, s. 611–612; D. S y n o w i e c , S. B a r c i k, Źródła do dziejów franciszkanów w Polsce średnio-
wiecznej w archiwach zakonnych Krakowa i Rzymu, [w:] Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, 
cz. 2 i 3, s. 60; vide też J. R a j m a n, op. cit., s. 60; A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Krakowie, s. 29; 
K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 134; K. K a n t a k  (Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, s. 135) 
identyfikuje jej wezwanie — św. Klara. 

120 Paweł Giżycki, vide K. D o l a, op. cit., s. 284. Biskup płocki w czasie trwania synodu nada-
niem odpustu obdarował także zakon braci kaznodziejów, vide dokument wystawiony 10 maja 1441, 
Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, rkps PT 1, s. 20–21.
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skiego, Bożego Ciała, wszystkich świąt maryjnych, apostołów i świętych zakonu 
braci mniejszych121. 

W tym samym roku świątynię obdarowano dalszymi nadaniami. W czasie obrad 
synodu łęczyckiego wystawiono dokumenty odpustowe dla krakowskich francisz-
kanów. Jako pierwszą należy wskazać indulgencję (40 dni) przyznaną przez Pawła 
biskupa płockiego122. Do tego dochodzi odpust kolektywny wystawiony 12 maja 
1441123. Wówczas to Wincenty arcybiskup gnieźnieński124 oraz biskupi: krakowski 
Zbigniew Oleśnicki, włocławski Władysław125, poznański Andrzej126 oraz natureń-
ski Jan127 przyznawali 40 dni odpustu wiernym nawiedzającym świątynię w pewne 
święta oraz w czwartki (zapewne informacja ta odnosiła sie do organizowanych 
wówczas procesji), a także wspomagającym odbudowę świątyni. Zdaniem Ojców 
Karwackiego i Rosenbaigera wierni korzystali z łaski odpustu pod warunkiem po-
mocy w odbudowie zniszczeń, które powstać miały w wyniku zawalenia się wieży 
z dzwonem128. Należy jednak podkreślić, że zniszczenia te, wzmiankowane choćby 
przez Jana Długosza, powstały dopiero w latach sześćdziesiątych XV w. Wśród 
lakonicznych regestów zamieszczonych przez Ojców Kantaka i Karwackiego moż-
na odnaleźć informacje o nadaniach odpustów wystawionych przez arcybiskupa 
gnieźnieńskiego Wincentego oraz biskupów: krakowskiego Zbigniewa i poznań-
skiego Andrzeja, pochodzących z 1441 r.129 Zbieżność dat pozwala przypuszczać, 
że informacje te odnoszą się do sygnalizowanego powyżej nadania kolektywnego 
z maja tego roku. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że wspomnianych wyżej 
ordynariuszy diecezji można odnaleźć wśród wystawców odpustów dla dominika-
nów pochodzących z tego miesiąca130. 

Niszczycielski pożar, który wybuchł 27 kwietnia 1462 w wyniku ekspery-
mentu alchemicznego mającego miejsce, jak informuje Jan Długosz, w klaszto-
rze dominikańskim, ogarnął okoliczne ulice w tym siedzibę braci mniejszych131. 

121 AFK, rkps E–I–22, s. 12, 319; ibidem, rkps E–I–364, s. 21; ibidem, rkps B–4, s. 20; K. R o s e n -
b a i g e r, op. cit., s. 101.

122 AFK, rkps E–I–325, I s. 66–67, 180, II s. 118, 314–315.
123 AFK, rkps E–I–364, s. 23; ibidem, rkps B–4, s. 22; ibidem, rkps E–I–325, I s. 66–67, II s. 118.
124 Wincenty Kot, vide K. D o l a, op. cit., s. 262.
125 Władysław Oporowski, ibidem, s. 299.
126 Andrzej Bniński, ibidem, s. 287.
127 P. C z a p l e w s k i, op. cit.¸ s. 19.
128 AFK, rkps E–I–22, s. 12; K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 101.
129 Andrzej Bniński, vide K. D o l a, op. cit., s. 287; AFK, rkps E–I–22, s. 320; K. K a n t a k, 

Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, s. 135, 218.
130 Vide nadania z 9 maja 1441, Archiwum Prowincji Polskiej OO. Dominikanów w Krakowie, 

rkps PT 1, s. 16–17; 11 maja 1441, ibidem, rkps WK 1, s. 65–66; 11 maja1441, ibidem, rkps Łcz 1, 
s. 47–50.

131 J. D ł u g o s z, Annales seu cronicae incliti regni Poloniae, lib. XII: 1462–1480, wyd. J. W y -
r o z u m s k i, Cracoviae 2005, s. 30; Spominki płockie i sochaczewskie, wyd. A. B i e l o w s k i, MPH, 
t. III, s. 122; H. B a r y c z, Życie i twórczość Macieja z Miechowa, aneks II: Rocznik uniwersytecki 
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Zniszczenia klasztoru franciszkanów nie mogły być bardzo rozległe, ocalała bo-
wiem wieża znajdująca się na przecięciu transeptu z nawą główną. Prawdopodobna 
wydaje się teza Ojca Rosenbaigera, że ogień jedynie częściowo strawił nawę głów-
ną132. W celu zebrania środków na odbudowę papież Pius II wystawił bullę odpusto-
wą. Dysponujemy jej regestem ogłoszonym drukiem w „Bullarium Poloniae” oraz 
edycją w „Bullarium Franciscanum”. Pojawia się problem z określeniem dnia jej 
ogłoszenia. Streszczenie w „Bullarium Poloniae” nosi datę 24 kwietnia 1462133, co 
poprzedzałoby sam pożar; pomyłkę przy datacji popełnił zapewne pisarz kancelarii 
papieskiej. Bardziej prawdopodobną datą jej ogłoszenia jest 24 kwietnia 1463134.

W bulli wspomniano zgubny ogień, który zniszczył Kraków i jego świątynie 
w tym kościół i klasztor franciszkanów. W celu zachęcenia wiernych do odbudowy, 
Pius II udzielił odpustu zupełnego. Można było uzyskać to nadanie nawiedzając 
świątynię w dniu translacji relikwii św. Stanisława (27 września) oraz udzielając 
jałmużny wedle swych możliwości. Według innej kopii tej bulli wsparcie finanso-
we miało odpowiadać tygodniowym kosztom utrzymania. Papież, spodziewając 
się tłumnego napływu wiernych do świątyni, wydał także przywilej spowiedniczy. 
Polecił kolektorowi papieskiemu na Królestwo Polskie, rektorowi uniwersytetu 
w Krakowie i prowincjałowi braci mniejszych, aby w trosce o ułatwienie wiernym 
dostępu do spowiedzi wybrali wystarczającą liczbę spowiedników, rekrutujących 
się z kleru świeckiego i zakonnego. Spowiednicy uzyskali przywilej udzielania 
rozgrzeszania ze wszystkich grzechów z wyjątkiem rezerwatów zastrzeżonych dla 
Stolicy Apostolskiej w terminie trzech dni poprzedzających i następujących po 
wskazanym święcie. Jedna z kopii tej bulli wymieniała grzechy, z których nie moż-
na było wówczas otrzymać absolucji. Zaliczono do nich m.in.: naruszenie wolności 
i przywilejów Kościoła; rozgrzeszenia nie mogły otrzymać także osoby, na których 
ciążyła kara interdyktu nałożona przez Stolicę Apostolską z powodu grzechu here-
zji, nieposłuszeństwa bądź powstania przeciwko papiestwu, krzywdy wyrządzonej 
biskupowi, napadu, splądrowania lub zniszczenia ziem należących do Kościoła. 
Bulla zawierała także zarządzenie, w jaki sposób należało przechowywać, a na-
stępnie podzielić środki zebrane podczas odpustu. Miały one być przechowywa-

(pióra prawdopodobnie Macieja z Miechowa), [w:] Maciej z Miechowa 1457–1523. Historyk, geo-
graf, lekarz, organizator nauki, red. H. B a r y c z, Wrocław–Warszawa 1960, s. 67; K. B i e r n a c k i, 
op. cit., s. 225; odnośnie do dziejów pożarów Krakowa vide P.K. G ą s i o r c z y k, Średniowieczny 
Kraków w ogniu pożarów, [w:] Kultura społeczna i religijna Małopolski od XII do XVI wieku, red. 
W. S z y m b o r s k i, J. K o z i o ł, Tarnów 2011, s. 179–189; S.A. S r o k a, Klęski elementarne w Kra-
kowie w XV wieku, „Rocznik Krakowski”, t. LXVII, 2001, s. 17; Z. G o g o l a, Rys historyczny, s. 32; 
K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, s. 135.

132 K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 103.
133 Bullarium, wyd. I. S u ł k o w s k a – K u r a ś, S. K u r a ś, cooperantibus P. S c z a n i e c k i, 

M. K o w a l c z y k, t. VI: 1447–1464, Romae–Lublin 1998, nr 1763, s. 376; wydawcy odnotowali fakt 
istnienia kopii nadania opatrzonej datą 12 sierpnia 1463; vide też wzmiankę o tym nadaniu AFK, rkps 
E–I–364, s. 24; ibidem, rkps B–4, s. 21; ibidem, rkps E–I–325, I s. 180, II s. 314.

134 Pamięć o tym nadaniu odnotowano w Spominkach płockich i sochaczewskich, s. 122.
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ne w skrzyni wyposażonej w dwa, a wedle innej kopi w trzy, zamki. Klucze do 
nich mieli posiadać: kolektor papieski i kustosz kościoła; przyjmując założenie, że 
były trzy klucze, dodać należałoby gwardiana danego klasztoru lub ordynariusza 
diecezji. Pozyskane środki miały zostać podzielone na trzy części, dwie trzecie 
mogli zachować dla siebie franciszkanie przeznaczając je na odbudowę, trzecia 
część miała zostać przekazana papieskiemu wysłannikowi w celu wysłania jej na 
potrzeby Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Papież ważność tego nadania ograniczył 
do trzech lat135. 

Kolejny pożar, który ogarnął Kraków w 1465 r., szczęśliwie oszczędził ko-
ściół św. Franciszka136. Niestety konstrukcja ścian została osłabiona wskutek ognia 
sprzed trzech lat, ponadto kościelna dzwonnica zawaliła się wskutek drgań wywo-
łanych przez niedawno zawieszony dzwon137. Podobnie jak w przypadku zniszczeń 
spowodowanych przez ogień, sięgnięto po oręż walki duchowej. Oferując odpusty, 
starano się zachęcić wiernych do hojnych datków pieniężnych. Papież Paweł II 
bullą z 15 października 1465 udzielił indulgencji. Aby ją uzyskać, należało spełnić 
te same warunki, co w przypadku nadania z 24 kwietnia 1463. Ogłoszone drukiem 
fragmenty bulli sugerują, że papież przyznał wówczas odpust siedem lat i tyleż 
kwadragen z okazji dwóch świąt; fakt ten pozostawałby w sprzeczności z treścią 
samego dokumentu odpustowego138. Bulle udzielające indulgencji, zawierające 
zapisy mówiące o podziale zebranych środków materialnych, w przypadku śre-
dniowiecznej Polski zawierały nadania odpustu zupełnego. Dla przykładu warto 
przytoczyć bullę tegoż papieża z 24 kwietnia 1467, oferującą odpust zupełny wier-
nym, którzy wsparli plany odbudowy ze zniszczeń świątyni braci kaznodziejów 
w Poznaniu139. 

Zapewne wówczas bracia mniejsi otrzymali także nadanie stu dni odpustu, 
udzielone przez kardynała Pawła. Mogli go otrzymać wierni pomagający w od-
budowie zniszczonego chóru. Niestety lakoniczna wzmianka o tym nadaniu nie 

135 Bullarium Franciscanum continens constitutiones epistolas dyplomata romanorum pontifi-
cum Calixti III, Pii II et Pauli II ad tres ordines S. P. N. Francisci spectantia, wyd. Fr. I. M. P o u 
y  M a r t i  O F M , nova series, t. II: 1455–1471, ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam 1939, 
nr 1099, s. 570–571.

136 P. K. G ą s i o r c z y k, op. cit., s. 183.
137 J. D ł u g o s z, Annales seu cronicae, lib. XII: 1462–1480, s. 108; cf. AFK, rkps E–I–328, s. 60; 

K. R o s e n b a i g e r, op. cit., s. 90, 104; Z. G o g o l a, Rys historyczny, s. 32; A. Z w i e r c a n, Fran-
ciszkanie w Krakowie, s. 23; K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, s. 135; vide też: 
A. W ł o d a r e k, T. W ę c ł a w o w i c z, Architektura krakowskiego kościoła Franciszkanów w XIII 
wieku. Problemy i hipotezy badawcze. Proponowane rekonstrukcje, [w:] Studia z dziejów Kościoła 
Franciszkanów, s. 56–63; S. P a s i c i e l, op. cit., s. 28–30.

138 BPAN i PAU Kraków, Teki rzymskie, rkps 8477, s. 418–423; Bullarium, wyd. I. S u ł k o w s k a –
K u r a ś, S. K u r a ś, cooperantibus J. S m o ł u c h a, P. S t a n k o, t. VII: 1464–1471, Romae–Lublin 
2006, nr 200, s. 60–61.

139 AP Poznań, dokument pergaminowy D 26; ibidem, Klasztor Dominikanów w Poznaniu, 
rkps 72, s. 20–22.
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posiada daty wystawienia140. Nie udało się ustalić, czy franciszkanie otrzymali 
kolejny odpust związany z odbudową ze zniszczeń spowodowanych pożarem po-
wstałym wskutek uderzenia pioruna w 1476 r.141 

Bulla zawierająca kolejne nadanie odpustu zupełnego, który mogli zyskać 
wierni nawiedzając kościół św. Franciszka w Krakowie, została wystawiona przez 
papieża Sykstusa IV w 1472 r. i była związana z obchodami święta św. Stanisława142. 
Biskup Rzymu wystawił ten dokument na prośbę Kazimierza Jagiellończyka w ce-
lu zebrania środków niezbędnych do odbudowy konwentu z doznanych zniszczeń. 
Papież ograniczył termin obowiązywania tego nadania do dwóch lat, a bullę w die-
cezji krakowskiej ogłosił biskup Jan Rzeszowski, wystawiając stosowny dokument 
w Krakowie 29 kwietnia 1472143. 

Kończąc przegląd nadań odpustowych, zarówno tych przyznanych braciom 
mniejszym hipotetycznie, jak i poświadczonych źródłowo, należy zwrócić uwagę 
na zagadnienie odpustu stacji rzymskich i porcjunkuli. W 1523 r. franciszkanie 
zyskali przywilej posiadania ołtarza przenośnego, z którym połączone były nada-
nia odpustów stacji rzymskich. Bracia mniejsi uzyskali wówczas prawo wybra-
nia spowiednika, który mógł udzielić odpuszczenia wszystkich grzechów na łożu 
śmierci144. Nadanie to jednak dotyczyło jedynie zakonników, stąd dla mieszkańców 
Krakowa dużo większe znaczenie odgrywał odpust Porcjunkuli. 

Ten budzący w średniowieczu żywiołowe dyskusje odpust związany był pier-
wotnie z nawiedzeniem kościoła Matki Boskiej Anielskiej w Asyżu 2 sierpnia145. 
Decyzją papieża Sykstusa IV z 1480 r. wszyscy członkowie zakonu franciszkanów 
mogli go dostąpić we wszystkich świątyniach braci mniejszych146. Należy nadmie-
nić, że na mocy decyzji papieża Grzegorza XV z 2 lipca 1622 odpust Porcjunkuli 
mogli uzyskać wierni w dniu 2 sierpnia we wszystkich świątyniach franciszkań-
skich147. Czy jednak korzystali zeń bracia mniejsi w Krakowie? Przeanalizowany 

140 AFK, rkps E–I–364, s. 24; ibidem, rkps B–4, s. 21–22; ibidem, rkps E–I–22, s. 320.
141 K. B ą k o w s k i, Dzieje Krakowa, Kraków 1911, s. 405; A. Z w i e r c a n, Franciszkanie w Kra-

kowie, s. 23; Z. G o g o l a, Rys historyczny, s. 32; S. P a s i c i e l, op. cit., s. 30; K. K a n t a k, Fran-
ciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, s. 135; vide też AFK, rkps E–I–328, s. 60.

142 AFK, rkps E–I–364, s. 23; ibidem, rkps E–I–22, s. 13, 320; ibidem, rkps B–4, s. 23. 
143 AFK, rkps E–I–325, I s. 68, s. 121.
144 AFK, rkps E–I–325, I s. 71, II s. 125.
145 Fratris Francisci Bartholi de Assisio Tractatus de Indulgentia S. Mariae de Portiuncula, wyd. 

P. S a b a t i e r, Paris 1900; Chronica Fratris Nicolai Glassberger, s. 27; W. S z y m b o r s k i, Odpusty 
w Polsce, s. 17, 42 (tam dalsza literatura).

146 Chronica Fratris Nicolai Glassberger, s. 474; Annales Minorum seu Trium Ordinum A S. Fran-
cisco Institutorum, wyd. L. Wa d d i n g, t. XIV: (1472–1491), Florentia 1933, nr 41, s. 296.

147 Annales Minorum seu Trium Ordinum A S. Francisco Institutorum, wyd. S. M. d e  C e r r e t o, 
t. XXV: (1612–1622), Florentia 1934, nr 228, s. 638–639; L. E l b i n g, op. cit., k. PP 2 r.; Porcjunkula 
czyli skarb łaski seraficznego nabożeństwa Ś. Ojca Franciszka z nowo przyłączonemi wielkiemi od-
pustowemi modlitwami, Wadowice 1863, s. 55; vide też Porcjunkula czyli skarb łaski seraficznego 
nabożeństwa Św. Ojca Franciszka, Kraków 1899, s. 20–21; Nowenna do Św. O. Franciszka, godzinki, 
oficjum tercjarskie i odpust Porcjunkuli, Kraków 1939, s. 42.
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materiał nie pozwala na udzielenie pewnej odpowiedzi. Biorąc pod uwagę to, 
jak wielkie znaczenie odgrywał ten odpust w zakonie braci mniejszych oraz fakt, 
że w spisie przywilejów odnoszących się do klasztoru franciszkanów w Nowym 
Mieście Korczynie, sporządzonym w czasie wizytacji w 1596 r., widnieje lakonicz-
na wzmianka mówiąca o odpuście zupełnym z okazji święta Porcjunkuli148, hipo-
teza zakładająca propagowanie wśród wiernych tego nadania przez franciszkanów 
krakowskich jest wielce prawdopodobna. Tym bardziej, że papieska bulla zawiera-
ła polecenie sporządzenia transumptów w celu poinformowania jak największego 
grona zakonników. Ponadto do Krakowa docierały także informacje o przywile-
jach, którymi obdarowywano cały zakon, jak miało to miejsce w przypadku bulli 
Sykstusa IV dającej możliwość wyboru spowiednika z prawem rozgrzeszania z re-
zerwatów oraz odpuszczenia wszystkich grzechów na łożu śmierci149. Zważywszy, 
że informacje o wydarzeniu tak ważnym w życiu duchowym zakonników, jakim 
było obdarowanie odpustem Porcjunkuli, dotarły do Krakowa, należy domniemy-
wać, że bracia mniejsi w XVI w. korzystali z tego nadania, o czym informuje lako-
niczna wzmianka datowana na rok 1596150. Z całą pewnością zatem wierni nawie-
dzając ten kościół w XVII i XVIII w. zyskiwali odpust Porcjunkuli151.

Z uwagi na rozmiary niniejszej pracy zaprezentowana analiza nadań odpusto-
wych, które otrzymał kościół św. Franciszka, jest pobieżna. Jednak przedstawiony 
materiał pozwolił na wykazanie, że w XV w. bracia mniejsi zostali obdarowani liczny-
mi i hojnymi nadaniami. Lektura dokumentów odpustowych otrzymanych w XIII w. 
przez usytuowane w Polsce kościoły dominikańskie i franciszkańskie pozwala 
domniemywać, że także konwent krakowski otrzymał indulgencje. Nader zasta-
nawiający jest fakt, że bracia mniejsi w XIV w. uzyskali zaledwie kilka nadań. 
Wypada zastanowić się, czy inne prawdopodobne dokumenty odpustowe z tego 
stulecia nie zgorzały w wyniku licznych pożarów. Posiadamy informacje, że już na 
początku XIV w. biskupi polscy (arcybiskup Jakub Świnka oraz biskupi: Gerward 
włocławski, Jan lubuski i Marcin albański) wystawili nadanie dla kościoła fran-
ciszkańskiego w Brnie152. W związku z tym być może obdarowano wówczas także 
kościół krakowski. Zastanawiający jest ponadto fakt tak niewielkiej liczby wzmia-

148 AFK, rkps E–I–364, s. 30.
149 Zachował się dokument generała zakonu Franciszka Nanni „Samsona” przytaczający bullę pa-

pieża z 22 maja 1479 AFK, G–I–7; ibidem, rkps E–I–22, s. 13–14; odnośnie do przywilejów udzielo-
nych przez papieża Sykstusa IV vide J. M o o r m a n, op. cit., s. 488, 513.

150 AFK, rkps E–I–22, s. 323.
151 P.H. P r u s z c z, Kleynoty Stołecznego, s. 25.
152 K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, Dodatki, I regesta dokumentów pergami-

nowych, nr 2, s. 377; G. L a b u d a, Franciszkanie polscy w źródłach narracyjnych prowincji polsko–
czeskiej w średniowieczu, [w:] Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2 i 3, Franciszkanie na 
ziemiach polskich, red. J. K ł o c z o w s k i, Lublin 1989, s. 37; Fragmenty kroniki Jana Ludwika 
Impekhovena dotyczące prowincji czesko–polskiej dla lat 1225–1515 (z rękopisu przechowywanego 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Brnie, Mn 59), wyd. J. K ł o c z o w s k i, [w:] Franciszkanie w Polsce 
średniowiecznej, cz. 2 i 3, s. 441.
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nek źródłowych świadczących o pozyskanych indulgencjach. Tłumaczyć to moż-
na jedynie niszczycielskim działaniem ognia. Dysponujemy bowiem wzmianka-
mi źródłowymi potwierdzającymi, że bracia mniejsi przywiązywali dużą wagę do 
nadań odpustowych. Dla przykładu warto wspomnieć postanowienie podjęte na 
kapitule odbytej w Znojnie w 1412 r., na której zdecydowano o karaniu kaznodzie-
jów głoszących nieprawdziwe odpusty153. Natomiast o niezwykłej pieczołowitości, 
jaką franciszkanie przywiązywali do otrzymanych odpustów najpełniej świadczy 
fakt, że po wynalezieniu druku sporządzali specjalne spisy zawierające wykazy 
posiadanych indulgencji154.

Medieval Indulgence Privileges for the Franciscan Church in Cracow

The author discusses indulgence privileges received by the Franciscan Church in 
Cracow during the period from its beginnings until the end of the Middle Ages. Wiktor 
Szymborski points to numerous gaps in the written sources, chiefly due to fires at this 
church in the 15th, 17th and 19th centuries. Thus studies of the subject must be conducted 
with the help of later inventories, and the reports of pastoral visitations, as well as references 
to the comparable historical material.

Inspection of extant historical sources reveals no such privileges bestowed upon this 
church during the 13th century; according to Wiktor Szymborski, this is proof that the 
original source materials must have been lost. That the church originally must have been 
bestowed with indulgencies is confirmed by its relatively high rank as exemplified by the 
status of some of its earliest burials (Princess Salomea of Cracow, who died in 1269 and was 
later beatified, and of Duke Bolesław the Chaste, who died in 1279), and the fact that other 
Franciscan churches in Poland and Bohemia received privileges in the same period, as did 
other orders, like the Dominicans (the Dominicans in Cracow received eight indulgence 
privileges in the 13th century). The first indulgences confirmed by historical sources were 
granted to the Cracovian Franciscans during the 14th century, however it was Bishop 
Zbigniew Oleśnicki (1423–1455), who proved to be their greatest benefactor in this respect. 
According to Wiktor Szymborski this generosity resulted from the anti–Hussite policy of 
Bishop Oleśnicki, whose purpose was to emphasize the Catholic understanding of the ritual 
of Corpus Christi adoration, which was questioned and denied by the radical wing of the 
Hussites, and strengthen the diligence of the worshippers. To this end Olesnicki endeavored 
to support the cult and the position of the Franciscan church in Cracow as its religious 
centre. However, there were also other, more practical reasons which urged the Cracovian 
Franciscans to seek indulgence privileges not only from the local bishops, but from other 
ecclesiastics and the popes too: after the fires of 1441, 1462 and 1465 the church received 
such concessions under the condition of making contributions to its own reconstruction.

153 K. K a n t a k, Franciszkanie Polscy, t. I: 1237–1517, Dodatki, II Uchwały kapituł, 2 z r. 1412 
(Bibl. Uniw. Prask V F 29 k. 71 v), s. 394.

154 Dla przykładu można wskazać Privilegia et indulgentia fratrum Minorum O. S. Francisci druk 
wydany w Lipsku w 1495 r. W części poświęconej odpustom znajduje się całostronicowa miniatura 
z wyobrażeniem św. Franciszka, a imiona papieży udzielających odpustów wyróżnione zostały rubrą, 
BJag., Inkunabuł 253, k. A 1 r–C 6 v; BOss, Inkunabuł XV — 094, k. A. 2 r–C 6 v.
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Potoccy herbu Pilawa 
— mechanizmy kariery rodu w XVI/XVII wieku

Dzieje początków kariery rodu Potockich herbu Pilawa nie doczekały się do-
tąd pełniejszego opracowania. Informacje dotyczące pierwszych pokoleń tej rodzi-
ny w ziemi halickiej i na Podolu są tyleż obfite, co rozproszone. Lukę w badaniach 
stara się wypełnić niniejsze studium. Przedmiotem pracy jest działalność politycz-
na i wojskowa kilku pokoleń rodu Potockich, która ukazać ma dynamikę procesów 
dochodzenia do znaczenia, najpierw na arenie lokalnej, a później także ogólno-
państwowej. Jest to zatem próba ukazania dróg awansu oraz mechanizmów nimi 
rządzących na przykładzie poszczególnych członków omawianej rodziny w ujęciu 
długofalowym, obejmującym w przybliżeniu okres od drugiej ćwierci XVI w. do 
początków lat trzydziestych XVII stulecia.

Legenda wywodzi ród pieczętujący się herbem Pilawa od Żyrosława, który ja-
koby miał zostać nagrodzony tym klejnotem herbowym w 1166 r. przez Kazimierza 
Sprawiedliwego w zamian za usługi oddane w walkach z Zakonem Krzyżackim 
przy boku Bolesława Krzywoustego1. Niezwykle trudno jest ustalić właściwe po-
czątki Potockich. Pierwsze pisemne wzmianki o protoplastach, współzałożycielach 
wsi Potok leżącej w powiecie księskim województwa krakowskiego, pojawiają się 
w XIII w. Aleksander, syn Żyrosława miał ośmiu synów, z których Sulisław, póź-
niejszy kasztelan sandomierski za czasów księcia Leszka Białego, otrzymał nada-
niem wieś Potok pod Jędrzejowem. Odtąd jako pierwszy w rodzie — jak twierdzi 
Kacper Niesiecki — pisać się począł de Potok2. Początki rodu na zasadach ge-
nealogicznych, nie zaś heraldycznych (mimo integrującej roli herbu), wywodzić 
należałoby od bliżej nieznanego Jakuba z Potoka żyjącego około 1460 r. Miał on 
synów: Andrzeja i Bernarda. Ten ostatni, już jako dziedzic rodowej wsi Potok, 
pozostawił czterech męskich potomków — także Bernarda, Macieja, Mikołaja 
i Stanisława. Maciej i Stanisław zostali założycielami dwóch zasadniczych linii 

1 K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, wyd. J. B o b r o w i c z, t. VII, Lipsk 1841, s. 302–303.
2 Pilawici Potoccy dzielili swe godło herbowe między innymi z takimi rodami szlacheckimi 

jak: Buczaccy, Kamienieccy, Moskorzewscy czy Stanisławscy; ibidem, s. 303–305, 427.
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rodu: małopolskiej i wielkopolskiej3. Linię małopolską, zapoczątkowaną przez 
Macieja, rozbudowali jego synowie, spośród których to Jakub osiągnął godność 
podkomorzego halickiego, najwyżej usytuowaną w hierarchii urzędów ziemskich 
w dotychczasowych dziejach rodu.

Za pierwszego przedstawiciela rodu Potockich na Rusi Czerwonej i Podolu 
uważa się Jakuba (zm. 1551). Był on synem N. Psarskiej i chorążego krakowskie-
go Macieja Potockiego (zm. 1520), co wnioskować należy na podstawie nazywa-
nia go niekiedy w dokumentach Maćkowiczem lub Majkowiczem4. Jakub Potocki 
przeniósł się do ziemi halickiej zapewne po małżeństwie z Katarzyną Jemielnicką 
(zm. ok. 1544), której ojciec Mikołaj Jemielnicki (Jemielski) co prawda pochodził 
z województwa krakowskiego, ale matka Elżbieta, jako córka Jakuba z Pukowa, 
posiadała swe korzenie właśnie w ziemi halickiej5. Wszelkie związki Jakuba 
Potockiego z ziemią krakowską urywają się w 1533 r., gdy odsprzedał on swoją 
część Potoku bratu stryjecznemu Janowi Potockiemu zwanemu Gradem6.

Od 1513 r. Jakub pełnił służbę w obronie potocznej, najpierw jako towarzysz 
jazdy, później także jako dowódca chorągwi, którą dowodził łącznie przez dzie-
sięć lat, aż do 1543 r. Brał udział w walkach pod Obertynem (22 lipca 1531) i nad 
Seretem (1 lutego 1538)7. Za swe zasługi wojskowe otrzymywał nadania w postaci 
kilku wsi w ziemi halickiej oraz na Podolu8. Choć na tych terenach był człowie-
kiem nowym, potrafił zyskać uznanie i przychylność miejscowej szlachty, która 

3 S. U r u s k i, Rodzina: herbarz szlachty polskiej, t. XIV, Warszawa 1909, s. 284.
4 H. K o w a l s k a, Potocki Jakub, [w:] PSB, t. XXVIII, s. 17.
5 Nieznana jest data ślubu Jakuba i Katarzyny. Małżeństwo musiało zostać zawarte przed 1527 r., 

kiedy to Jakub Potocki, dziedzic Potoka, Pukowa i Sokołowa, przybył do Krakowa w imieniu swej 
żony Katarzyny oraz jej sióstr Anny i Jadwigi w celu odstąpienia działów we wsi Jemielnica w powie-
cie księskim współwłaścicielowi tej wsi Ignacemu Jasieńskiemu ze Ścina. O. F o r s t  (Przyczynki do 
najdawniejszej genealogii Potockich herbu Pilawa, ,,Miesięcznik Heraldyczny’’, 1911, nr 9/10, s. 163) 
na podstawie dat urodzin potomstwa tej pary datuje ślub na 1515 r. 

6 H. K o w a l s k a, op. cit., s. 17; S.K. K o s s a k o w s k i, Monografie historyczno–genealogiczne 
niektórych rodzin polskich, t. II, Warszawa 1860, s. 167.

7 Jakub Potocki jako rotmistrz po raz pierwszy pojawia się w spisach rejestrów popisowych 
z 1536 r. Jego aktywność jako rotmistrza wojsk koronnych można prześledzić na podstawie popisów 
z lat trzydziestych i czterdziestych XVI w.; L. K o l a n k o w s k i, Roty koronne na Rusi i Podolu 
1492–1572 roku, ,,Ziemia Czerwieńska’’, 1935, z. 2, s. 16–23; Z. S p i e r a l s k i, Kampania obertyń-
ska 1531 r., Warszawa 1962, s. 231; M. P l e w c z y ń s k i, Obertyn 1531, Warszawa 2008, s. 131–132.

8 Poza posiadanymi wcześniej wsiami Sokołów i Puków, a także Zahajpole i Kościelniki, król 
przyznał Jakubowi w ziemi halickiej w dziedziczne władanie nowe: Wojnisz lub Uniż (jeszcze na sej-
mie piotrkowskim w 1533 r.), a także Jabłonów, Olechowiec i Tyszkowce. Na Podolu Jakub posiadał 
Krzyków, Kowiaczew, Krzewo, Suchodół i Bednary. Na lokowanie Sidorowa, pierwszego swego mia-
sta, otrzymał przywilej w 1547 r. Matricularum Regni Poloniae Summaria [dalej: MRPS], red. J. S a -
w i c k i, t. V, z. 2, Warszawa 1961, nr 4966; K. P u ł a s k i, Szkice i poszukiwania historyczne, Kraków 
1906, s. 114; S.K. K o s s a k o w s k i, op. cit., s. 167–168; L. B i a ł k o w s k i, Podole w XVI wieku. 
Rysy społeczne i gospodarcze, Warszawa 1920, s. 162; H. K o w a l s k a, op. cit., s. 18.
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wybierała go kilkakrotnie jako posła na sejmy9. Urząd podsędka ziemskiego halic-
kiego uzyskał w 1535 r., zaś podkomorzym stał się w roku 154410. O ile pierwsza 
z nominacji w XVI w. traciła już swe znaczenie wobec wzrostu kompetencji są-
dów grodzkich, o tyle druga stała wysoko w hierarchii urzędów ziemskich. Godna 
odnotowania jest uwaga, że oba te urzędy dzierżone były z reguły przez szlachtę 
wielowioskową, a więc bogatą i średnią. Bez wątpienia stosunkowo wysoka po-
zycja nie była bez znaczenia i po śmierci swej pierwszej żony (ok. 1543 r.) Jakub 
Potocki mógł swobodnie wstąpić w związek małżeński z Druzjanną z Buczacza, 
córką kasztelana kamienieckiego Mikołaja Jazłowieckiego–Monasterskiego11. 
Wejś cie poprzez małżeństwo w koligacje z rodziną senatorską uznać należy za 
przypieczętowanie awansu społecznego. Z pierwszego związku pozostawił trzech 
synów: Mikołaja, zmarłego młodo Jana i Andrzeja — późniejszego chorążego ka-
mienieckiego — oraz cztery córki: Łucję, Annę, Elżbietę i Katarzynę. Z drugiego 
małżeństwa jedynie syna Stanisława (zm. 1599), od którego pochodzi osobna ga-
łąź rodu.

Najstarszy z synów Jakuba, Mikołaj (ok. 1517–1572) uważany być powi-
nien za właściwego budowniczego potęgi i legendy rodu. Od wczesnej młodości 
brał czynny udział w obronie południowo–wschodnich granic Rzeczypospolitej. 
Początkowo w latach 1528–1532, wespół m.in. z późniejszym kronikarzem Mar-
cinem Bielskim, zdobywał wojenne szlify jako towarzysz w chorągwi Wawrzyńca 
Budzowskiego. Pierwszą wielką kampanią Mikołaja była bitwa pod Obertynem, 
doskonale rozegrana w 1531 r. przez hetmana Jana Tarnowskiego12. Potocki popisy-
wał się swą dzielnością także przy boku ojca, który w drugiej połowie lat trzydzie-
stych XVI w. awansował na rotmistrza jazdy obrony potocznej. Przypuszczalnie 
w 1538 r. Jakub zabrał go w składzie swojej roty na wojnę z Mołdawią, wywołaną 
zatargiem o Pokucie.

W 1543 r. najstarszy syn Jakuba Potockiego pojawił się na dworze Zygmunta 
Augusta w charakterze dworzanina, czyli na stanowisku przewidywanym z reguły 
dla dzieci możnowładców, które w ten sposób przygotowywały się do przyszłej ka-

9 Trudno ustalić dokładne daty, ale prawdopodobnie uczestniczył on jako poseł na sejm w latach: 
1533, 1544, 1545, 1547; H. K o w a l s k a, op. cit., s. 18.

10 Kandydatów na te urzędy wybierała szlachta na sejmikach elekcyjnych. Nominacje na podko-
morstwo halickie wystawiono w czasie sejmu krakowskiego, 18 kwietnia 1543; H. L i t w i n, Napływ 
szlachty polskiej na Ukrainę 1560–1648, Warszawa 2000, s. 126; W. S o k o ł o w s k i, Politycy schyłku 
złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 
1997, s. 44 nn.; Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII w. (ziemie halicka, lwowska, przemyska, 
sanocka). Spisy, oprac. K. P r z y b o ś, Wrocław 1987, s. 59 nr 256, s. 56 nr 223.

11 Druzjanna była siostrą Jerzego Jazłowieckiego (zm. 1575), późniejszego kasztelana kamieniec-
kiego, wojewody ruskiego i hetmana wielkiego koronnego, posiadacza starostw: kamienieckiego, 
czerwonogródzkiego, chmielnickiego, śniatyńskiego, lubaczowskiego i czasowo latyczowskiego; 
W. D w o r z a c z e k, Kto w Polsce dzierżył buławy, PH, t. XXXIX, 1949, z. 2, s. 164–165.

12 Z. S p i e r a l s k i, op. cit., s. 231, 138; M. P l e w c z y ń s k i, op. cit., s. 131–132.
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riery. Stanisław K. K o s s a k o w s k i  wspomina, że Jakub miał uczyć rycerskiego 
rzemiosła królewicza Zygmunta Augusta, by następnie stać się jego marszałkiem 
nadwornym13. Mikołaj Potocki wraz z pocztem własnym liczącym od 3 do 5 koni 
wchodził w skład dworu litewskiego. Z pewnością niejednokrotnie14 uczestniczył 
w posłannictwach przedsejmowych, zaś w czerwcu 1545 r. wysłany został z dara-
mi na Węgry do siostry królewskiej Izabeli Jagiellonki15. Pobyt na dworze związa-
ny był nie tylko z robieniem mniejszej lub większej kariery, ale także ze sposobem 
wychowania młodzieży szlacheckiej, która w ten sposób zaprawiała się do służby 
państwowej. W późniejszych latach Mikołaj wykorzystał te umiejętności już jako 
strażnik polny koronny i starosta grodowy. Abstrahując od tego, dlaczego i w ja-
kich okolicznościach Potoccy znaleźli się na dworze królewskim, istotne jest, że 
stali się oni osobami znanymi nie tylko przez samego króla, ale i przez jego dorad-
ców, którzy naocznie mogli się przekonać o ich talentach16.

W związku z rozwiązaniem dworu litewskiego, w 1549 r. Mikołaj na nowo 
pojawił się na pograniczu południowo–wschodnim, tym razem już jako rotmistrz 
jazdy obrony potocznej17. Stoczył w roku tym liczne potyczki podczas najazdu 
tatarskiego, m.in. pod Międzybożem, Krzykowem, Wziamcami czy Zinkowem, 
gdzie wedle regestru odszkodowań jego chorągwie poniosły szczególnie duże 
straty18. Według regestrów popisowych zajmował się służbą wojskową w stopniu 
rotmistrza nieprzerwanie aż do śmierci przez 34 lata, mając jedynie pięć przerw 

13 Marszałek nadworny czuwał nad bezpieczeństwem oddanej na dwór młodzieży. Był to zaraz po 
marszałku wielkim koronnym najwyższy urząd dworski, o randze senatorskiej. Jakub Potocki byłby 
przez to pierwszym przedstawicielem rodu, który zasiadł w Senacie; S. K. K o s s a k o w s k i, op. cit., 
s. 168; M. P l e w c z y ń s k i, Żołnierz jazdy obrony potocznej za czasów Zygmunta Augusta. Studia 
nad zawodem wojskowym w XVI wieku, Warszawa 1985 s. 91; M. M a r k i e w i c z, Historia Polski 
1492–1795, Kraków 2006, s. 42–43, 74.

14 Od 1543 r. służył w trzy konie, przed 1548 r. w cztery, zaś jeszcze przed listopadem 1548 r. 
w pięć; M. F e r e n c, Dwór Zygmunta Augusta, Kraków 1998, s. 189.

15 M. P l e w c z y ń s k i, Potocki Mikołaj, [w:] PSB, t. XXVIII, s. 103.
16 Znajomości te obfitowały szeregiem nadań, a największe z nich to nadane na prawie feudalnym 

wsi Jabłonów w powiecie trembowelskim oraz Olechowiec i Tyszowce w starostwie chełmskim. 
Wszystkie z wymienionych posiadłości w 1550 r. przeszły w posiadanie synów. Ponadto Mikołaj 
otrzymał także dożywotnio wieś Czubarowce. 7 kwietnia 1553 wystarał się on o przywilej na lokację 
miasta na gruncie wsi Jabłonów z prawem do dwóch jarmarków. MRPS, t. V, z. 2, nr 6140; M. F e r e n c, 
op. cit., s. 159; S.K. K o s s a k o w s k i, op. cit., s. 168; K. P u ł a s k i, op. cit., s. 114.

17 Pomimo opuszczenia dworu królewskiego, Potocki utrzymywał z nim kontakt, a nawet formal-
nie uważany był jeszcze za dworzanina. W czerwcu 1553 r. udał się na ślub młodego króla z Katarzyną 
Habsburżanką; M. B i e l s k i, Kronika polska, t. II, wyd. K. J. T u r o w s k i, Sanok 1856, s. 1114. 
W spisie oblat pod datą 13 sierpnia 1553 Zygmunt August „nakazuje starostom, dzierżawcom, podsta-
rościm, burgrabiom, wójtom, burmistrzom i. t. d., ażeby zaopatrywali Mikołaja Potockiego, dworzani-
na król., jadącego na granicę Podola w sprawach Rzptej, w podwody”. Spis oblat zawartych w aktach 
grodu i ziemstwa lwowskiego, [w:] AGZ, t. X, nr 988.

18 Było to straty rzędu połowy stanu chorągwi: M. P l e w c z y ń s k i, Żołnierz jazdy, s. 199; idem, 
Potocki Mikołaj, s. 103.
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w swych zaciągach w latach: 1548, 1551, 1553, 1557 i 1567/156819. Zaliczyć go 
przez to należy do grona najbardziej zasłużonych dowódców za panowania dwóch 
ostatnich Jagiellonów.

W aktach z 1555 r. przy jego nazwisku pojawia się tytuł arcis camenecensis 
dispensatoris, czyli stanowisko szafarza zamku kamienieckiego20. Dispensator, 
jako zastępca lub podwładny, miał zapewniać funkcjonowanie starostwa w cza-
sie nieobecności starosty, a de facto starostwo kamienieckie było w latach 1554–
1570 czasowo opuszczone przez Macieja Włodka, rodzonego brata Krystyny 
Włodkówny, żony chorążego kamienieckiego Andrzeja Potockiego, młodszego 
brata Mikołaja. Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że to właśnie 
Włodek wystawił propozycję nominacji Mikołaja Potockiego na to stanowisko21.

W związku z inkorporacją województw bracławskiego, wołyńskiego i kijow-
skiego do Korony 1569 r. i wiążącego się z tym wzmożonego niebezpieczeństwa 
ze strony Moskwy i Tatarów, oddziały kwarciane na tym terenie zostały znacznie 
zwiększone. Rota Mikołaja Potockiego wzrosła do niespotykanej na tym obszarze 
od 1538 r., niebagatelnej liczby 300 koni, a on sam został mianowany strażnikiem 
polnym koronnym22. Urząd ten był nie tylko niezwykle prestiżowy, lecz także był 
związany z dużą odpowiedzialnością finansową z racji doraźnych pożyczek udzie-
lanych skarbowi królewskiemu na cele wojenne23.

Mikołaj Potocki uczestniczył w walkach nawet na terenach znacznie oddalo-
nych od miejsca swego zamieszkania. Zaraz po wybuchu wojny Litwy z Moskwą 
w 1560 r. udał się ze swoją stupięćdziesięciokonną chorągwią do Inflant. Posunięcie 
to niespodziewanie przyniosło efekty, gdyż kariera wojskowa Mikołaja w dużej 

19 M. P l e w c z y ń s k i, Żołnierz jazdy, s. 203; L. K o l a n k o w s k i, op. cit., s. 24–29; K. G ó r -
s k i, Historia jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 322, Wypisy źródłowe do polskiej sztuki wojennej, 
zesz. V: Polska sztuka wojenna w latach 1563–1647, oprac. Z. S p i e r a l s k i, J. W i m m e r, Warszawa 
1961, s. 36.

20 BOss., nr 3437, k. 113v, Sumaryiusze dokumentów domu Potockich i z niemi spowinowaco-
nych.

21 Urzędnicy podolscy XIV — XVIII wieku. Spisy, oprac. E. J a n a s , J. K u r t y k a, A. S o c h a c k a, 
Kórnik 1998, s. 131–132 nr 557, 558.

22 Oddziały przekraczały liczbę 3 tys. żołnierzy. K. G ó r s k i, op. cit., s. 56, 322; M. M a r  k i e -
w i c z, op. cit., s. 376; L. K o l a n k o w s k i, op. cit., s. 30; Urzędnicy centralni i nadworni Polski 
XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. C h ł a p o w s k i, S. C i a r a, Ł. K ą d z i e l a, T. N o w a k o w s k i, 
E. O p a l i ń s k i, G. R u t k o w s k a, T. Z i e l i ń s k a, Kórnik 1992, s. 153 nr 1000.

23 Znaczącą częścią majątku Potockich stanowiły zastawy królewszczyzn, które otrzymywali oni 
tytułem rekompensaty za nakłady ponoszone na rzecz utrzymywanych własnym sumptem chorągwi, 
jak też w ramach niewypłaconego ze skarbca królewskiego żołdu. Niektóre z tych miejscowości zosta-
ły im przekazane na dziedziczną własność, inne (np. włości Borek) otrzymywali w tzw. gołe, czyli 
nieodpłatne dożywocie. Włość składającą się z miasta Borek oraz wsi: Dziczki, Kaczowa, Chodeczków, 
Krassolawka i Zwanczyki, specjalnie dla Mikołaja Potockiego wyodrębniono ze starostwa trembowel-
skiego; MRPS, t. V, z. 2, nr 10107.
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mierze zbudowana została dzięki zasługom w walkach z Moskwą, w tym udziale 
w zwycięskiej bitwie pod Newlem w 1562 r.

Na początku roku 1569 Mikołaj otrzymał starostwo chmielnickie położone 
w województwie podolskim, a dwa lata później awansował na stanowisko staro-
sty kamienieckiego (zwane także podolskim) z racji pierwszeństwa przed innymi 
dzierżycielami starostw na tym obszarze24. Było ono szczytem osiągnięć w ka-
rierze Mikołaja, a w cursus honorum urzędów ziemskich plasowało się zaraz za 
wojewodą, kasztelanem i podkomorzym25. Z omawianym zagadnieniem wiąże się 
ściśle zjawisko protekcji rodzinnej. W szczególności uwydatnić należy niebagatel-
ną rolę człowieka wielkich możliwości, kolejno kasztelana kamienieckiego, woje-
wodę ruskiego i hetmana wielkiego koronnego Jerzego Jazłowieckiego. Druzjanna 
Jazłowiecka, druga żona ojca Mikołaja Potockiego, była rodzoną siostrą hetmana. 
Istniała więc na pewno jakaś forma porozumienia między rodzinami, gdyż Mikołaj 
po objęciu starostwa podolskiego w 1571 r., pierwsze swe ze swych starostw prze-
kazał Michałowi, synowi Jerzego Jazłowieckiego26. Ścisła współpraca obu rodzin 
zauważalna jest także na gruncie wojskowym. W 1571 r. Mikołaj wziął udział 
w nieudanej wyprawie łupieżczej nowo mianowanego hetmana na Tatarów krym-
skich wracających po złupieniu Moskwy27.

Mikołaj Potocki ok. 1551 r. ożenił się z młodą wdową po Sebastianie Książ-
nickim, Anną Czermińską herbu Ramult (zm. ok. 1581), pochodzącą z rodziny 
po  dolskiej. Jej ojcem był pisarz grodzki kamieniecki Andrzej Czermiński na Pa -
niowcach. Anna i Mikołaj zostawili liczne potomstwo: synów Jana (ok. 1552–1611) 
żonatego z Elżbietą Kamieniecką wdową po rotmistrzu Macieju Włodku; Andrzeja 
(ok. 1553–1609), żonatego z Zofią z Piaseckich, a po jej śmierci z Katarzyną, 
córką podkomorzego podolskiego Mikołaja Buczackiego Tworowskiego; Miko-
łaja (zmarłego w młodości w 1596 r.) żonatego z Barbarą Kalinowską, córką 
Jana Kalinowskiego; Jakuba (ok. 1554–1613), który miał dwie żony: Jadwigę 
z Prusinowskich, która urodziła mu syna Mikołaja — pierwszego w rodzie 
Potockich hetmana wielkiego koronnego oraz Jadwigę Tarnowską, córkę Stefana, 
kasztelana sandomierskiego — oraz najmłodszego Stefana (ok. 1568–1631), który 
pojął za żonę Marię, córkę hospodara mołdawskiego Jeremiasza Mohyły. Miał tak-
że córki: Barbarę, która wyszła za mąż za starostę chmielnickiego Jakuba Strusia; 
Katarzynę, żonę kasztelana halickiego Stanisława Wołuckiego i wreszcie rzad-
ko wymienianą w herbarzach i genealogiach Annę, związaną z bliżej nieznanym 

24 AGZ, t. X, nr 1655; Urzędnicy podolscy, s. 19.
25 VL, t. III, s. 16, 420.
26 K. P u ł a s k i, op. cit., s. 155; M. P l e w c z y ń s k i, Żołnierz jazdy, s. 264.
27 R. Ż e l e w s k i, Jazłowiecki (Monasterski) Jerzy, [w:] PSB, t. XI, s. 122; M. P l e w c z y ń s k i, 

Potocki Mikołaj, s. 104. Współdziałanie dostrzegalne było zwłaszcza w sferze majątkowej. W aktach 
zachowało się wiele zapisek dotyczących wszelkiego rodzaju transakcji Mikołaja Potockiego na różne 
jego ziemie na Podolu; BOss, nr 3437, k. 113–114v, Sumaryiusze dokumentów domu Potockich 
i z niemi spowinowaconych.
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z imienia i urzędu N. Kuropatwą. Dwaj synowie stali się założycielami odrębnych 
linii rodu. Andrzej był twórcą linii hetmańskiej pieczętującej się herbem Srebrna 
Pilawa, z której wywodziło się aż pięciu hetmanów Rzeczypospolitej, Stefan zaś 
linii prymasowskiej, czyli Złotej Pilawy, sławnej i bogatej, ale nie tak znacznej, 
jak linia brata28. W 1570 r. Mikołaj Potocki wraz z synami założył miasto Potok 
w swych dobrach w województwie ruskim. Uważane jest ono za rodową siedzibę 
Pilawitów Potockich na kresach południowo–wschodnich.

Niewątpliwie najwybitniejszym spośród rodzeństwa Potockich był Jan, który 
większość życia spędził — podobnie jak ojciec — na służbie wojskowej. Wycho-
wany w wierze kalwińskiej, wraz z bratem Andrzejem odbył w latach 1568–1569 
studia na uniwersytecie w Lipsku. Obaj bywali także i w innych ośrodkach nauko-
wych, m.in. w Lejdzie, Strasburgu, Bazylei, Altdorfie czy Heidelbergu. Założyli 
wiele zborów kalwińskich w swych włościach, spośród których wyjątkową aktyw-
nością wyróżniała się gmina w Paniowcach29. Jakub i Stefan, choć również wycho-
wani w wyznaniu kalwińskim, dokonali konwersji na katolicyzm, pierwszy z braci 
jeszcze przed 1598 r., drugi zaś na pewno przed 1604 r. Źródła nie odnotowały, 
czym zajmowali się Potoccy wkrótce po powrocie ze studiów zagranicznych do 
kraju, jeszcze w czasach panowania Zygmunta Augusta. Jest bardzo prawdopodob-
ne, że zgodnie z tym, co przekazują herbarze, „do spraw wojennych się sposobi-
li” w walkach z Tatarami pod wodzą wojewody kijowskiego księcia Konstantego 
Wasyla Ostrogskiego30.

Okresem pierwszych rzetelnych sprawdzianów umiejętności wojskowych 
było dla Potockich panowanie Stefana Batorego. W 1577 r. mieszczanie gdańscy 
wszczęli bunt, a Jan i Andrzej w rocie starosty bracławskiego Mikołaja Brzeskiego 
wzięli udział w jego tłumieniu. Zaraz po zwycięstwie odniesionym nad Jeziorem 
Lubieszowskim, Jan miał sposobność sprawdzenia swoich umiejętności dyplo-
matycznych uczestnicząc w składzie poselstwa wysłanego do króla do Brodnicy 
z relacją o bitwie, jeńcami oraz prośbą o wynagrodzenie i zaopatrzenie wojska31. 
Z powierzonych mu zadań musiał się dobrze wywiązać, o czym świadczą nomi-

28 W. D w o r z a c z e k, Genealogia, Warszawa 1959, tabl. 140; A. L i p s k i, Potocki Jan, [w:] 
PSB, t. XXIX, s. 24–26; idem, Potocki Andrzej, [w:] PSB, t. XXVIII, s. 769–770; idem, Potocki Jakub, 
[w:] PSB, t. XXIX, s. 18–20; idem, Potocki Stefan, [w:] PSB, t. XXIX, s. 173–176; T. Z i e l i ń s k a, 
Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 255–276.

29 S. T w o r e k, Działalność oświatowo kulturalna kalwinizmu małopolskiego, Lublin 1970, s. 137.
30 F. S i a r c z y ń s k i, Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego zawie-

rający opis osób żyjących pod jego panowaniem, cz. II, Lwów 1828, s. 94; Sz. S t a r o w o l s k i, Wo-
jow nicy sarmaccy, oprac. J. S t a r n a w s k i, Warszawa 1978, s. 268. K. N i e s i e c k i, op. cit., s. 432.

31 Poselstwo odprawiało się między 24 kwietnia a 8 maja 1577; Stefan Batory pod Gdańskiem 
w 1576–1577, [w:] Źródła dziejowe (dalej ŹDz), t. III, wyd. A. P a w i ń s k i, Warszawa 1877, s. 14–
15, 23, 62, 65; Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576–1586, [w:] ŹDz, t. IX, cz. 2, 
oprac. A. P a w i ń s k i, Warszawa 1881, s. 170; A. L u b i e n i e c k i, Poloneutychia, oprac. A. L i n d a, 
M. M a c i e j e w s k a, J. T a z b i r, Z. Z a w a d z k i, Warszawa 1982, s. 70.
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nacje braci na dworzan królewskich, poczynione wkrótce po zakończeniu działań 
wojennych32.

Kolejną znaczącą szkołą rzemiosła wojennego oraz nauką wzajemnej współ-
pracy były działania przeciw Moskwie, rozpoczęte w 1579 r. W tej wyprawie brał 
udział także ich stryj Stanisław na czele stukonnej chorągwi husarskiej33. Wszyscy 
razem uczestniczyli w trzech wielkich kampaniach tego okresu, w wyniku których 
zdobyto Połock (1579) i Wielkie Łuki (1580), a w trakcie zdobywania trzeciej — 
Pskowa (1581/1582 r.) — zawarto pokój w Jamie Zapolskim34.

Dzięki pierwszym wyprawom wojennym Potoccy zbliżyli się do znakomitości 
tego okresu, jaką był posiadający znaczące wpływy Jan Zamoyski. W 1584 r., po-
lecając Jana Potockiego biskupowi warmińskiemu Marcinowi Kromerowi, kanc-
lerz wyjaśniał, że już ojciec protegowanego, generał podolski i starosta kamieniec-
ki Mikołaj Potocki, współpracował ściśle z jego ojcem. Kontynuuje więc kanclerz 
tymi zabiegami pewną rodzinną tradycję35. Związanie się z Janem Zamoyskim 
w sposób naturalny łączyło się także ze współpracą z najbliższym otoczeniem 
kancle rza. Stanisław Żółkiewski w liście do starosty wieluńskiego Aleksandra 
Ko niec polskiego wspomina, że „Pana Jana Potockiego chce uczynić posłem 
od siebie”36. Wydaje się, że Stefan Batory, zapewne i nie bez protekcji kancle-
rza, sprzyjał braciom. Szczególnie widać łaskę królewską udzielaną Andrzejowi. 
W głośnej sprawie Zborowskich poruszonej podczas sejmu 1585 r., skonfiskowa-
ne Samuelowi Zborowskiemu dobra Czesybiesy (miasteczko z zamkiem w wo-
jewództwie ruskim) nadał właśnie swemu dawnemu dworzaninowi. Nadanie to 
zostało potwierdzone w Warszawie 20 stycznia 1591. „Zygmunt III poświadcza, 
że zdjęcie banicji z Krzysztofa Zborowskiego nie przynosi uszczerbku prawom 

32 Jan Potocki służył krótko na dworze ostatniego z Jagiellonów w charakterze ciculares missiles 
(posłaniec, kurier); M. F e r e n c, op. cit., s. 216.

33 Księgi podskarbińskie z czasów Stefana Batorego 1576–1586, [w:] ŹDz., t. IX, s. 199.
34 Jan Potocki w czasie kampanii połockiej walczył jako rotmistrz ze swą stukonną chorągwią 

husarską wchodzącą w skład wojsk dowodzonych przez hetmana wielkiego koronnego Mikołaja 
Mieleckiego. Podczas kampanii wielkołuckiej, zwiększona do 158 koni rota husarska Potockiego wal-
czyła w pułku dowodzonym przez wojewodę bracławskiego Janusza Zbaraskiego. W tym pułku, ze 
swoją rotą zmniejszoną do 150 koni, ruszył na oblężenie Pskowa. Wziął w nim czynny udział. Na 
wieść o zbliżających się wojskach tatarskich i moskiewskich, 21 października 1581 uczestniczył w in-
terwencyjnym wypadzie pod Porochów. W lutym 1582 r. ustąpił wraz ze swą chorągwią spod twierdzy 
pskowskiej na leża zimowe na Litwie. Wkrótce najwyższe dowództwo podjęło decyzję o przerzuceniu 
większości wojsk, w tym roty Jana Potockiego, na Ruś Czerwoną; A. L i p s k i, op. cit., s. 24. Andrzej 
Potocki towarzyszył w rocie Jana bądź swego stryja Stanisława; idem, Potocki Andrzej, s. 769. Jakub 
Potocki jako dworzanin króla Stanisława Batorego walczył ze swoim pocztem w pułku dworzan kró-
lewskich. We wrześniu 1580 r. dokonał wyprawy rozpoznawczej w rejon Toropca, gdzie następnie 
uczestniczył w bitwie pod dowództwem Hieronima Filipowskiego; A. L i p s k i, op. cit., s. 18–19.

35 BN, AJZ III, 1036, Jan Zamoyski do Marcina Kromera, Zamość 4 listopada 1584.
36 Stanisław Żółkiewski do Aleksandra Koniecpolskiego, Zamość 1 października 1594, [w:] Listy 

Stanisława Żółkiewskiego 1584–1620, wyd. T. L u b o m i r s k i, Kraków 1868, s. 8.
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Andrzeja Potockiego do dóbr Czesybiesy, gdyż dobra Krzysztofa podlegają i nadal 
konfiskacie”37.

Na elekcji nowego władcy byli już Potoccy bardzo blisko związani z Janem 
Zamoyskim. Podczas sejmu elekcyjnego Jan przebywał w obozie kanclerza i zgod-
nie z jego opcją polityczną, oddał głos na królewicza szwedzkiego Zygmunta Wazę. 
W przededniu wyprawy przeciw arcyksięciu Maksymilianowi, 12 stycznia 1588, 
otrzymał urząd pisarza polnego koronnego38. Niemałe usługi Potoccy oddawali no-
wo korowanemu królowi, zwłaszcza w czasie działań toczących się pod Krakowem 
oraz w samej bitwie byczyńskiej (24 stycznia 1588)39. Za swe usługi Jan Potocki 
został mianowany stolnikiem koronnym40, otrzymał też cenne starostwo kamie-
nieckie (20 września 1588)41. Walka Habsburgów o koronę w Rzeczypospolitej zo-
stała zakończona 9 marca 1589 podpisaniem traktatów bytomsko — będzińskich, 
przy którym, jako jeden z wysłanych w tym celu deputatów, asystował Andrzej 
Potocki.

Godna odnotowania jest niezwykła w tym czasie aktywność wojskowa Po-
tockich. Ciągłe zagrożenie południowo–wschodnich terenów Rzeczypospolitej na-
jazdami sąsiadów zmuszało do większej niż gdzie indziej energii w organizowaniu 
obrony. W lipcu 1594 r. przez Pokucie i Podkarpacie przechodziła wyprawa Tatarów 
podążająca na Węgry42. Jeszcze tego samego roku szlachta województwa bracław-

37 AGZ, t. X, nr 2511.
38 Jan Potocki otrzymał tę nominację w czasie sejmu koronacyjnego, stanowisko wakowało po 

podkomorzym sanockim Baltazarze Stanisławskim, który z kolei uzyskał nominację na kuchmistrza 
królewskiego; Sumariusz Metryki Koronnej. Seria nowa [dalej: SMK], t. II, red. W. K r a w c z u k, 
Kraków 2001, s. 40 nr 54; Urzędnicy centralni, s. 96 nr 533.

39 Bracia wchodzili w skład roty Jakuba, która walczyła pod dowództwem Aleksandra Koniec-
polskiego; R. H e i d e n s t e i n, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta, od roku 1594. Ksiąg XII, 
t. II, Petersburg 1857, s. 273–275; M. B i e l s k i, op. cit., t. II, s. 1605–1608.

40 Urząd stolnika koronnego stworzony został oficjalnie dopiero w 1633 r. Potocki po raz pierwszy 
występuje z tym tytułem dnia 12 lutego 1588. Oprócz Jana Potockiego stolnikiem koronnym był 
w tym okresie także dworzanin Mikołaj Wolski; SMK, t. III, red. W. K r a w c z u k, Kraków 2004, 
s. 67 nr 151, s. 71 nr 161.

41 Starosta kamieniecki Mikołaj Brzeski z powodu wieku i choroby nie był w stanie wywiązać się 
z obowiązków związanych z obroną Kamieńca Podolskiego. Hetman Jan Zamoyski pozbawił go 
w niej komendy, nadając ją Janowi Potockiemu. Był to więc raczej narzucony Brzeskiemu zastępca, 
zwany bardziej szafarzem (vicesgerens, dispensator); Urzędnicy podolscy, s. 132, nr 559, 560.

42 Jakub Potocki był wówczas jednym z trzech rotmistrzów, którzy mieli zadanie opóźniania mar-
szu. Wraz z Jakubem Korycińskim i Janem Szczuckim zamknął się z nie „więcej niż do sta człeka” 
w dobrze obwarowanym, choć drewnianym zamku Czesybiesy. 6 lipca Tatarzy „zapaliwszy miastecz-
ko pod dym do samego zamku przyszli i podszańcowawszy się blisko strzelali bez przestanku”. Na 
skutek nieumyślnego zapalenia prochu strzelniczego przez jednego z pachołków nastąpił wybuch, na-
tychmiastowy pożar i zniszczenie zamku. Widząc bezskuteczność obrony, Potocki podjął decyzję 
o przebiciu się wraz z pozostałymi rotmistrzami przez szeregi tatarskie i ucieczce do Dniestru. Ten 
bohaterski wyczyn Jakuba zakończył się powodzeniem, gdy wraz z ocalałymi pokonał rzekę wpław 
i ruszył pod Lwów, gdzie połączył się z hetmanem Zamoyskim, któremu pomagał następnie w pościgu 
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skiego w obliczu niebezpieczeństwa zawiązała w Winnicy zbrojną konfederację 
przeciwko oddziałom kozackim dowodzonym przez Semena Nalewajkę43. Przez 
dwa następne lata trwał rabunek pogranicza południowo–wschodniego, aż do osta-
tecznego stłumienia buntu Kozaków, w którym Potoccy aktywnie uczestniczyli.

Bracia zdobywali lokalną popularność nie tylko na polu aktywności dyplo-
matycznej czy wojskowej, lecz także w działalności publicznej; na zjazdach szla-
checkich, sejmikach, a także w Sejmie. Potoccy wybierani byli posłami z ziemi 
halickiej w województwie ruskim, bądź z województwa podolskiego. Jan posło-
wał w latach: 1582, 1585, 1590, 1592, 1596, 1597, 1598, 1600 i 1603, Andrzej — 
1589, 1590–1591, 1592 i 1596, Jakub — 1590–1591, 1593 i 1605; Stefan — 1600 
oraz 1603. Ponadto w 1594 r. Jan został deputatem do trybunału koronnego44. 
Dotychczasowe zasługi rodu położone na rzecz kraju szybko zostały dostrze-
żone przez lokalną społeczność, stąd sejmik przedsejmowy zebrany w Haliczu 
w lutym 1590 r. dopominał się w instrukcjach danych posłom na sejm o nagro-
dę dla Jana i jego braci45. Król odniósł się do próśb tych przychylnie, nadając 
Janowi 2 maja 1590 posiadane przez niego starostwo kamienieckie w doży-
wotnie władanie. Nominacja motywowana była następująco: „Jan Potocki za-
służył się jako żołnierz na Podolu, na Rusi, pod Gdańskiem, w wyprawach na 
Moskwę, Połock, Wielkie Łuki, Psków i w bitwie z Tatarami pod Baworowem 
[...]. Starostwo wystawione jest stale na atak wrogów, broni kraju od strony 
Turków, Tatarów”. Należy nadmienić jeszcze, że dokonania braci poświadczał Jan 
Zamoyski46. Andrzej, mniej aktywny od starszego brata, został mianowany pod-
czaszym kamienieckim47.

15 stycznia 1591 Jan, Andrzej, Mikołaj i Jakub podpisali się pod protestem 
przeciw postanowieniom sejmiku średzkiego i zjazdu kolskiego z 1590 r. Szlachta 

za uciekającymi Tatarami; M. B i e l s k i, op. cit., s. 1712–1713; R. H e i d e n s t e i n, op. cit., s. 322; 
B. K o  c o w s k i, Wyprawa Tatarów na Węgry przez Polskę w 1594 r., Lublin 1948, s. 38–41.

43 AGAD, AZ 688, Jan Potocki do Jana Zamoyskiego, Kamieniec 20 września 1594.
44 W. S o k o ł o w s k i, Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parla-

mentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997, s. 182.
45 „Acz się po wielkiej części ludziom godnie służącym Rzpltej król Mci przypatrzyć raczył, ale 

o straceniu zdrowia majętności na tych służbach ich, wiadomości mieć nie raczy. Przetoż za potrzebną 
rozumiejąc, prosimy, aby prośba nasza miała miejsce. Naprzód tedy za [...] Janem Potockim i bracią 
jego, którzy wszyscy służbą Rzpltej się bawią, prosić aby im winno w skarbie za służbę ojca ich 
i o pieniądze z Borka, który mają w sumie piąciu kroć sto tysięcy złotych”; Lauda sejmikowe halickie 
1575–1695, [w:] AGZ, t. XXIV, Lwów 1931, s. 8–9, Instrukcja sejmiku dana posłom na sejm, Halicz 
8 lutego 1590.

46 Potocki otrzymał je na skutek pozbawienia Mikołaja Brzeskiego starostwa kamienieckiego 
na mocy dekretu sejmowego z powodu nie wnoszenia przez okres czterech lat opłat oraz zaniedbań 
remontów fortecy w Kamieńcu Podolskim; SMK, t. II, s. 124 nr 257; Urzędnicy podolscy, s. 132, 
nr 559, 560.

47 Urzędnicy podolscy, s. 87 nr 348.
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domagała się w nich ograniczenia władzy hetmanów i zniesienia ich specjalnych 
pełnomocnictw48.

Ostateczny rozbrat monarchy z kanclerzem nastąpił podczas zjazdu w Jędrze-
jowie w czerwcu 1592 r. Potoccy nie mogli w tej sytuacji służyć jednocześnie kró-
lowi i kanclerzowi, zatem zdecydowali związać się z tym ostatnim. Jan, Andrzej, 
Mikołaj i Jakub podpisali się pod postulatami, w których domagano się ujawnienia 
tajnych porozumień Zygmunta III z arcyksięciem Ernestem, dotyczących sukcesji 
tronu polskiego49. Na sejmie inkwizycyjnym nastąpiło formalne zażegnanie sporu. 
Wtedy właśnie Jan Potocki, wykorzystując moment chwilowego zawieszenia wa-
śni, otrzymał nominację na starostwo latyczowskie.

Głównym dysponentem dóbr w państwie był władca, toteż bardzo ważne było 
dotarcie do króla i uzyskanie jego łaski. Mogła to zapewnić tylko rekomendacja 
i poparcie ze strony osoby mającej bezpośredni dostęp do monarchy. Przez większą 
część panowania Stefana Batorego to Zamoyski był głównym doradcą króla w spra-
wach polityki personalnej. Później — jak uważa Wojciech T y g i e l s k i — „starał 
się kanclerz wyraźnie podtrzymywać wrażenie niezbędności swych osobistych in-
terwencji przy nominacjach”50. Tym niemniej władza hetmańska i kanclerska da-
wała w omawianym okresie jeszcze stosunkowo duże możliwości oddziaływania 
na wiele spraw. Potoccy związali się bliżej z Zamoyskim poszukując życiowego 
wsparcia i perspektyw awansu. Protekcja kanclerza i hetmana owocowała w tym 
okresie w sposób naturalny nadaniami dóbr ziemskich i różnych urzędów.

Nie tylko szlachta zabiegała o względy patrona, często to on musiał starać się 
o przychylność aktywnych politycznie dowódców wojskowych, jak bywało to nie-
rzadko w przypadku Potockich. Stanisław Żółkiewski, który należał do grona naj-
bliższych przyjaciół i współpracowników kanclerza, w liście do swego przełożo-
nego z 6 kwietnia 1594 doradzał: „proźbie Panów Obijwatelów Podolskich którąś 
WM. do siebie miał dobrzebij dogodzić gdijsz dzielnych zawżdzij WM. znać ich 
raczijsz przeciw sobie. Iuz ze stronij Jego mości Pana starostij respekt jest, bo trud-
no na Constijtuciją nacziraćz. Ale iż wątpliwa iest ieszcze ieśli Pan Jakub weźmię 
rothę, pan Stephan tesz osobliwij pachołek młodij i iako wszystko gniazdo chętnij 
do tego rzemiosła sprostałbij tego dobrze tak zaraz ij prozbie Panów Podolan do-
godziłobij się bobij tam obeczenie mieszkał i teź autoritate J° Mosczi Pana starosty 
iako brata starszego z thą rotą służijbij bezpieczeństwu tamtego kraiu”51.

W zabiegach o wystawienie roty dla Stefana Potockiego hetman polny pod-
kreśla dobre pochodzenie, pozytywne cechy charakteru, a nade wszystko autory-

48 S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 238–239.
49 Diariusze i akta sejmowe z roku 1591–1592, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum [dalej: SRP], 

t. XXI, wyd. E. B a r w i ń s k i, Kraków 1911, s. 72–83, Napomnienie i prośba do JKMci i do PP. Rad 
i Rycerstwa wszystkiego od PP. Rad i Rycerstwa w Jędrzejowie zgromadzonych, 1 czerwca 1592.

50 W. T y g i e l s k i, Stronnictwo, które nie mogło przegrać, PH, t. CXXIV, 1985, z. 2, s. 221.
51 Stanisław Żółkiewski do Jana Zamoyskiego, Chmielnik 6 kwietnia 1594., [w:] Listy Stanisława 

Żółkiewskiego, s. 48–49.
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tet wśród tamtejszej szlachty najstarszego z jego braci, Jana. Godna zaznaczenia 
jest polityczna przydatność Potockich jako osób rekomendowanych wobec kanc-
lerza. Najważniejszym atutem miały być ich wpływy w województwie ruskim i na 
Podolu, dzięki którym można było oddziaływać na szlachtę. Bez wątpienia Potoccy 
pomagali kanclerzowi w walce politycznej na sejmikach w Kamieńcu Podolskim 
i Haliczu, o czym świadczyć może m.in. list, w którym Jan Zamoyski pisał do Jana 
Potockiego: „Sejmik Kamieniecki i Halicki już złożone są, proszę miej WM o nich 
pieczę, to jest żebyś WM sam posłem raczył być i przyjaciele nasi. Nie może li 
być, aby wszyscy byli tedy starać się, aby co najwięcej”52.

Jak pisze Wojciech Tygielski: „Przyłączenie się do grona popleczników kanc-
lerza było ważką decyzją, która nie wymagała jednak uzgadniana stanowisk, lecz 
zakładała pewien typ aktywności, który w efekcie przynieść miał życiowe korzy-
ści osobie zainteresowanej. Lojalność wobec przywódcy ustępować miała poglą-
dom”53. Kariery zawdzięczane Zamoyskiemu często wytwarzały w samych obda-
rowanych poczucie lojalności i dyspozycyjności politycznej. W 1597 r. Jan Potocki 
listownie powiadamiał kanclerza o swojej obecności na zbliżającym się sejmie54. 
W tym samym czasie Jakub Potocki usprawiedliwiał się, że na sejm nie przybę-
dzie, gdyż hetman polny Stanisław Żółkiewski polecił mu czuwać nad bezpieczeń-
stwem granic południowo–wschodnich55.

O bliskości jeszcze w tym okresie kontaktów pomiędzy Kamieńcem Po-
dolskim a Zamościem świadczyć może także przykład zatargu starosty śniatyń-
skiego Hieronima Jazłowieckiego o pozostający w posiadaniu Potockich Gródek. 
W 1598 r. Jazłowiecki najechał zbrojnie dobra Potockich, gdyż zapewne uważał 
się do nich bardziej uprawniony z racji małżeństwa z Eleonorą, córką kasztelana 
krakowskiego Janusza Ostrogskiego56. Jan Zamoyski silnie zaangażował się w ten 
konflikt, przy czym wyraźnie faworyzował swych protegowanych. W 1598 r. roz-
głoszono na Litwie, że Jazłowiecki złapał w swoich prywatnych dobrach hajdu-
ków będących w służbie Rzeczypospolitej, użytych przez Jana Potockiego w je-
go prywatnym sporze57. W tym czasie Jakub Potocki ostrzegał kanclerza przed 

52 AGAD, AZ 642, Jan Zamoyski do Jana Potockiego, b.m., b.d.
53 W. T y g i e l s k i, op. cit., s. 226–227.
54 AGAD, AZ 688, Jan Potocki do Jana Zamoyskiego, Kamieniec 23 stycznia 1597.
55 Ibidem, Jakub Potocki do Jana Zamoyskiego, Lwów 3 lutego 1597.
56 Potoccy byli wnukami ciotki Jałowieckiego, Druzjanny; R. Ż e l e w s k i, Jazłowiecki Hieronim, 

[w:] PSB, t. XI, s. 120–121.
57 Jan Zamoyski do Krzysztofa Radziwiłła ,,Sierotki’’, Zamość 23 paździrernika 1598, [w:] SRP, t. 

VIII, s. 141. W 1598 r. Krzysztof Radziwiłł pisał do kanclerza, że wie z listu prymasa Karnkowskiego, 
iż „na Kamieńcu Podolskim za pieniądze Rzeczpospolitej sługa, którzy snać przeciw niemu [Jazło-
wieckiemu — przyp. M.K.] byli przy JMP staroście kamienieckim, zaczim jakoby się miał przed wie-
lą ludzi uskarżać na to, pokazując im te hajduki, że ludzi służebnych za pieniądze Rzeczpospolitej do 
potrzeby tey przyjętych na Obywatele Koronne ludzie narodu szlacheckiego, a nie przeciw nieprzyja-
cielowi ojczyzny używają”; AGAD, AZ 234, Krzysztof Radziwiłł do Jana Zamoyskiego, Starynki 
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Aleksandrem Zborowskim, który miał planować najazd na Zamość58. Wszystko 
wskazuje na to, że ta ostatnia sprawa wiązała się z antykanclerską akcją zakrojoną 
na szeroką skalę. Bracia Potoccy wciągnięci zostali w tym czasie w spór z osobi-
stymi przeciwnikami kanclerza59. Tygielski łączy te bezprawne najazdy i wzajem-
ne animozje z odmiennym poglądem magnatów na stosunki z Habsburgami. Janusz 
Ostrogski i spowinowaceni z nim Hieronim i Mikołaj Jazłowieccy opowiadali się 
za przystąpieniem do ligi antytureckiej, kanclerz zaś się jej energicznie przeciwsta-
wiał. Wszelkie działania hetmana w Mołdawii dodatkowo zaostrzały te animozje60.

Korespondencja Potockich z kanclerzem z tego okresu jest świadectwem 
wspólnych przygotowań nie tylko politycznych, tj. przedsejmikowych i przedsej-
mowych, lecz także wojskowych. Z ostatniego dziesięciolecia XVI w. oraz z po-
czątków następnego stulecia zachowała się znaczna liczba listów pisanych przez 
Potockich do kanclerza, w których bracia poruszali przede wszystkim tematykę 
sytuacji na pograniczu południowo–wschodnim. Wiadomości dotyczące księstw 
naddunajskich zbierali i skrupulatnie przekazywali Zamoyskiemu właśnie Potoccy, 
przebywający stale na pograniczu mołdawskim. W 1601 r. najbliższy kanclerzowi 
Jan, nie mogąc z powodu choroby stawić się na szykującą się wojnę o Inflanty za-
pewniał, że do „posługi wojennej” przybędą do dyspozycji hetmana jego dwaj bra-
cia, Jakub i Stefan wraz z rotami61. Obaj wzięli udział w obleganiu i zdobywaniu 

20 listopada 1598. Użycie przez Potockich wojsk będących na żołdzie Rzeczypospolitej do rozwiązy-
wania prywatnych konfliktów stawiało kanclerza, jako człowieka tak blisko z nimi związanego, w kło-
potliwej sytuacji. „Ze strony najazdu pana Jazłowieckiego na Gródek, o którem spomina, też arcybi-
skup, jakoby ludzie służebni przy panu Potockim mieli być, przeciw panu Jazłowieckiemu, tedy, przy 
tej troszce służebnych, i ja i pan hetman polny, iż nie masz przy czem, nie byliśmy, poruczyłem zawie-
danie ich na ten czas JMć panu staroście kamienieckiemu. Aby dla obrony Gródka miał z nimi cho-
dzić, nie tylko zlecenia mego, ale i pomyślenia o tem nie było. Cicho ten najazd na Gródek gotowano. 
Jeśliby którzy z pp. Potockich, co w służbie są, osłyszawszy się o tem, tam przybiegli dla ratowania, 
aby z rotami tam być mieli, nie wiem dotąd”. Jednocześnie powoływał się hetman na konstytucję o na-
jazdach, która zezwala użycie wojska kwarcianego przeciw ludziom swawolnym. Stawał wobec tego 
w obronie Potockich, którzy tylko zapobiegali, aby im „gwałtem Gródka nie odjęto. Wszak kto ma 
lepsze prawo nań oni, może go prawem, nie najazdem dojść”. Jan Zamoyski do Krzysztofa Radziwiłła 
,,Sierotki’’, Zamość 14 grudnia 1598, [w:] SRP, t. VIII, s. 143–144.

58 AGAD, AZ 688, Jakub Potocki do Jana Zamoyskiego, Jezupole 13 listopada 1598.
59 „Tem uczynieniem protestacji nim ma perswazja doszła Jmć pana starosty kamienieckiego 

i wydaniem jej IMć panu Jazłowieckiemu, zaciągnęła się ta complicitas na xiążęta Ich Mć Ostrogskie 
z strony panów Potockich. Jeśli jednak Ich Mć będą raczyli szukać spólnie będziem drogi, jakoby się 
to uprzątnęło”, Jan Zamoyski do Krzysztofa Radziwiłła ,,Sierotki’’, Zamość 13 stycznia 1599, [w:] 
SRP, t. VIII, s. 146. Mediatorem w tym sporze oprócz Krzysztofa Radziwiłła miał być też kasztelan 
kamieniecki Jakub Pretficz, AGAD, AZ 229, Jakub Pretficz do Jana Zamoyskiego, Trembowla 18 li-
stopada 1598; Stanisław Żółkiewski do Jana Zamoyskiego, Fulsztyn 8 września 1599, [w:] Listy Sta-
nisława Żółkiewskiego, s. 99.

60 W. T y g i e l s k i, Listy — ludzie — władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle koresponden-
cji, Warszawa 2007, s. 417.

61 AGAD, AZ 222, Jan Potocki do J. Zamoyskiego, Latyczów 22 kwietnia 1601.
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Wolmaru (7–19 grudnia 1601), Felina (4–17 maja 1602) oraz Białego Kamienia 
(od sierpnia do 30 września 1602)62. Ich wysiłki militarne zostały dostrzeżone 
przez kanclerza i potwierdzone przez władcę. Obaj otrzymali nadania w postaci 
starostw, Stefan — felińskiego zaś Jakub — białokamieńskiego63.

Przez korespondencję niejednokrotnie przewijają się prośby o protekcję, także 
dla osób trzecich, tj. krewnych i powinowatych braci, jak ta z 1594 r. o wójtostwo 
dla Jana Kalinowskiego, teścia Mikołaja Potockiego64. Równie często pojawiają 
się prośby o pomoc w pozytywnym rozwiązaniu spraw sądowych. W 1599 r. Jan 
zabiegał o pomoc dla swego wuja Jana Czermińskiego wojskiego kamienieckie-
go w procesie o bezprawne usuwanie go z królewszczyzny65. O intensywności 
kontaktów miedzy Kamieńcem Podolskim a Zamościem świadczy również fakt, 
że hetman był systematycznie informowany o wydarzeniach rodzinnych swych 
stronników. Mikołaj Potocki, żeniąc się w 1593 r. z Barbarą Kalinowską, zapra-
szał kanclerza na wesele66. W roku 1596 skierowano do Jana Zamoyskiego prośbę, 
aby współuczestniczył w pogrzebie Mikołaja, trzeciego w kolejności z rodzeństwa 
Potockich67. Jeszcze w 1601 r. Zamoyski otrzymywał szczegółowe informacje od 
Jana Potockiego o przebiegu zjazdu braci, który odbywał się w związku ze śmier-
cią żony Jakuba68.

Powracając do udziału Potockich w działaniach wojennych, nie sposób pomi-
nąć walk w Siedmiogrodzie, na Wołoszczyźnie, a przede wszystkim w Mołdawii. 
Wyprawy z lat 1595 i 1600, w których uczestniczyli bracia, wiązały się w sposób 
oczywisty z Janem Zamoyskim. Dysponujący stosunkowo dużą swobodą w kwe-
stiach polityki południowej, hetman wielki koronny nosił się z zamiarem obsadze-
nia tronu wołoskiego i mołdawskiego kandydatami związanymi z Rzecząpospolitą. 
Potoccy mieli możliwość aktywnego wcielania w życie wytycznych hetmana w tej 
materii. Niewątpliwie najwybitniejszym spośród rodzeństwa był starosta kamie-

62 W początkowej fazie kampanii Jakub wchodził wraz ze swą dwustukonną rotą husarską w skład 
pułku hetmana wielkiego koronnego, którego prawdopodobnie czasowo zastępował w dowodzeniu. 
Porównywalnie stojący na czele stukonnej roty husarskiej w pułku króla Stefan, zastępował tegoż 
podczas jego nieobecności. Np. wtedy, gdy król 5 września 1601 udał się do Wilna, aby przyjąć posel-
stwo moskiewskie. R. H e i d e n s t e i n, op. cit., s. 447; S. H e r b s t, Wojna inflancka 1600–1602, 
,,Rozprawy historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego’’, t. XIX, 1938, z. 2, s. 130; Zarys 
dziejów wojskowości polskiej, t. I, s. 417.

63 Szwedzi odzyskali Biały Kamień w 1607 r., Felin zaś 8 sierpnia 1608; Zarys dziejów wojskowo-
ści polskiej, t. I, s. 424; Urzędnicy inflanccy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. M i k u l s k i, A. R a -
c h u b a, Kórnik 1994, s. 209 nr 2265, s. 182 nr 1970.

64 AGAD, AZ 688, Mikołaj Potocki do Jana Zamoyskiego, Potok 12 września 1594.
65 Ibidem, Jan Potocki do Jana Zamoyskiego, Kamieniec Podolski 22 stycznia 1599.
66 AGAD, AZ 228, Mikołaj Potocki do Jana Zamoyskiego, Lwów 15 września 1593.
67 AGAD, AZ 688, Jan Potocki do Jana Zamoyskiego, Kamieniec Podolski 16 listopada 1596. 

Kanclerz w pogrzebie prawdopodobnie nie uczestniczył, ograniczył się do złożenia kondolencji: 
AGAD, AZ 637, Jan Zamoyski do Jana Potockiego, [Zamość] styczeń 1596.

68 AGAD, AZ 688, Jan Potocki do Jana Zamoyskiego, Paniowce 4 maja 1601. 
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niecki Jan, którego uważa się za głównego realizatora polityki naddunajskiej Jana 
Zamoyskiego69. Poza talentem wojskowym, Potoccy odznaczali się dyscypliną, 
posłuszeństwem i lojalnością wobec przełożonego. Świadczy o tym przypadek 
Andrzeja Taranowskiego, który jadąc w 1600 r. w charakterze posła do Turcji zo-
stał zatrzymany przez Jana Potockiego w Kamieńcu Podolskim pod zarzutem, że 
bez wiedzy kanclerza prowadzi układy z hospodarem wołoskim70.

Wspomnieć należy, że Potoccy cieszyli się uznaniem i szacunkiem nie tyl-
ko wśród szlachty lokalnej, ale również na forum ogólnokrajowym. Szczególnie 
sejmiki w Sądowej Wiszni, Proszowicach i Środzie wielokrotnie dopominały się 
o nagrody zarówno dla Jana Potockiego, jak dla jego braci. Instrukcja sejmiku wi-
szeńskiego dana 20 stycznia 1597 posłom na sejm zleca posłom, aby „się serio do 
króla IMci włożyli, [...] za p. starostą kamienieckim, który z dawna nieodmiennie 
Rzplitej znaczne posługi czynił”71. Sejmik przedsejmowy województw poznań-
skiego i kaliskiego w Środzie domagał się w latach 1598 i 1602 nagrody dla Jana 
Potockiego72. Także dwa razy — w 1598 i 1603 r. — prosił o wzgląd na zasługi 
rodu sejmik województwa krakowskiego w Proszowicach73.

Sława, dobre imię i popularność Potockich nie szła jednak w parze z ich awan-
sem politycznym i majątkowym, co zauważyć można zwłaszcza w drugiej połowie 
lat dziewięćdziesiątych XVI i na początku XVII w. Pogarszające się kontakty kanc-
lerza z nowym władcą ograniczyły możliwości i skuteczność działań protekcyjnych 
tego pierwszego. Zabiegi o promowanie Potockich na stanowiska urzędnicze nie 
przynosiły w omawianym okresie żadnego skutku74. Kolejne prośby związanego 
ze stronnictwem Zamoyskiego podkanclerzego Piotra Tylickiego do Zygmunta III, 
jak ta z 1598 r. o nagrodę dla Jana Potockiego za służby w postaci darowania jur-
gieltu ze starostwa kamienieckiego oraz jednocześnie o „urząd iaki dworski, gdyby 
vacovał” dla jego brata Stefana, zostały przez władcę oddalone75. Także zabiegi 

69 Jak pisze S. Kobierczyki (Historia Władysława królewicza polskiego i szwedzkiego, wyd. 
J. B y  l i ń s k i, W. K a c z o r o w s k i, Wrocław 2005, s. 181): „Potocki był nie tylko współtowarzy-
szem wszystkich wypraw Zamoyskiego, lecz również jego doradcą. Zamoyski uważał, że nikt nie do-
równuje Potockiemu ani w podejmowaniu decyzji, ani we wprowadzaniu ich w życie, niezależnie od 
tego, czy dotyczy to spraw obozowych, czy też działań zbrojnych, i wiedział, że tylko jemu bez żad-
nych obaw mógłby powierzyć dowództwo nad całym wojskiem”. 

70 AGAD, AZ 701, Andrzej Taranowski do Jana Zamoyskiego, Lublin 13 czerwca 1600.
71 AGZ, t. XX, s. 102, Instrukcja sejmiku wiszeńskiego posłom na sejm dana, Wisznia 20 stycznia 

1597.
72 Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego [dalej: ASWPK], t. I: (1572–1632), 

cz. 1: Akta średzkie, wyd. W. D w o r z a c z e k, Poznań 1957, s. 208, 258, 267, 204.
73 Akta sejmikowe województwa krakowskiego [dalej: ASWK], t. I: (1572–1620), wyd. S. K u -

t r z e b a, Kraków 1932, s. 225, 248.
74 Wyjątek stanowił 1598 r., kiedy to Jakub otrzymał konsens królewski na odstąpienie mu przez 

wojewodę lubelskiego Marka Sobieskiego kompleksu królewszczyzn w województwie ruskim. Skła-
dały się na niego wsie: Czerniejów, Chomiaków, Chraplin, Przewoziec oraz żupy solne w Wielesznicy.

75 AGAD, AZ 635, Jan Zamoyski do Piotra Tylickiego, Osieck 18 kwietnia 1598.
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z 1599 r. o wakującą po Stanisławie Gulskim kasztelanię halicką dla Jana nie przy-
niosły rezultatu, choć Zamoyskiemu szczególnie zależało na promowaniu braci, 
stanowiących trwałe oparcie dla jego wpływów na Rusi i Podolu76. Rozczarowani 
ostatnimi niepowodzeniami Potoccy szybko zorientowali się w ograniczonych 
możliwościach wpływania przez kanclerza na decyzje nominacyjne władcy. Przez 
jakiś czas jeszcze próbowali oni godzić dobre stosunki z kanclerzem, będąc jed-
nocześnie w poprawnych z królem. Jak wnioskuje Anna F i  l i p c z a k – K o c u r: 
„Systematyczne pomijanie stronników Zamoyskiego w roz dawnictwie urzędów 
było konsekwentną polityką, w wyniku której król usiłował zmniejszyć znaczenie 
i wpływy kanclerza”77.

Okresem przełomu związanego ze stopniowym porzucaniem szeregów 
ugru powania kanclerskiego na rzecz bliższego związania się z królem był dla 
Potockich czas kampanii inflanckiej. Był to także moment znacznego zacieśnia-
nia się relacji Jakuba i Stefana Potockich z władcą poprzez kontakt osobisty. Jeśli 
chodzi o Jana i Andrzeja, była to łączność korespondencyjna. Bracia przebywając 
na pograniczu wołosko–tatarskim pilnowali głównie granic państwa, śledząc jed-
nocześnie sytuację w Mołdawii. Raporty z sytuacji na pograniczu składali bez-
pośrednio Zygmuntowi III, czego dowodem jest duża ilość listów pisanych w la-
tach 1601–1604 przez najstarszego z braci78. Wiązało się to z zaabsorbowaniem 
Jana Zamoyskiego sprawami inflanckimi. Polityczna emancypacja Potockich była 
zwią zana z częściową utratą sympatii i uznania dla planów politycznych i militar-
nych kanclerza, zwłaszcza ze strony młodszych braci79. W czasie styczniowego 

76 W. T y g i e l s k i, Listy — ludzie — władza, s. 417. Co prawda nominacje na to stanowisko, po 
mianowaniu 4 listopada 1599 Stanisława Gulskiego (Golskiego) na województwo podolskie, otrzymał 
inny sojusznik Jana Zamoyskiego starosta bracławski Jerzy Struś; Urzędnicy województwa ruskiego, 
s. 44 nr 90, 91.

77 A. F i l i p c z a k – K o c u r, Walka o rozdawnictwo urzędów na sejmach za Zygmunta III Wazy, 
[w:] Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w. Prace ofiarowane Antoniemu Mączakowi w sześćdziesią-
tą rocznicę urodzin, Warszawa 1989, s. 236.

78 1 stycznia 1602 Jan Potocki pisał do Zygmunta III: „W Multanskiey Ziemi co się z nami dzieie 
daie ustawicznie znac Waszej Królewskiej Mości Panu Memu Miłościwemu”; BCzart., nr 917, k. 321–
324, Jan Potocki do Zygmunta III, Targowiszcza 1 stycznia 1602. 4 maja 1602 starosta kamieniecki 
pisał do króla: „Wedle naywiększego przemożenia mego y sposobów dobrych co ich stawało szukałem 
w tey mierze aby z dostoieństwem Waszey Króleskiey Mości Pana Naszego Miłościwego y zdobrym 
Rzeszypospolitey Jegomość Pan Wojewoda Multansky mogł się osiedzieć na panstwie wedle rozkaza-
nia Waszey Królewskiey Mości Pana Naszego Miłościwego upatrując okoliczności wszystkie”; 
BCzart. nr 917, k. 423–436, Jan Potocki do Zygmunta III, Targowiszcza 4 maja 1602.

79 R. H e i d e n s t e i n  (op. cit., s. 483) podaje, że w 1603 r. Zamoyski, nie wiedząc kiedy powróci 
do Inflant, „życzył sobie żeby Potocki [Jakub — przyp. M. K.] tu został, jako mąż aprobowanego mę-
stwa i roztropności, i dzielnie jeździe umiejący przywodzić”. Następnie kronikarz wspomina o kon-
cepcji prowadzenia za pomocą jazdy wojny ze Szwedami, których można byłoby „wysadzić z Inflant 
i z Estonji ciągłemi podjazdami, szarpaniem Narwi, zagrażaniem Rewlowi, a nawet Finlandii”. 
Oczywiście hetman usiłował opatrzyć zdobyte twierdze odpowiednimi załogami. „Namówił też Jan 
Potocki [jest to przypuszczalnie błąd kronikarza, gdyż chodziło zapewne o Stefana — przyp. M. K.] 
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sejmu 1603 r. Jan i Stefan Potoccy obwiniali Zamoyskiego przed władcą m.in. o to, 
że podburza wojsko przeciw monarsze80.

W tej sytuacji należy postawić pytanie, czy istota sporu prowadzącego do za-
niku lojalności Potockich wobec patrona była spowodowana tylko zazdrością braci 
o hetmańskie sukcesy w Inflantach. Tezę tę wysunęli jeszcze Artur Ś l i w i ń s k i 
i Adam P r o c h a s k a81. Intrygi Potockich przeciwko Zamoyskiemu na stycznio-
wym sejmie 1603 r. wywołały wielkie wzburzenie. Wspomniane oskarżenia można 
postrzegać jako komunikat o utracie sympatii i uznania dla planów politycznych 
i militarnych kanclerza, a w konsekwencji manifestację zmiany orientacji politycz-
nej Potockich. Można postawić hipotezę, że dotychczasowa trudność wyboru mię-
dzy kanclerzem a królem została przez braci przełamana podczas sejmu 1603 r.82

Sprawdzianem lojalności wobec króla był okres już po śmierci Jana Zamoy-
skiego, w czasie rokoszu sandomierskiego. Pierwszym z rodu, który stanowczo 
przeszedł do obozu królewskiego był znów najmłodszy z braci — Stefan. Swoje 
jednoznaczne stanowisko wyraził w połowie czerwca 1606 r., gdy na czele zbrojnego 
oddziału dołączył do Zygmunta III zmierzającego z Warszawy do Krakowa83. Zaraz 
po nim dołączył do regalistów Andrzej, który w liście do Zygmunta III z 29 czerw-
ca 1606 ofiarował władcy swe usługi i deklarował bezwzględną wierność84. 
Jan i Jakub oficjalnie dołączyli do stronnictwa królewskiego 31 lipca 1606 na 

kilku starostów, aby pozostali w Inflantach; byłby i on pozostał, ale bał się wstydu, gdyby go z zamku 
i ze starostwa nieprzyjaciel wyparł. Zamoyski radził mu jednak, żeby przynajmniej później z Polski na 
starostwo wrócił, i oświadczył, że Król sam tego sobie życzy”. Ów lęk Stefana Potockiego o własny 
honor i godność rycerską w przypadku utraty twierdzy powierzonej jego pieczy wydaje się zwyczajną 
wymówką; R. H e i d e n s t e i n, op. cit., s. 483.

80 Wyjaśnienie aktu niesubordynacji Potockich, odnaleźć możemy w: P. P i a s e c k i, Kronika, 
Kraków 1870, s. 171–172. Jej autor wspomina o ludziach kanclerzowi nieprzychylnych, utrudniają-
cych mu zdobycie pieniędzy potrzebnych na prowadzenie dalszej wojny ze Szwecją. Przeszkadzali 
Zamoyskiemu — jak pisze Piasecki — „zwłaszcza Potoccy, luboć za jego pomocą na najwyższy sto-
pień fortuny wyniesieni, stawszy się już współzawodnikami jego, w rozmaite podawali go podejrze-
nia, jakoby chcąc króla do nagłego z Inflant wyruszenia przymusić, rycerstwo do rozruchów podma-
wiał i nowe zamieszki w Rzeczpospolitej knował”. Wedle jego relacji, szczególnie najmłodszy z braci, 
Stefan, odsunął się od Zamoyskiego, gdy ten znajdował się jeszcze w Inflantach i przyłączył do tych, 
którzy „starali się go z łaski królewskiej wyzuwać, a tym bardziej pod nastający ów sejm [w styczniu 
1603 r. — przyp. M. K.], aby wstawienia się jego do króla za ubiegającemi się do wakujących godno-
ści skutku nie wzięły, chytrze zapobiegali”.

81 A. Ś l i w i ń s k i, Jan Karol Chodkiewicz. Hetman wielki koronny, Warszawa 1922, s. 44; A. P r o -
c h a s k a, Hetman Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1927, s. 45.

82 Mimo osłabienia więzi z Janem Zamoyskim, Potoccy utrzymywali z nim korespondencję aż do 
ostatnich dni życia kanclerza. Syn Jakuba, Mikołaj Potocki (ok. 1593–1651) studiował w latach ok. 
1604–1609 na Akademii w Zamościu. AGAD, AZ 688, Jan Potocki do Jana Zamoyskiego, Latyczów 
14 stycznia 1604; ibidem, Jan Potocki do Jana Zamoyskiego, Latyczów 19 czerwca 1604; ibidem, 
Jakub Potocki do Jana Zamoyskiego, Tyśmienica 13 maja 1604.

83 S. Ł u b i e ń s k i, Rozruchy domowe w Polsce w latach 1606–1608, przeł. S. S z c z y g i e ł, 
wyd. J. B y l i ń s k i  i W. K a c z o r o w s k i, Opole 2009, s. 84.

84 BN 3038, k. 239, Andrzej Potocki do Zygmunta III, Jabłonowo 29 czerwca 1606; J. M a -
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zjeździe szlachty bełskiej, podolskiej i ruskiej nad Rakiem pod Wisznią. Jan za 
swą lojalność otrzymał od króla starostwo rawskie z prawem odsprzedania go 
Stanisławowi Wołuckiemu85. W konstytucjach sejmu odbywającego się w dniach 
7 maja — 21 czerwca 1607 znalazł się zapis dla Jana Potockiego na „zbudowa-
nie y zmurowanie zamku Latyczewskiego, a także y przywiley temu Staroście na 
summę dwanaście tysięcy expendowaną, y na dobrach naszych pewnych uiszczo-
ną”86. Również Andrzej otrzymał „za zgodą, y pozwoleniem Stanów Koronnych, 
przywiley wolności Nowemu miastu dziedzicznemu, [...] które się nowo sadzi na 
granicy Wołoskiey, w Województwie Podolskim”87. O to właśnie nadanie, „na no-
wego miasta wolność” rokoszanie utyskiwali, że „nie na darmo jest obwarowana, 
że inszych miast wolności, a osobliwie Kamieńca ubliżać ma”88.

Zarówno pod Janowcem, jak w bitwie pod Guzowem Potoccy, stojący na 
czele nadwornych oddziałów królewskich, piechoty cudzoziemskiej i bardzo licz-
nych hufców swoich przyjaciół i najemników, byli jednymi z głównych strategów 
działań przeciw rokoszanom. Wedle Stanisława Ł u b i e ń s k i e g o  stronnictwo 
Potockich było bardzo silne i władca najbardziej im ufał, ponieważ bracia mieli 
pod swoją władzą większą część wojska. Warto dodać, że wokół Jana i pozosta-
łych braci utworzyło się swego rodzaju stronnictwo, złożone w znacznej mierze 
z ludzi powiązanych ze sobą koligacjami rodzinnymi. Głową stronnictwa był Jan, 
znany z umiejętności wojskowych i posiadający wielki autorytet wśród szlachty 
akceptującej powierzenie mu całego wojska. Ważną funkcję odgrywał Jakub, ja-
ko dowódca straży królewskiej i piechoty. W październiku 1606 r. był z władcą 
pod Janowcem i to w jego imieniu wydawał zarządzenia m.in. zakazujące tajnych 
zgromadzeń89. W bitwie pod Guzowem dowodził piechotą królewską, w wyniku 
jego ataku poszła w rozsypkę środkowa część wojsk rokoszan. W licznych mi-
sjach aktywnie uczestniczył także Stefan. W dowód zaufania król powierzył mu 
opiekę nad miastem i zamkiem królewskim w Krakowie. Po bitwie pod Guzowem 
wysłany został przez niego do zajęcia Lanckorony, będącej w posiadaniu Jana 
Zebrzydowskiego, syna Mi kołaja. Pomimo sprzeciwu Porębskiego, który był do-
wódcą tamtejszych oddziałów, udało mu się zdobyć zamek bez walki90.

c i s z e w s k i, Wojna domowa w Polsce(1606–1609), cz. 1: Od Stężycy do Janowca, Wrocław 1960, 
s. 217.

85 H. S c h m i t t, Rokosz Zebrzydowskiego, Lwów 1858, s. 232.
86 VL, t. II, s. 445, Approbacya rewizyi Latyczewskiey.
87 Ibidem, s. 448.
88 Cenzura Konstytucyj sejmowych przez posła jednego, [w:] Pisma polityczne z czasów rokoszu 

Zebrzydowskiego 1606–1608, t. III, Kraków 1918, s. 308–309; List jednego posła sejmowego o nowot-
nych konstytucjach w roku 1607 publikowanych, [w:] A. R e m b o w s k i, Rokosz Zebrzydowskiego, 
Warszawa 1893, s. 182.

89 S. Ł u b i e ń s k i, Rozruchy domowe, s. 120, 148.
90 Paweł Piasecki mylnie podaje, iż misję zajęcia Lanckorony król powierzył Jakubowi Po-

tockiemu. P. P i a s e c k i, Kronika, s. 211–212; S. Ł u b i e ń s k i, Rozruchy domowe, s. 91, 164.
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Niezawodnie pomocne były koligacje braci. Do chorągwi Potockich przystąpił 
ich siostrzeniec, starosta chmielnicki Mikołaj Struś. Swoje chorągwie przyłączył 
też starosta bracławski Aleksander Kalinowski, spokrewniony ze Strusiem i ry-
walizujący z nim o pierwszeństwo, a także dysponujący hufcem wojewoda ruski 
Stanisław Gulski. Jak przekazuje Łubieński, Potoccy „ufni w swoje siły i sławę, 
uważali, że nikt więcej nie powinien dostąpić łaski króla i że tylko im należy się 
chwała za odważne czyny. Tak zajmowali pierwsze miejsce w szyku i, szczerze 
mówiąc, swoją odwagą i siłami dźwigali ciężar bitwy”91. Zygmunt III, który — jak 
twierdzi Stanisław K o b i e r z y c k i  — „zawsze powtarzał, że zawdzięcza [zwy-
cięstwo — przyp. M. K.] męstwu Potockich”, chcąc ich umocnić w i tak już silnym 
poparciu dla dworu, nadał Andrzejowi kasztelanię kamieniecką, a Jan w nagrodę 
za swoją wierność otrzymał urząd wojewody bracławskiego92.

W omawianym okresie Potoccy byli bezpośrednio zaangażowani w zdarze-
nia rozgrywające się w Mołdawii. Rodzina Mohyłów połączyła się w tym cza-
sie z Polską licznymi więzami małżeńskimi. Każda z czterech córek Jeremiasza 
Mohyły, wyszła za mąż za możnowładcę polskiego. Marię wydano za starostę 
felińskiego Stefana Potockiego na początku 1606 r. „To pokrewieństwo — pi-
sze Łubieński — niezwykle podniosło znaczenie Potockich, dzięki niemu mogli 
wzmocnić tam swoje wpływy i władzę”. Jeremiasz, który hospodarem mołdaw-
skim był od 1595 r. „nie tylko sam się przez to wzbogacił, ale też był niezwykle 
hojny wobec tych, którzy nieśli mu pomoc. Potoccy wzajemnie sami byli mu usłuż-
ni i byli gotowi na każe zawołanie”. Koligacja była bez wątpienia korzystna, choć 
budziła zawiść innych wielmożów. Szwagrowie Mohyły, a w pierwszym etapie 
działań zwłaszcza Potoccy, byli bezpośrednio zainteresowani w utrzymaniu swych 
powinowatych na tronie mołdawskim. Dlatego podjęli intensywne działania, kiedy 
po śmierci Jeremiasza, zięcia Stefana Potockiego, władzę w Mołdawii objął brat 
zmarłego, zdetronizowany hospodar wołoski Szymon, a nie — jak wynikało z po-
rozumienia z królem polskim — jego najstarszy syn Konstanty. Zaangażowanie 
w walki rokoszowe spowodowało, że Potoccy nie byli w stanie zorganizować po-
mocy w Mołdawii. Zmuszeni byli wyrazić zgodę na kandydaturę Szymona, który 
obiecał wyznaczyć na spadkobiercę swego siostrzeńca Konstantego93. Jednak umie-
rając w listopadzie 1607 r. przekazał, za przyzwoleniem sułtana, stolec hospodarski 
swemu synowi Michałowi. Sprzeciwiała się temu Elżbieta, wdowa po Jeremiaszu. 
Stefan Potocki zapewnił na swoim dworze schronienie szwagrowi i jego bliskim, 
którzy w listopadzie zbiegli z Mołdawii. Zygmunt III miał wobec Potockich zobo-
wiązania, zatem udzielił nieoficjalnej zgody na interwencję. Późną jesienią 1607 r. 
bracia udali się wraz z Michałem Wiśniowieckim do Mołdawii zabierając ze sobą 
wojska królewskie, które mieli pod swoim dowództwem. Dowodzącym wyprawą 

91 S. Ł u b i e ń s k i, Rozruchy domowe, s. 151, 153–155.
92 S. K o b i e r z y c k i, Historia Władysława, s. 182. Urzędnicy podolscy, s. 68 nr 205.
93 S. Ł u b i e ń s k i, Rozruchy domowe, s. 165–166.
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ze względu na starszeństwo był Jan, który zmierzyć się musiał nie tylko z woj-
skiem mołdawskim wspierającym wdowę po Szymonie, ale i siłami turecko–tatar-
skimi. Ostatecznie 19 grudnia 1607 udało się osadzić Konstantego na tronie.

Potockim zarzucano, że mogą sprowadzić na Rzeczpospolitą wojnę z Turcją. 
Stanisław Żółkiewski nie tylko był nieprzychylny mieszaniu się braci w wewnętrz-
ne sprawy państw ościennych, lecz także z przerażeniem śledził, jak rosną ich 
wpływy na dworze królewskim. Ujemnych konsekwencji wyprawy obawiał się 
także Zygmunt III, choć w kontekście nieco odmiennym, niż pozostali krytycy. 
Wedle opisów współczesnych najbardziej obawiali się Potockich pokonani pod 
Guzowem rokoszanie94. Mikołaj Zebrzydowski lękać się miał ich nade wszystko, 
gdyż przypuszczalnie bracia liczyli na otrzymanie po nim bogatego starostwa śnia-
tyńskiego95. Oddalenie się na jakiś czas do Mołdawii najwierniejszych obrońców 
królewskich wraz ze znaczną częścią sił wojskowych na nowo ośmieliło rokoszan. 
Ponadto wojewoda krakowski był przekonany, że Stanisław Żółkiewski, jako jego 
powinowaty, nie użyje przeciw niemu siły. Sam hetman był w tym czasie mało 
aktywny i poprzestawał na apelach do rokoszan96. Król, obawiając się wybuchu 
nowych waśni, ufny w siłę i oddanie Potockich przyzywał ich z Wołoszczyzny97. 
Wszystko to powodowało narastanie konfliktu pomiędzy ambitnymi możnowład-
cami z Podola a hetmanem polnym koronnym.

W okresie bezpośrednio po rokoszu sandomierskim aktywność polityczno–
wojskowa Potockich była znacząca. Podczas sejmu 1609 r. Zygmunt III posta-
nowił rozpocząć kroki wojenne przeciw Moskwie. Do wojny szczególnie parły 
nowe rody magnackie, liczące na sukcesy militarne, które potencjalnie mogły-
by wpłynąć na przyśpieszenie ich awansu majątkowego i politycznego98. Obok 
Lubomirskich, czy Sapiehów, zainteresowanie kwestią moskiewską przejawiali 
także Potoccy, cieszący się u władcy szczególnymi względami i zaufaniem. Mając 

94 Ich niezachwiana wierność podczas wojny domowej była tak niezłomna, „że obawiano się 
Potockich, którzy [...] oddani królowi, byli najsurowszymi mścicielami zbrodni przeciw godności kró-
lewskiej”. S. K o b i e r z y c k i, Historia Władysława, s. 182.

95 S. Ł u b i e ń s k i, Rozruchy domowe, s.165, 167. Ostatecznie na konwokacji senatorskiej odby-
wającej się w czerwcu 1608 r. Zebrzydowskiemu udało się zachować wszystkie swe nadania w postaci 
starostw, chociaż ze względu na nieopłaconą kwartę prawnie podlegały one rozpoznaniu sądowemu 
i mogły być mu odjęte. P. P i a s e c k i, Kronika, s. 215.

96 Stanisław Żółkiewski pomimo posiadania przez siebie znacznych sił skrzętnie unikał starć. 
Wycofał swe oddziały spod Zawichostu na Ruś, umożliwiając względną swobodę działania Mikołajowi 
Zebrzydowskiemu idącemu z rokoszanami na Warszawę. Hetman tłumaczył to koniecznością obrony 
przed Węgrami i Wołochami, oraz dla lepszego zaopatrzenia wojska. Tym niemniej narażał się po-
przez to działanie na zarzuty króla, iż powinowactwo i więzy krwi przysłaniają mu rację stanu i mo-
narchy. J. B e s a l a, Stanisław Żółkiewski, Warszawa 1988, s. 175–176.

97 S. Ł u b i e ń s k i, Rozruchy domowe, s. 175.
98 J. M a c i s z e w s k i, Słowo wstępne, [w:] S. Żółkiewski, Początek i progres wojny moskiew-

skiej, opr. J. M a c i s z e w s k i, Warszawa 1966, s. 33–34.
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świadomość potencjału militarnego Potockich, król chciał ich koniecznie „mieć 
przy sobie”99.

Choć oficjalnie wodzem naczelnym kampanii moskiewskiej, a w pierwszym 
okresie także wojsk znajdujących się pod Smoleńskiem, był Stanisław Żółkiewski, 
znaczną władzę posiadali także Potoccy. Bracia — już bez Andrzeja, który zmarł 
w pierwszej połowie 1608 r. — stali się pod Smoleńskiem ważnymi doradcami 
monarchy. Wydaje się, że Kobierzycki, a za nim Wacław S o b i e s k i  znacznie 
przeceniali aktywność Potockich, nad wyrost twierdząc, że wpływali oni nie tyl-
ko na wybór przez króla strategii wojennej, ale i całej koncepcji polityki wobec 
Moskwy100. Prawdą jest, że wojewoda bracławski posiadał własną koncepcję dzia-
łań militarnych, a poprzez swoją bezkompromisowość doprowadzał do ciągłego 
zaostrzania się relacji z innymi magnatami. Żółkiewski, a później Chodkiewicz 
stali się już nie tylko politycznymi, ale i osobistymi przeciwnikami Potockich 
w rywalizacji o względy króla. Chcąc zyskać w oczach władcy wysuwali wła-
sne, często ryzykowne koncepcje, poniekąd doprowadzając do tego, że oblężenie 
Smoleńska trwało prawie dwa lata. Krytykę wszelkich decyzji i niefortunnych po-
sunięć Potockiego Żółkiewski przeprowadził w swym „Początku i progresie wojny 
moskiewskiej” pisząc, że o ile Jan Potocki miał doświadczenie w odnoszeniu suk-
cesów w otwartym polu jako dowódca jazdy, o tyle w sztuce oblężniczej nie miał 
wprawy i się na niej po prostu nie znał101.

Działalność Potockich w kampanii smoleńskiej może stanowić dowód na 
świadomie budowanie przez braci swego wizerunku jako wybitnych wodzów. 
Wizerunku tego zazdrośnie strzegli, nie dopuszczając do przyćmienia przez innych 

99 Wiedząc jednakże o ich nieżyczliwym stosunku do osoby Żółkiewskiego, Zygmunt III wystoso-
wał do hetmana list. Domagał się w nim nie tylko wzięcia udziału Żółkiewskiego w wojnie, ale także 
pytał o opinię w kwestii ewentualnego uczestnictwa w niej Jana Potockiego. W odpowiedzi na kwestię 
swego współuczestnictwa hetman ustąpił woli władcy, zaś w kwestii Potockiego napisał następująco: 
„Rozumiem, że [Potocki — przyp. M. K.] potrzebnie z Waszą Król. Mością pojedzie. Jako z człeka 
dobrze w tych sprawach doświadczonego możesz W. Król. Mość mieć dobrą podporę. Ja w leciech, 
i zdrowie ustawicznemi pracami zwątlone mam, jeśliby Pan Bóg co na którego z nas humanitus dopu-
ścił, niech wżdy drugi będzie do służby W. Król. Mości usłużyć”. Cyt za: J. U. N i e m c e w i c z, 
Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego, itd., t. II, wyd. 
K. J. T u  r o w s k i, Kraków 1860, s. 185–187. Śliwiński w monografii Żółkiewskiego, zaistniałe zda-
rzenie interpretuje w sposób jednoznaczny. Twierdzi, że Zygmunt III wiedział o nieżyczliwym stosun-
ku Potockich do osoby Żółkiewskiego i dlatego wystosował do hetmana list z zapytaniem o opinię 
w kwestii ewentualnego uczestnictwa w niej Jana Potockiego. Wedle jego interpretacji Żółkiewski nie 
kierował się jakąś osobistą urazą, tym niemniej domyślał się zapewne, że wojewoda bracławski za-
zdrości mu hetmaństwa i przez swe ogromne wpływy na osobę króla stanowi dla niego realną konku-
rencję do buławy wielkiej. A. Ś l i w i ń s k i, Hetman Żółkiewski, Warszawa 1920, s. 96–97.

100 S. K o b i e r z y c k i, Historia Władysława, s. 189; W. S o b i e s k i, Żółkiewski na Kremlu, 
Warszawa 1920, s. 39–43, 95–100. Więcej na temat aktywności Potockich w okresie kampanii smoleń-
skiej: M. K u p c z e w s k a, Działalność polityczno–wojskowa Jana, Jakuba i Stefana Potockich 
w okre sie kampanii smoleńskiej, „Białostockie Teki Historyczne”, t. VIII, 2010, s. 27–46. 

101 S. Ż ó ł k i e w s k i, Początek i progres, s. 126, 171–175.
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dowódców swojego sukcesu, tj. zdobycia Smoleńska 13 czerwca 1611. Upór, z ja-
kim oblegali twierdzę stanowił o ich silnej determinacji, za którą Jan Potocki za-
płacił życiem. Co prawda Jakub dzięki nadaniom królewskim odziedziczył niejako 
po bracie wszystkie urzędy, jednak cieszył się nimi niespełna dwa lata. Cel rodu 
— hetmaństwo wielkie koronne — nie został osiągnięty. Na urząd ten doczekało 
się następne pokolenie Potockich. 

Bliskie stosunki łączące Stefana Potockiego z Mołdawią spowodowały, że był 
on zainteresowany nie tylko służbowo, ale i osobiście ekspansją ku wybrzeżom 
Morza Czarnego. Po interwencji braci na przełomie 1607 i 1608 r. oraz osadzeniu 
na tronie Konstantego, względny pokój w Mołdawii utrzymał się niespełna czte-
ry lata. W listopadzie 1611 r. doszło do kolejnego zamachu stanu102. Zygmunt III 
Waza, zapewne nie bez inspiracji Potockiego, wyraził zgodę na zorganizowanie 
przez niego wyprawy w celu przywrócenia tronu Mohyłom103. Jednak 19 lipca 
1612, pod Sasowym Rogiem nad rzeką Prut wojska polskie zostały pokonane przez 
Stefana IX Tomżę. Miron Costin uważa, że winę za klęskę ponosi Potocki, który 
zlekceważył przeciwnika i popełnił poważne błędy taktyczne104. Wieść o niepowo-
dzeniu wyprawy wywołała wielkie wzburzenie wśród szlachty i roztrząsana była 
na forum publicznym jeszcze przez kilka następnych lat105.

Porażka tylko przejściowo wyhamowała dobrze zapowiadającą się karierę 
Stefana Potockiego, który powrócił z niewoli tureckiej w 1615 r.106 Król wciąż był 
dla niego łaskawy i 11 sierpnia 1617 oficjalnie nadał mu pełniony sporadycznie od 
1612 r. urząd pisarza polnego107. W 1620 r. nadał mu też starostwo kamienieckie 
i latyczowskie, dzierżone wcześniej przez jego zmarłych braci108. Stefan nie wziął 
udziału w kampanii cecorskiej, natomiast wraz ze swoimi bratankami Stanisławem 

102 T. K o r z o n, Dzieje wojen i wojskowości, t. II, s. 196; D. S k o r u p a, Stosunki polsko–tatarskie 
1595–1623, Warszawa 2004, s. 167–168.

103 List Stanisława Żółkiewskiego do rycerstwa pod Oryninem, Żółkiew 25 maja 1612 r., [w:] 
Pisma Stanisława Żółkiewskiego, s. 413–414.

104 M. C o s t i n, Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historyczne, tłumaczenie, wstęp i ko-
mentarze I. C z a m a ń s k a, Poznań 1998, s. 119–120. Także A. L u b i e n i e c k i, Poloneutychia, 
s. 96–97.

105 I tak na przykład w instrukcji danej posłom szlachta domagała się, aby: „Sprawa wołoska iż nas 
niesławy i straty prawie kwiatu ludzi rycerskich, szkody nieoszacowanej, niebezpieczeństwa wielkie-
go nabawiła, starać się PP. posłowie mają, aby autores inkwirowani i zatym pokarani byli, aby się ta-
kich spraw na potym żaden nie ważył, któryby Rzeczpospolitą w zaciąg wojenny z zacnemi monarcha-
mi mogły zaciągać”. ASWK, s. 345, Instrukcja dana posłom na sejm z sejmiku przedsejmowego 
województwa krakowskiego w Proszowicach 5 lutego 1613 r.; AGZ, t. XXIV, s. 26 i nn, Laudum oka-
zowania ziemi halickiej, Halicz 20 X 1615 r.; VL, t. III, s. 157, Peana na tych, którzyby Wołoską 
y Multańską Ziemię najeżdżali.

106 Wykupiony przez żonę za pośrednictwem Ormian lwowskich i hospodara mołdawskiego 
K. Grazianiego A. L i p s k i, Stefan Potocki, s. 175.

107 AGZ, t. XXIV, s. 30, Laudum ziemian halickich, Halicz 7 maja 1618 r.; Urzędnicy centralni 
i nadworni, s. 96 nr 534.

108 Urzędnicy podolscy, s. 132 nr 563.
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i Mikołajem uczestniczył jesienią 1621 r. w wyprawie Jana Karola Chodkiewicza 
pod Chocim109. Przed swoją śmiercią doczekał się kolejnych dowodów łaski kró-
lewskiej: 30 sierpnia 1628 otrzymał nominację na niejako dziedziczne już w rodzie 
województwo bracławskie, a jeszcze tego samego roku pozyskał starostwo lityń-
skie110. Stefan zmarł w 1631 r. w wieku 63 lat jako ostatni z pięciu synów Mikołaja.

Interesująco rysuje się problem polityki wyznaniowej Zygmunta III w kontek-
ście karier przedstawicieli rodu Potockich. W dawniejszej historiografii polskiej 
monarcha był zazwyczaj opisywany jako władca nietolerancyjny, który kierując się 
przesłankami kontrreformacji zwalczał wyznania niekatolickie. Henryk W i s n e r, 
a za nim i inni historycy łagodzą ten obraz podkreślając, że w sprawach wyznanio-
wych Zygmunt III kierował się racją stanu111. Przypadek błyskotliwej kariery rodu 
Potockich, z których Jan i Andrzej byli do końca swych dni ewangelikami, jest jed-
nym z przykładów potwierdzających tę tezę. Król kreował stronnictwo skupione 
wokół własnej osoby, świadomie ograniczając potęgę jednych poprzez dźwiganie 
innych. Potoccy tę koniunkturę potrafili wykorzystać. W pełni świadomie stając 
w obronie króla, konsekwentnie, a przez to skutecznie, dążyli do zaskarbienia so-
bie łaski monarszej. Kariera rodu zaprzecza także poglądowi na temat sprawców 
rokoszu Zebrzydowskiego. Niektórzy ze świadków wydarzeń wskazywali, że wi-
nę za wystąpienia przeciw królowi ponoszą wyznawcy religii niekatolickich. Piotr 
Skarga w słynnym kazaniu pod Wiślicą wskazywał heretyków jako sprawców ro-
koszu. Echa polemiki z tym poglądem możemy odnaleźć m.in. w napisanym przez 
pisarza kalwińskiego Andrzeja z Brzezia Chrząstowskiego herbu Zadora utworze 
„Forma revocovania Ich MPP. Nowonawróconych Katolików, odstawających od 
Ewangelików [...]”, który powstał w drugiej połowie grudnia 1606 r., a wydany 
został na początku następnego roku112. Jest to wiersz dedykacyjny oraz przemo-
wa skierowana do Jana Potockiego z Potoka. Autor dowodzi, że jedynie wierność 
wobec własnej konfesji jest gwarancją wierności wobec monarchy. Wzorowym 
przykładem wierności i stałości jest starosta kamieniecki, będący gorliwym kal-
winem i bezinteresownym regalistą113. Chrząstowski chwali jego antyrokoszową 

109 Był w jej trakcie rotmistrzem dwustukonnej chorągwi husarskiej. Wypisy źródłowe do polskiej 
sztuki wojennej, z. V, s. 134–135.

110 Lustracje królewszczyzn Ziem Ruskich., Wołynia, Podola, pierwszej połowy XVII w., [w:] ŹDz, t. V, 
oprac. A. J a b ł o n o w s k i, Warszawa 1877, s.187; Urzędnicy podolscy, s. 132 nr 563.

111 H. W i s n e r, Zygmunt III Waza, Wrocław 1999, s. 221–222.
112 Forma revocovania Andrzeja z Brzezia Chrząstowskiego [w:] M. S i p a y ł ł o, Z starych ksią-

żek II, OiR, t. XII, 1967, s. 199–209.
113 Jan Potocki brał czynny udział w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej. W 1595 r. 

podpisał się pod aktem protestacji ewangelików przeciw nieuwzględnieniu na sejmie ich postulatów 
dotyczących rozwiązań prawnych dla problemu tumultów na tle religijnym. Ś. O r z e l s k i, Bez-
królewia ksiąg ośmioro, czyli dzieje Polski od zgonu Zygmunta Augusta r. 1572 do 1576 r., t. Wstępny, 
Petersburg 1858, s. 164–166, nr 19. W czasie synodu generalnego protestantów w Toruniu w 1595 r. 
powołany został wspólnie z Andrzejem Firlejem na jednego z tzw. seniorów generalnych, których za-
daniem było zbieranie informacji o wszelkich aktach nietolerancji względem niekatolików oraz ewen-
tualne służenie pomocą poszkodowanym. Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. III, wyd. M. S i -
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postawę, pozwala ona bowiem odeprzeć zarzuty o protestanckich podżegaczach 
zamieszek w państwie: „Dziękuję ja tedy z osoby mojej WM. memu Miłościwemu 
Panu, dziękują i ze mną drudzy bojący się Boga, żeś WM. w tych kłopociech przy 
Królu JM. popisać się raczył, gotów oto będąc przy nim gardło swe położyć. [...] 
dogodziłeś WM. i nam, ewangelikom innym, o których to teraz powiadają, że oni 
tych buntów są przyczyną, pragnąc odmiany”114.

*

Pierwsze nadanie w postaci starostwa kamienieckiego otrzymał najstarszy 
z braci w 1588 r. i było to wynagrodzenie ze strony Zygmunta III za niezłomną 
postawę Jana w czasie trzeciej elekcji. Rok 1592 stanowił dla króla szczególnie 
trudny okres, związany z umacnianiem się młodego monarchy na tronie. Jan otrzy-
mał wówczas starostwo latyczowskie. Nominacja ta miała na celu umocnienie jego 
wierności w czasie sejmu inkwizycyjnego. W początkach panowania Zygmunta III 
Potoccy związani byli z osobą Jana Zamoyskiego. Okres ten nie przyniósł im prak-
tycznie żadnych nadań ziemskich, pomimo ponawianych wielokrotnie próśb, za-
wartych w petitach sejmików w Sądowej Wiszni, Proszowicach czy Środzie. Na 
znaczniejsze nadania Potoccy musieli czekać aż do 1602 r. Za niekwestionowa-
ne zasługi podczas kampanii inflanckiej otrzymali wówczas starostwa felińskie 
(Stefan) i białokamieńskie (Jakub). Prawdziwy przełom w okazywaniu przez kró-
la łaski braciom stanowił okres rokoszu sandomierskiego i kampanii smoleńskiej. 
Poza prestiżowymi urzędami, gwarantującymi wejście do senatu, bracia uzyskiwa-
li wówczas znaczne nadania ziemskie. W 1606 r. Jan odebrał z rąk króla starostwo 
rawskie z prawem odsprzedania go szwagrowi Stanisławowi Wołuckiemu. W la-
tach 1607–1609 Potoccy otrzymali pokaźne nadania przede wszystkim na Podolu; 
bodajże najznaczniejsze z nich przypadły Andrzejowi. Równie hojnie obdarował 
król Jana115. Po śmierci tego ostatniego starostwa kamienieckie i latyczowskie 
otrzymał Jakub, po nim zaś (z pięcioletnią przerwą) w 1620 r. oba starostwa przejął 

p a y ł ł o, Warszawa 1982, s. 168. T. K e m p a, Wobec kontrreformacji: protestanci i prawosławni 
w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, 
Toruń 2007, s. 74, 90.

114 Forma revocovania, s. 209.
115 Należy wspomnieć jeszcze o uzyskanym przez Jana w 1609 r. starostwie płoskirowskim znaj-

dującym się w województwie podolskim. Było to starostwo zastawione, stąd posiadało inny status 
prawny niż dobra ziemskie niezastawione, albowiem użytkownicy zastawów zwolnieni byli z wnosze-
nia kwarty. Dodatkowo dobra takie podlegały zasadzie dziedziczenia, gdyż po śmierci posiadacza 
przechodziły za konsensem królewskim w ręce spadkobierców zastawnika (po śmierci Jana w 1611 r. 
starostwo przejęła wdowa po nim Elżbieta z Kamienieckich, trzymając je do 1616 r.), tudzież osoby 
podejmującej się go spłacić. Osoba, która podejmowała się spłacić użytkownika lub spadkobiercę, 
czyli wierzyciela sama uzyskiwała przez to wobec króla status wierzyciela. Kwestia okoliczności 
przejęcia dóbr płoskirowskich nie jest jasna, lecz pewnym jest, iż wcześniej należały one do Macieja, 
a następnie jego syna Stanisława Włodka, który jako powinowaty Potockiego mógł mu je podarować 
lub ewentualnie odsprzedać. K. C h ł a p o w s k i, Starostowie w Małopolsce 1565–1668, [w:] Społe-
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najmłodszy Stefan, który rok wcześniej odebrał jeszcze starostwo lityńskie w są-
siednim województwie bracławskim.

Na budowę potęgi rodu pracowały aż trzy pokolenia przedstawione w niniej-
szym artykule. Awans każdego z nich był wynikiem różnych, ale powiązanych 
ze sobą czynników. Jakub Potocki, jako pierwszy przedstawiciel rodu na Rusi 
Czerwonej, związał się poprzez kolejne małżeństwa z rodzinami o już ugrunto-
wanej pozycji w miejscowej społeczności w celu podniesienia własnego znacze-
nia. Odpowiednie koligacje sprzyjały powiększaniu majątku oraz otworzyły jemu 
i jego dzieciom większe możliwości w kształtowaniu karier. Najstarszy z synów, 
Mikołaj, w znacznej mierze skupił się na budowaniu osobistej fortuny. Pomocne 
okazało się w tym nie tylko skuteczne wykorzystanie pozycji krewnych i powino-
watych, lecz także właściwa mu umiejętność inwestowania, rzutkość w nabywaniu 
dóbr ziemskich oraz przedsiębiorczość w pomnażaniu już wypracowanego do-
chodu. Jednak decydujące znaczenie pod tym względem miał jego pobyt na dwo-
rze królewskim, gdzie poprzez bezpośredni kontakt z władcą potrafił wkupić się 
w monarsze względy. Zabłyśnięcie na polu wojskowym w obecności króla zapew-
niło mu ustawiczną łaskę monarszą, przejawiającą się w nominacjach na urzędy 
oraz nadaniach znacznych majątków ziemskich. Otrzymane królewszczyzny i sta-
rostwa oznaczały wielki wzrost jego statusu społeczno–materialnego tym bardziej, 
że uzyskał zgodę monarchy na przekazanie znacznej większości z nich swym sy-
nom. Liczne potomstwo Mikołaja mogło doprowadzić do zubożenia, a w związku 
z tym do upadku wypracowanej przez ojca pozycji. Szczęśliwie dla Potockich tak 
się jednak nie stało, ich majątek urósł na tyle, że nie zaszkodziły mu podziały na 
kilka części.

Mikołaj przywiązywał bardzo dużą wagę do wykształcenia swych dzieci, co 
przemawiać może za jego perspektywicznym myśleniem, uporem i konsekwen-
cją w budowie pozycji rodziny. Synowie okazali się ludźmi śmiałymi i pełnymi 
inicjatywy w ustawicznym pięciu się w górę hierarchii społeczności szlacheckiej. 
Z początku ich aktywność przejawiała się zwłaszcza w intensywnej działalności na 
forum lokalnym, co łączyło się ze sprawowaniem licznych funkcji sejmikowych. 
Zdobywali przez to autorytet, popularność i zaufanie wśród wspólnoty lokalnej oraz 
budowali doskonałą podstawę karier w skali ogólnokrajowej. Kariery te nie byłyby 
jednak możliwe bez protekcji tak rodzinnych, jak politycznych. Największym pro-
tektorem braci był Jan Zamoyski. Zwłaszcza w najstarszym z nich, Janie, dostrzegł 
kanclerz jednostkę zdolną i wybitną. To on ułatwił Potockim awans polityczny 
i ekonomiczny. Konsekwencją konfliktu Zygmunta III Wazy z Janem Zamoyskim 
był spadek możliwości protekcyjnych tego ostatniego, co spowodowało wyhamo-
wanie kariery rodu. Chcąc ją ponownie zdynamizować bracia przeszli na stronę 
monarchy, później nawet kreowali się na zaciętych obrońców Zygmunta III. Można 

czeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. IV, red. A. I z y d o r c z y k, A. W y c z a ń s k i, Warszawa 
1986, s. 108, 143.
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sądzić, że dołączenie do ugrupowania królewskiego było przejawem przemyślanej 
kalkulacji Potockich i dowodem ich dużej zręczności politycznej. W najtrudniej-
szym dla władcy momencie niezłomnie trwali przy nim, przez co zdobyli jego 
zaufanie i zapewnili sobie wdzięczność okazywaną nowymi urzędami i licznymi 
nadaniami ziemskimi. W ciągu jednego pokolenia Potoccy zrobili błyskotliwą 
karierę. Częściowo poprzez praktykę cesji zdobyli aż cztery krzesła senatorskie, 
a ponadto otrzymali dużą swobodę w kreowaniu polityki na ziemiach południo-
wo–wschodnich Rzeczypospolitej. Stawiało to ród już na pozycji magnackiej. Co 
charakterystyczne, pierwsze fundacje trzeciego pokolenia związane były z okre-
sem poprzedzającym otrzymane godności senatorskich116. Fundacje te wydają się 
nie tylko wyrazem podkreślenia i umocnienia wysokiej pozycji rodu, ale — może 
w jeszcze większym stopniu — działaniem o charakterze propagandowym, nasta-
wionym na przedstawienie społeczności szlacheckiej swej gotowości do objęcia 
wyższych stanowisk. Wspieranie działań wojennych państwa ochotniczymi pry-
watnymi zaciągami Potockich oraz budowa fortyfikacji, przy specyfice ich ma-
cierzystego regionu, były bez wątpienia świadectwem możliwości materialnych 
inwestorów oraz ich gotowości do świadczeń na cele publiczne.

Każde pokolenie inaczej akcentowało poszczególne wyznaczniki gwarantu-
jące wysoki status społeczny rodu. Tym niemniej istniał niezmienny element ko-
nieczny dla rozwoju karier jednostkowych — służba wojskowa. Poprzez uczest-
nictwo w wielu wojnach Potoccy nabierali cennego doświadczenia i podnosili swe 
kwalifikacje. Pełnienie funkcji dowódczych przyczyniało się do pozyskania wśród 
szlachty popularności, a nawet sławy (Mikołaj i Jan Potoccy). Na stale zagrożo-
nych najazdami ziemiach Podola i Bracławszczyzny działalność na rzecz bezpie-
czeństwa i obrony były wartościami cenionymi najwyżej. Świadczą o tym liczne 
petycje o nagrodę dla członków rodu, zamieszczane w instrukcjach sejmikowych. 
Rozpatrywane przez władcę przychylnie, przyspieszały awans ekonomiczny. 
Wysokie aspiracje i budowanie przez Potockich autorytetu dzięki zasługom woj-
skowym przejawiały się m.in. w stale rosnącej niechęci do dawnego protektora ro-
dziny, Jana Zamoyskiego, a od czasu zbliżenia się do Zygmunta III Wazy, również 
narastającego stopniowo konfliktu ze Stanisławem Żółkiewskim i Janem Karolem 
Chodkiewiczem.

116 Szczególnie Jan Potocki, który zaraz po objęciu swego drugiego z kolei starostwa latyczow-
skiego, sumptem swym rozpoczął budowę nowego zamku w Latyczowie oraz zajął się wyposażeniem 
w broń i amunicję starego zamku w Kamieńcu. Działania te jak już wykazano przyniosły Potockim 
szeroki rozgłos nie tylko na lokalnym forum sejmikowym. AGZ, t. XXIV, s. 14, Instukcya sejmiku 
halickiego posłom na sejm walny, Halicz 1 I 1597 r.; AGZ, t. XX, s. 102, Instrukcja sejmiku wiszeń-
skiego posłom na sejm dana 20 stycznia 1597 r.; ASWPK, s. 208, Instrukcja dana posłom sejmowym 
z sejmiku przedsejmowego województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie, 26 I 1598 r.; ASWK, 
s. 225, Instrukcja posłom na sejm z sejmiku województwa krakowskiego w Proszowicach [10 lutego] 
1598 r.; VL, t. II, s. 386, Komisarze na oglądanie mieysc Podolskich, y części Rusi, y na rewidowanie 
zamku Latyczowskiego. Jak też ponowienie prośby na sejmie 1601 r.: VL, t. II, s. 394, Rewizorowie 
do Latyczowa; VL, t. II, s. 445, Approbacya rewizyi Latyczewskiey.
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Potoccy czuli się ściśle związani z pograniczem południowo–wschodnim. 
To tam dążyli do umocnienia swej pozycji majątkowej i prestiżowej. Starali się 
przekazywać swym synom dobra królewskie położone w zasięgu własnych for-
tun i wpływów politycznych. Także urzędy często przekazywali z ojca na syna 
lub z brata na brata. Ścisła współpraca tak pomiędzy pokoleniami, jak w gronie 
rodzeństwa, prowadziła do trwałego awansu całej linii. Trzy pierwsze pokolenia 
Potockich herbu Pilawa są znakomitym przykładem udanej kariery rodziny, która 
wywodząc się z drobnej szlachty, przeszła szczebel średnioszlachecki, a w koń-
cu weszła do elity społecznej, politycznej i ekonomicznej kraju. Z sukcesu tego 
w pełni skorzystało dopiero pokolenie czwarte, osiągając najznaczniejsze dygni-
tarstwa oraz najwyższe krzesła senatorskie w Rzeczypospolitej.

The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms: The Rise to Power of a Noble 
Clan in the 16th and 17th Centuries

The article attempts to analyze the career paths and mechanism of advancement for 
members of the Potocki family on the instances of Jakub (died 1551), who held the office 
of succamerarius of Halicz, his son Mikołaj (1517–1572) , the praefectus excubiarum regni 
campestris and capitaneus of Kamieniec Podolski , and the five sons of Mikołaj: Jan 
(c. 1552–1611) and Stefan (c. 1568–1631), who held the post of palatinus of Bracław in 
turn, Andrzej (c. 1554–1613), castellan of Kamieniec Podolski, Jakub (c. 1554–1613), 
castellan of Kamieniec Podolski and palatinus of Bracław, and finally Mikołaj, who died in 
1596 as a very young man. The study covers a fairly long period of time, beginning with 
the second quarter of 16th century until the early 1630s. The author focuses on the political 
and military activities of the Potocki family members, describing the dynamics of gaining 
importance, first within the local milieu, and then the process of building family power on 
national level, which took three generations to achieve. The career of each Potocki was the 
outcome of several diverse, but intertwined factors. Each generation differed from the 
others in emphasizing particular elements of advancement, which finally guaranteed 
success to the whole clan. Nevertheless, there was a stable, nearly hereditary factor present 
in the advancement of each Potocki family members’ career: military service. The family 
was connected with the south–eastern borderlands, where they managed to build their 
estates and prestige. The Potockis sought to secure for their sons crown lands situated in the 
vicinity of their private estates, and to cultivate local power. The offices they occupied 
became nearly hereditary, transferred from father to son, brother to brother. Strict 
cooperation between successive generations, and among siblings, brought  the entire family 
great success. The first three generations are an exquisite example of successful public 
careers which enriched the family and brought it greater power and prestige. The Potockis, 
who originated from only minor szlachta (gentry), gradually rose to middle levels of wealth 
and importance, and ended up as members of the financial, social and political upper class. 
The fourth generation took full advantage of this advancement and reached for the most 
important positions in the country and the highest senate chairs in the Commonwealth.
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Uwagi o położeniu chłopów pod zaborem pruskim 
(Prusy Południowe i Zachodnie) 

w końcu XVIII i na początku XIX w.

PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU

W ostatnim dwudziestoleciu problem położenia chłopów w XVIII w. znik-
nął z literatury historycznej. Janusz T a z b i r  pisał niegdyś, że książki opowia-
dające o nieustannym wzroście ucisku poddanych zalegają nieczytane półki 
księgarń1. Sytuacja pod tym względem zmieniła się radykalnie. W naszej „wło-
ściańskiej” historiografii tworzy się stopniowo luka. Sporo racji ma Nikodem 
B o ń c z a  T o m a s z e w s k i, gdy pisze: „Słabość historiografii wsi polskiej ma 
szersze kulturowe podłoże. Pol skie środowiska akademickie, zdominowane od 
swoich dziewiętnastowiecznych początków przez inteligencję, traktują tematykę 
chłopską jako drugorzędną. Chłopi postrzegani są przede wszystkim ze wstydliwej 
dla Polaków perspektywy modernizacji, jako oznaka bądź źródło zacofania, które 
należałoby przezwyciężyć”2. Jeżeli gdzieś pojawiają się przygodne wzmianki na 
ten temat, nierzadko opiewające sielankowe życie włościan w patriarchalnym ła-
dzie ze szlachtą. Syntezy Mariusza M a r k i e w i c z a  i Urszuli A u g u s t y n i a k 
również uznają krytyczną ocenę relacji szlachecko–chłopskich za przesadzoną3. 
Jednocześnie pierwszy z autorów przyznaje, że nie ma nowych badań, które po-
zwoliłyby na weryfikację takiej opinii. Urszula Augustyniak pisze: „Obrazy nędzy 
i ucisku chłopów w literaturze i publicystyce były często uogólniane i wyostrzane 
dla celów propagandowych (np. u Stanisława Staszica4). W rzeczywistości brutal-

1 J. T a z b i r, Kultura szlachecka w Polsce, Poznań 1998, s. 15.
2 N. B o ń c z a T o m a s z e w s k i, Polskojęzyczni chłopi? Podstawowe problemy nowoczesnej 

his to rii chłopów polskich, KH, t. CXII, 2005, z. 2, s. 94–95.
3 U. A u g u s t y n i a k, Historia Polski 1572–1795, Warszawa 2008, s. 279–284; M. M a r k i e -

w i c z, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2002, s. 110, 161–167. 
4 Warto przypomnieć straszliwy obraz chłopów polskich jaki odmalował S. S t a s z i c  (Przestrogi 

dla Polski, Wrocław 2003, s. 173): „Widzę miliony stworzeń, z których jedne na wpół nago chodzą, 
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na eksploatacja poddanych była z punktu widzenia właścicieli dóbr nieopłacalna 
i występowała z reguły w majątkach arendowanych, zwłaszcza na kresach tery-
torialnych i cywilizacyjnych Rzeczypospolitej”5. Ustalenia historiografii sprzed 
1989 r., raczej krytyczne wobec rządów szlachty na wsi, ocenia się natomiast jako 
ideologiczne. Tymczasem, jeżeli sięgniemy nawet niezbyt głęboko do opinii najwy-
bitniejszych przedstawicieli historiografii sprzed 1939 r., znajdziemy sądy znacz-
nie ostrzejsze, niż te z czasów PRL. Wybitny znawca XVIII stulecia Władysław 
K o n o p c z y ń s k i  pisał, że chłop był w Polsce „przytępiony i przykuty do swego 
zagonu”, że „9/10 części narodu czuło się obco i źle w rodzimym kraju”6. Jego 
książka „Polscy pisarze polityczni XVIII w.” roi się od oskarżeń o wyzysk pod-
danych, że przypomnijmy choćby myśl króla Stanisława Leszczyńskiego („Mało 
na tym, że chłopem jak bydlęciem pracujemy, ale co większa i niechrześcijańska, 
że często za psa, albo szkapę chłopa poddanego przedajemy”)7. Konserwatysta 
Michał B o b r z y ń s k i  dobitnie stwierdzał: „Chłop utraciwszy resztkę poczucia 
swojej człowieczej godności, utracił oczywiście wszelką inicjatywę i przedsiębior-
czość i stał się martwą masą, której żadne już, choćby najdrastyczniejsze środki nie 
zdołały z odrętwienia poruszyć”8. Najsurowszych słów użył w 1931 r. Aleksander 
B r ü c k n e r: „Pozbawione praw i opieki prawnej miliony chłopów, wydane pa-
nom, starostom, dzierżawcom na łaskę i niełaskę, pędziły najsmutniejszy żywot, 
a nasza świadomość, że gdzie indziej, np. w północnych Niemczech lepiej się 
im nie wiodło, nie usprawiedliwi ich nędzy, która ich bydłu równała i tą nazwą 
piętnowała. Gniotła nadmierna pańszczyzna, która nieraz chłopu dnia w tygodniu 
nie zostawiała wolnego (prócz niedzieli); dalej nieludzkie postępowanie: za byle 
opór czy powoływanie się na jakieś prawo czekały chłopa tylko baty; rozpajanie 
przymusowe w karczmie pańskiej upodlało go do reszty, czyniło obojętnym na los 
swój własny nawet aż nadto rozpaczliwy”9. Wstrzemięźliwiej wypowiedział się 
Jan Stanisław B y s t r o ń, ale jego głos też jest odległy od dzisiejszych pochwał: 
„Ogólny sąd o tych stosunkach wydać trudno. Opinia zagranicy i niektórych sfer 

drugie skórą albo ostrą siermięgą okryte, wszystkie wyschłe, znędzniałe, obrosłe, zakopciałe. Oczy 
głęboko w głowie zapadłe. Dychawicznymi piersiami bezustawnie robią. Posępne, zadurzałe i głupie, 
mało czują i mało myślą: to ich największą szczęśliwością”; całkiem podobne opisy dają G. B u r n e t t, 
Obraz obecnego stanu Polski, Warszawa 2008, s. 67 i H. Va u t r i n, Obserwator w Polsce, [w:] Polska 
stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. I, oprac. W. Z a w a d z k i, Warszawa 1963, s. 15.

5 U. A u g u s t y n i a k, op. cit., s. 280.
6 W. K o n o p c z y ń s k i, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1986, t. II, s. 167–168.
7 Idem, Polscy pisarze polityczni XVIII w. (Do Sejmu Czteroletniego), Warszawa 1966. W Biblio-

tece PTPN w Poznaniu znajdują się liczne druki do tego problemu, jak: T. M o r s k i, Uwagi o chło-
pach, Warszawa 1788; J. P a w l i k o w s k i, O poddanych polskich, Warszawa 1788 czy anonimowa 
broszura O włościanach, Warszawa 1791. Ostatnio na ten temat: J. M i c h a l s k i, „Wolność” i „wła-
sność” chłopska w polskiej myśli reformatorskiej XVIII wieku, KH, t. CX, 2003, z. 4; s. 5–45; t. CXII, 
2005, z. 1, s. 69–103.

8 M. B o b r z y ń s k i, Dzieje Polski w zarysie, Warszawa 1986, s. 434.
9 A. B r ü c k n e r, Dzieje kultury polskiej, t. III, Kraków 1931, s. 28.
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rodzimych była bardzo ostra. Cudzoziemcy nazywali Polskę rajem Żydów i pie-
kłem włościan, paradisus Judaeorum, infernus rusticorum i litowali się nad nędzą 
ludu, zwłaszcza na Mazowszu i ziemiach kresowych. Nie brak też w literaturze 
polskiej akcentów bardzo silnych; co prawda od połowy siedemnastego wieku gło-
sy te cichną, aby dopiero w sto lat później, w okresie usiłowań poprawy państwa, 
silniej znów się odezwać”10.

Jak wobec tego ukazuje problem położenia chłopów historiografia gospodar-
cza? Władysław R u s i ń s k i  w 1956 r. sądził, że głównym powodem przypisania 
chłopa do ziemi w 1496 r. była jego samoobrona poprzez opuszczanie wsi, a Jan 
R u t k o w s k i  wskazywał w 1914 r., że liczne konstytucje z XVI i XVII w. wska-
zują, że ucieczki chłopów ze wsi były problemem powszechnym. Z kolei w wieku 
XVIII częste są wzmianki o zbiegach w inwentarzach i lustracjach, co świadczy, 
że problem nie zniknął11. Rozwój folwarku odbywał się przez zwiększenie pracy 
chłopa: „Kiedy zwiększono robocizny chłopa do tego stopnia, że nie starczyło mu 
czasu na uprawę własnego gruntu, zmuszony był wynająć parobka; gdy zaś coraz 
częściej zaczęto wymagać robocizny dwojgiem chłop zaczął regularnie z parob-
kiem wychodzić do pracy w folwarku. W ten sposób dwór przerzucił na niego 
utrzymanie siły najemnej. Wykorzystując przymusową, z reguły bezpłatną pracę 
poddanych, folwarki zwiększały szybko swój obszar i globalną produkcję”. W wo-
jewództwie kaliskim pańszczyzna w majątkach szlacheckich w drugiej połowie 
XVIII w. z gospodarstwa kmiecego wynosiła 5–6 dni w tygodniu „dwojgiem”, 
a w królewszczyznach 3–4 dni w tygodniu „dwojgiem”. Jerzy T o p o l s k i  uwa-
żał, że pańszczyzna już w XVII w. osiągnęła swój maksymalny wymiar i wynosi-
ła sześć dni dwojgiem z gospodarstwa kmiecego łanowego12. Do tego dochodziła 
znaczna liczba robocizn doraźnych, tj. „tłoki”, „podróże”, obróbka lnu, przędzenie, 
„stróża”, wypasanie pańskiego bydła, koni i nierogacizny, strzyżenie owiec, praca 
przy żarnach, wytłaczanie oleju, rąbanie drzewa, wymiatanie kominów, zbieranie 
grzybów, orzechów i połów ryb13. Rutkowski wymienia pańszczyznę tygodniową, 

10 J. S. B y s t r o ń ,  Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, t. I, Warszawa 1994, 
s. 263.

11 W. R u s i ń s k i, Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego, [w:] Gospodarka i społeczeń-
stwo w Polsce w okresie późnofeudalnym (XVI–XVIII w.), Poznań 2008, s. 90; J. R u t k o w s k i, Studia 
nad położeniem włościan w Polsce w XVIII w., [w:] Studia z dziejów wsi polskiej XVI–XVIII w., 
Warszawa 1956, s. 162; cf. obraz przerysowany w: J. D e r e s i e w i c z, Walka klasowa z naciskiem 
feudalnym w Wielkopolsce w drugiej połowie XVIII wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski 
i Pomorza”, t. I, 1956, z. 1, s. 69–75; J. T o p o l s k i, Położenie i walka klasowa chłopów w XVIII w. 
w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Warszawa 1956; idem, Gospodarstwo wiejskie w dobrach 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku, Poznań 1958.

12 W. R u s i ń s k i, op.cit., s. 91–92, 103; cf. idem, Rozwój gospodarczy ziem polskich, s. 122; 
cf. J. T o p o l s k i, Dzieje Wielkopolski, t. I, Poznań 1969, s. 483–484.

13 W. D w o r z a c z e k, „Dobrowolne” poddaństwo chłopów w Wielkopolsce od połowy XVI do 
schyłku XVIII wieku, [w:] Studia nad dziejami społeczeństwa, polityki i kultury dawnej Polski w wie-
kach XVI–XVIII, Warszawa 2010, s. 143.
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dni letnie, darmochy (jak podróż), szarwark (naprawa dróg, mostów), podróż (cho-
dzenie z listami — podróż piesza, wożenie zboża na targ — podróż sprzężajna), 
stróżę (pilnowanie zabudowań folwarcznych w nocy), motki (przędzenie) i blich 
(bielenie płócien). Pisze o obowiązku moczenia, międlenia i czesania lnu i kono-
pi, „chodzenia koło kapusty”, pracy przy warzywach, skubaniu gęsi, strzyżeniu 
owiec, łowieniu ryb i czyszczeniu stawów. Pańszczyzna tygodniowa wedle jego 
ustaleń najczęściej wynosiła w Wielkopolsce z łanu (tj. z gospodarstwa kmiecego) 
6 dni w tygodniu, była jednak bardzo zróżnicowana, zależnie od wielkości gospo-
darstwa. Wyszczególniano dni ciągłe albo sprzężajne, piesze i rzadko występujące 
w źródłach dni kobiece. Za prace „babskie” uważano przędzenie, nakładanie na-
wozu, posługi dworskie. Pańszczyzna sprzężajna uzależniona też była od liczby 
zwierząt pociągowych, np. jeżeli chłop wychodził do pracy z czworgiem bydła, 
pracować musiał trzy dni, jeżeli dwojgiem — sześć dni w tygodniu. Również ilość 
ludzi wychodząca na pańszczyznę była niejednakowa. Dzień pracy zaczynał się 
o wschodzie albo godzinę po wschodzie słońca, kończył o zachodzie. Zdarzało się 
jednak, że godziny pracy były krótsze i dzień pracy zaczynał się później14. Tam, 
gdzie obowiązywały robocizny w maksymalnych wysokościach, daniny w natu-
rze i pieniądzach stały na dalszym planie. Renta naturalna nadal świadczona była 
w zbożu, drobiu, jajach i serach. Według szacunków w Księstwie Warszawskim 
chłop oddawał połowę plonu swojej pracy, w Galicji w latach 1786–1789 — 
30%, a w Prusach (zapewne Zachodnich) w 1775 r. — 34%15. Zdaniem Andrzeja 
W y c z a ń s k i e g o  w XVIII w. pańszczyzna już nie rosła, osiągając próg moż-
liwości chłopskich, dokuczliwe były natomiast obowiązki podróży i stróży ze 
względu na wzrost potrzeb ze strony folwarku16. Podobnie sądził Witold K u l a, 
który zauważył, że jeżeli chłopi dodzierżawiali dodatkowe pole, to zawsze tylko 
za czynsz pieniężny, bo bariera pańszczyzny została już przekroczona17. Zdaniem 
Kuli „pańszczyzna była ciężarem najjaskrawszym na co dzień uprzytamniającym 
osobistą, fizyczną zależność chłopa. Wykonywana była pod groźbą bata. Wiele tek-
stów sugeruje, że słowo »wolność« oznaczało wśród ludu Polsce przedrozbiorowej 
właśnie wolność od pańszczyzny; o mieszczanach prywatnych nawet miasteczek, 
o chłopach–kolonistach czy czynszownikach mówi się, że są »wolni« właśnie dla-
tego, że nie muszą przymusowo pracować u szlachcica”. Jednocześnie zamiana na 
czynsze w wypadku gospodarstw mniejszych nie była możliwa, bo nie miały one 
nadwyżek produkcyjnych18.

14 J. R u t k o w s k i, op. cit., s. 221–223, 227, 235; cf. idem, Historia gospodarcza Polski, t. I, 
Poznań 1947, s. 280–281; cf. J. T o p o l s k i, Polska w czasach nowożytnych (1501–1795), Poznań 
1994, s. 732.

15 J. R u t k o w s k i, Historia gospodarcza Polski, t. I, s. 283.
16 A. W y c z a ń s k i, Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1965, s. 321; podobnie J. T o -

p o l s k i, Gospodarstwo wiejskie, s. 93.
17 W. K u l a, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, Warszawa 1983, s. 86–87.
18 Ibidem, s. 215–216.
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Wszystkich mieszkańców wsi obowiązywał przymus propinacyjny. W 1789 r. 
dochody z propinacji często przekraczały 10% wszystkich wpływów. Przymus 
propinacyjny odgrywał ważną rolę gospodarczą, ponieważ zapewniał zbyt na 
część zboża z folwarku (zyski ze sprzedaży gorzałki stanowiły połowę dochodów 
ze sprzedaży produktów roślinnych i hodowlanych)19.

Chłop nie tylko nie mógł bez zgody pana opuścić majątku, ale też zawrzeć 
małżeństwa z poddaną innego pana i musiał znajdować się w dyspozycji dworu. 
Nie mógł również dowolnie wybrać sobie zawodu; jeżeli nie miał żadnego prawa 
do ziemi, dwór mógł dowolnie go przenosić z jednego gospodarstwa na inne20. 
„Rozporządzano chłopem jak rzeczą; częściej niż w poprzednim okresie zdarza-
ły się przypadki wymiany, darowania, sprzedaży chłopa bez ziemi21. Jak sądzi 
Włodzimierz D w o r z a c z e k, znamy bardzo mało transakcji sprzedaży ludzi bez 
ziemi, ponieważ rozpowszechniona była świadomość, że nie uchodzi handlować 
człowiekiem jak bydlęciem, a ponadto rozpowszechniona była praktyka przeka-
zywania poddanych na mocy „donacji” i „rezygnacji”. Dzielenie rodzin przez 
sprzedaż tylko niektórych ich członków, czasem nieletnich, także nie należały do 
rzadkości22. 

Wskutek ekspansji folwarku zmniejszał się obszar ziemi, który mógł być wy-
korzystany przez chłopów, którzy spychani byli na grunty gorszej jakości, gdy lep-
sze pozostawały w użytkowaniu folwarku23. Zdaniem Rusińskiego chłopi stawiali 
opór uciskowi szlacheckiemu sabotując pracę, niszcząc narzędzia i pracując jak 
najwolniej, a następnie uciekając się do zbiegostwa24. Niską wydajność pańszczy-
zny potwierdza Rutkowski zauważając, że jako antidotum stosowana była pańsz-
czyzna wydziałowa, to znaczy wydzielona ilość pracy na dany dzień25. Znaczenie 
zbiegostwa w walce z uciskiem szlachty mocno podkreślał Dworzaczek: „Zbiegały 
nieraz całe wsie. O tym do jakiego stopnia było to powszechne, świadczy w są-
dowej praktyce wielkopolskiej umieszczanie w wiekach XVII i XVIII niemal 
w każdym kontrakcie sprzedaży czy zastawu wsi zastrzeżeń co do objęcia umową 
również i poddanych zbiegłych po granicach służących i gdziekolwiek się tułają-

19 Ibidem, s. 218–219.
20 J. R u t k o w s k i, Studia nad położeniem włościan, s. 164–165.
21 W. R u s i ń s k i, Rozwój gospodarczy ziem polskich, s. 122, 124; cf. J. R u t k o w s k i, Studia 

nad położeniem włościan, s. 164; A. W y c z a ń s k i, op. cit., s. 322.
22 W. D w o r z a c z e k, „Dobrowolne” poddaństwo chłopów, s. 142, 153; o sprzedaży ludzi z zie-

mią i bez w województwie chełmińskim: S. C a c k o w s k i, Struktura społeczna i gospodarcza wsi 
województwa chełmińskiego w okresie pierwszego rozbioru Polski. Osadnictwo i ludność chłopska, 
Toruń 1985, s. 112. 

23 W. R u s i ń s k i, Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego, s. 93–94.
24 Ibidem, s. 96–97, 100; idem, Rozwój gospodarczy ziem polskich, Warszawa 1963, s. 133; 

A. W y  c z a ń s k i, op. cit., s. 325.
25 J. R u t k o w s k i, Studia nad położeniem włościan, s. 224; cf. J. T o p o l s k i, Gospodarstwo 

wiejskie, s. 94–96.
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cych”. I dalej: „Sąsiednia Brandenburgia czy zwłaszcza Śląsk, mimo że warunki 
poddaństwa były tam na ogół lżejsze niż w Polsce, umiały przynęcać emigrantów 
z Rzeczpospolitej. Około roku 1788 z samej tylko Wielkopolski zbiegło do powia-
tu głogowskiego 7000 osób, zachęconych obietnicami pewnych swobód i wypłatą 
po trzy czerwone złote. Nie przeszkadzało to zresztą i zjawisku odwrotnemu ma-
sowej ucieczce Ślązaków do pogranicznych województw polskich: poznańskiego, 
sieradzkiego i krakowskiego”26. Podobnie pisze Rutkowski: „Znane są wypadki iż 
na skutek ucisku doznawanego od dzierżawcy niektóre wsie po prostu pustoszały 
z powodu rozbiegnięcia się ludności”27. Dworzaczek zaznacza jednak, że Ślązacy, 
którzy uciekali do Rzeczypospolitej otrzymywali w niej lepsze warunki osiedlenia, 
niż rodzima ludność chłopska28. Ogromna większość zbiegów ograniczała się jed-
nak do zmiany jednego pana na innego w obrębie województwa, a nawet powiatu. 
W nowszej literaturze przedmiotu podobnie wypowiada się Topolski: „Na porząd-
ku dziennym (w okresie stanisławowskim) jak i w poprzednim okresie było zbie-
gostwo. Masowo pisano do właścicieli dóbr supliki na dzierżawców i urzędników 
dworskich (także do sejmu), chłopi z dóbr królewskich walczyli na terenie sądu 
królewskiego, odmawiano odrabiania zwiększonych wymiarów pańszczyzny”29. 
Antoni M ą c z a k  zwrócił uwagę, że po 1956 r. niesłusznie zaczęto sceptycznie 
podchodzić do kwestii antagonizmów społecznych między dworem i gromadą na 
wsi, ponieważ zagadnienie to jest warte badania. Pogorszenie sytuacji chłopstwa, 
prowokujące jego opór, było faktem realnym30.

Rutkowski uważał, że wielokrotnie podnoszono chłopom bez powodu wymiar 
pańszczyzny, ale trudno ocenić rozmiary tego zjawiska. Zalecał w każdym razie 
w tym zakresie ostrożność, ponieważ na podstawie przeprowadzonych przez siebie 
wyrywkowych badań nie zauważył wielkich skarg chłopów na krzywdy ze strony 
dworu31.

Chłopi byli całkowicie zależni od szlachty w sprawach sądowych, jako że nie 
mogli zaskarżyć szlachcica, który był sędzią. Rutkowski sądził, że w rzeczywisto-
ści sprawy te przedstawiały się nieco łagodniej i nierzadko sądzili zatwierdzani 
przez pana reprezentanci wsi. Inaczej było w małych majątkach, inaczej w wiel-
kich kompleksach, w których sądzili dzierżawcy, a właściciel był instytucją odwo-
ławczą32. Podobnie w opinii tego samego badacza miała się sprawa z własnością 
poddanego — prawnie jej nie posiadał, jednak faktycznie gospodarstwo dziedzi-
czył po nim jego syn (o ile był żonaty) i poczucie własności praktycznie występo-

26 W. D w o r z a c z e k, „Dobrowolne” poddaństwo chłopów, s. 153–154.
27 J. R u t k o w s k i, Poddaństwo włościan w XVIII w. w Polsce (1921), [w:] idem, Wieś europej-

ska późnego feudalizmu (XVI–XVIII w.), Warszawa 1986, s. 97–98.
28 W. D w o r z a c z e k, „Dobrowolne” poddaństwo chłopów, s. 189.
29 J. T o p o l s k i, Polska w czasach nowożytnych (1501–1795), s. 732.
30 A. M ą c z a k, [w:] Społeczeństwo polskie od X do XX w., Warszawa 1996, s. 378.
31 J. R u t k o w s k i, Studia nad położeniem włościan, s. 237.
32 Ibidem, s. 166.
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wało. Oczywiście takie dziedziczenie miało miejsce za zgodą dworu. Ciekawa była 
sytuacja wdowy. Jeżeli syn nie był żonaty, wdowa zachowywała gospodarstwo, ale 
pod warunkiem, że powtórnie wyszła za mąż. Jeżeli tak się nie stało, iść musiała na 
komornicę albo do szpitala pod opiekę. O starym ojcu czytamy, co następuje: „wy-
jątkowo tylko zostawał przy synu lub zięciu na dawnym swym gospodarstwie, czy 
to w charakterze komornika, zobowiązanego do pewnych nieznacznych zresztą po-
winności wobec dworu, czy też wolnego zupełnie od nich zniedołężniałego starca 
lub kaleki. Najczęściej musiał się on tułać po obcych jako komornik; a gdy już 
nie był zdolny do żadnej pracy, to szedł »bawić się żebractwem« lub do przytułku 
dla starców, szpitalem zwanego”33. Rutkowski natomiast zdecydowanie łagodził 
ostre sądy historiografii o poddaństwie: „Szlachta posiadała bardzo daleko idące 
uprawnienia w odniesieniu do ludności poddańczej osiadłej w ich dobrach; było-
by jednak błędem przypuszczać, że wyzyskiwała ona całkowicie swoją przewagę 
prawną”34.

Jeżeli chodzi o wspólne użytkowanie lasów i pastwisk, istniała tendencja do 
ograniczania praw włościan przez ich precyzowanie, np. że opał wolno było wozić 
z lasu tylko w jeden dzień w tygodniu, a zbierać wolno było wyłącznie drzewo le-
żące, na budowę można brać tylko drzewo wskazane przez dwór, etc.35

Od lat sześćdziesiątych XVIII w. nastąpił wzrost opłacalności pracy najemnej 
i powolne wprowadzanie stosunków kapitalistycznych w rolnictwie, co pozwalało 
unikać kłopotów z opornymi chłopami36. Według ustaleń Topolskiego w epoce sta-
nisławowskiej w Wielkopolsce na 100 zł renty, 65 przypadało na pańszczyznę, 25 na 
czynsze pieniężne, a 10 na daniny w naturze. Autor ten w „Dziejach Wielkopolski” 
mocno akcentował dynamiczny rozwój gospodarstwa wiejskiego w tym czasie 
optymistycznie dowodząc, że odsetek wolnych chłopów wynosił w Wielkopolsce 
20–25%, a czynszowych — 30%37. Według badań Stefana C a c k o w s k i e g o 
w dobrach biskupstwa chełmińskiego proces przechodzenia na czynsze był jesz-
cze bardziej zaawansowany. W 1759 r. na 13% gospodarstw pańszczyźnianych 
przypadało tam aż 87% gospodarstw czynszowych, jednak w całym województwie 
chełmińskim przytłaczająca większość chłopów żyła w poddaństwie38. Zdaniem 

33 Ibidem, s. 171–172.
34 Ibidem, s. 181.
35 Idem, Historia gospodarcza Polski, t. I, s. 279.
36 W. R u s i ń s k i, Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego, s. 105–106; idem, Rozwój go-

spodarczy ziem polskich, s. 133. Abstrahuję tutaj od narracji o „odrodzeniu” gospodarczym w drugiej 
połowie XVIII w., albowiem nie zmieniło ono zasadniczo stosunków wiejskich, lecz nastąpiło to do-
piero po uwłaszczeniu.

37 J. T o p o l s k i, Gospodarka, [w:] Polska w epoce Oświecenia, pod red. B. L e ś n o d o r s k i e g o , 
War szawa 1971, s. 185; idem, Dzieje Wielkopolski, t. I, s. 852–854; cf. J. R u t k o w s k i, Studia nad 
położeniem włościan, s. 235.

38 S. C a c k o w s k i, Struktura społeczna i gospodarcza, s. 110; idem, Gospodarstwo wiejskie 
w dobrach biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII–XVIII w., t. I, Toruń 1961, s. 165.
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autora sytuacja ta wynikała z faktu, że po zniszczeniach wojennych dworu nie stać 
było na świadczenie pomocy w postaci załogi, w rezultacie czego rolnicy musieli 
zagospodarować się własnymi siłami. W XVI w., przy słabym rozwoju gospodarki 
towarowo pieniężnej, pańszczyzna była dla chłopa bardziej opłacalna niż czynsz 
pieniężny, potem jednak stopniowy wzrost pańszczyzny uwstecznił stosunki. 

Należy też pamiętać o dotkliwych stratach, jakie chłopom przyniosły woj-
ny XVII w. Prowadziły one do osłabienia folwarku, który straty rekompensował 
zwiększeniem pańszczyzny39. Topolski pisał o tym dobitnie: „Od połowy XVII 
wieku obserwować można w Polsce wyraźny proces pauperyzacji chłopów wy-
rażający się między innymi w fakcie zmniejszania się średniej wielkości gospo-
darstwa chłopskiego”40. Rutkowski wspomina o ogromnej ilości pustek i ról po-
rośniętych lasami na skutek wyludnienia wsi41. W czasach stanisławowskich na 
100 chłopów przypadało tylko 20 kmieci i aż 62 małorolnych oraz 16 bezrolnych 
(ustalenia Rutkowskiego)42. Według ustaleń Dworzaczka w powiecie kościań-
skim na 601 poddanych przypadało 202 wolnych chłopów43. W świetle badań 
Cackowskiego w 1772 r. w województwie chełmińskim sołtysi i lemani stanowili 
3% ludności, gburzy 34%, danicy, ogrodnicy i chałupnicy 28%, a komornicy 34%, 
przy czym udział własności szlacheckiej był jeszcze bardziej rozdrobniony i „ufol-
warczniony”44. Porównując te odsetki z analizami kondycji chłopstwa w XVI w., 
autor stwierdza znaczące rozdrobnienie gospodarstw45. 

Rutkowski pisze, że zmniejszenie gospodarstw szło w parze z „zanikiem tę-
żyzny gospodarczej” włościan, zanikiem ekspansji i dążenia do powiększenia wła-
snego warsztatu pracy: „Pod tym względem włościanie polscy z XVIII w. jaskrawo 
różnią się od swych przodków z XVI w.; w XVI w. na każdym kroku spotykamy 
się w stosunkach wiejskich z dążeniem włościan do rozszerzenia swoich gospo-
darstw; dążenia te nieraz w sposób jaskrawy są ograniczane przez analogiczne 
tendencje gospodarstw folwarcznych. W XVIII w. spotykamy się ze zjawiskiem 
wręcz przeciwnym: dążenie dworu do rozszerzenia gospodarstw włościańskich, 
nawet tam gdzie jest to połączone ze znoszeniem pańszczyzny, natrafia na opór ze 

39 A. W y c z a ń s k i, op. cit., s. 308–310; W. D w o r z a c z e k, „Dobrowolne” poddaństwo chło-
pów, s. 150–152.

40 J. T o p o l s k i, Gospodarka, s. 184; idem, Polska w czasach nowożytnych, s. 568.
41 J. R u t k o w s k i, Studia nad położeniem włościan, s. 199.
42 J. T o p o l s k i, Gospodarka, s. 184; J. R u t k o w s k i, Historia gospodarcza Polski, t. I, s. 278–

279. J. R u t k o w s k i  (Poddaństwo włościan w XVIII w., s. 85) podaje na podstawie badań 17 375 go-
spodarstw z całej Polski w XVIII w., że było tylko 3,8% gospodarstw łanowych, 1,6% gospodarstw 
trzy–czteroćwierciowych, 20,2% dwućwierciowych, 57% gospodarstw zagrodniczych poniżej 2 ćwier-
ci i 15,1% komorniczych czyli bezrolnych. Cf. B. B a r a n o w s k i, [w:] Zarys historii gospodarstwa 
wiejskiego, Warszawa 1964, t. II, s. 100.

43 W. D w o r z a c z e k, „Dobrowolne” poddaństwo chłopów, s. 163.
44 S. C a c k o w s k i, Struktura społeczna i gospodarcza, s. 120.
45 Ibidem, s. 137–138.
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strony włościan, którym częstokroć bardziej odpowiada stanowisko robotników 
aniżeli samodzielnych gospodarzy”46. Wyczański zastanawia się, że może zanik tej 
ekspansywności wynikał z faktu, iż każdy wzrost majątku pożerały świadczenia 
feudalne47. Autor ten określa życie przeciętnego chłopa jako w znacznym stopniu 
„wegetację”. Kula pisze w tym kontekście: „Widome ślady dorabiania się mogły 
narazić chłopa tylko na jakieś uderzenie ze strony dworu, były więc niebezpieczne. 
Nieodłączną cechą takiego gospodarstwa, przy uwzględnianiu znacznych z roku na 
rok wahań wydajności pracy, musiało być powstanie nadwyżek w jednym i niedo-
borów w drugim roku. W wypadku nadwyżek wszystko skłaniało do konsumpcyj-
nego ich zużytkowania. W wypadku niedoborów — do prób przerzucenia na dwór 
ich ciężaru”48. Autor ten wskazuje, że istniejące mechanizmy pozwalały przymu-
szać dwór do udzielania pomocy poddanemu, tak aby mógł pracować dla folwarku. 
W słabym roku włościanin konsumował plony, natomiast od dworu żądał pomocy 
na dokarmienie bydła i wysiew. „Gdyby w przyszłym roku na skutek tego powsta-
ła niemożność obsiania chłopskiej ziemi — dwór nie mógł być również wobec 
tego obojętny, gdyż podważyłoby to możliwości produkcyjne folwarku i groziło 
dezolacją dóbr. Pańszczyzna była dla dworu darmowa, pod warunkiem, że chłop 
utrzymuje się na poziomie, w którym zdolny jest ją wykonywać. Rzecz jest tym 
ważniejsza, że wchodzi tu w grę nie tylko chłopska siła fizyczna, ale i chłopskie 
narzędzia i chłopski sprzężaj”. Z tego powodu powstawało błędne koło: dworu nie 
było stać na nieustanne wspieranie chłopów, którzy znajdowali się w kryzysie, ale 
jeżeli tego nie robił, gospodarka chłopska upadała i była coraz mniej efektywna, 
a chłopi często uciekali. Jak pisze Kula, formuła „»Pański jestem, niechże Pan 
mnie karmi«, była częstsza niż się wydaje”49. Z kolei w wypadku powstawania 
nadwyżek, dwór ograniczał chłopskie gospodarstwo, przez co wymagało ono coraz 
większej pomocy w latach chudych. Kula zwraca też uwagę, że zwiększanie go-
spodarstwa prowadziło do wzrostu pańszczyzny i przejścia z pieszej na sprzężajną, 
a to wymagało starań wokół utrzymania siły pociągowej, czego chłopi unikali, bo 
nie dawało im to żadnego zysku50. W rezultacie jedną z metod uchylania się od 
świadczenia pańszczyzny sprzężajnej było dopuszczenie do padnięcia bydła pocią-
gowego51. W innym miejscu autor ten powiada, że cały proces tworzenia folwarku 
polegał na zmniejszaniu gospodarstw chłopskich produkujących dawniej na ry-
nek do poziomu wystarczającego jedynie do konsumpcji i na obciążeniu chłopów 

46 J. R u t k o w s k i, Poddaństwo włościan w XVIII w., s. 85–86.
47 A. W y c z a ń s k i, op. cit., s. 324.
48 W. K u l a, op. cit., s. 75–76.
49 Ibidem, s. 76–79.
50 Ibidem, s. 208–209.
51 Ibidem, s. 209–210.
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pańszczyzną. Chłop się na to godził, bo początkowo wyglądało na to, że pan wy-
ręcza go w sprzedaży na rynek, a chłop utrzymywał dawny poziom konsumpcji52.

Z kolei Topolski zauważył, że w epoce stanisławowskiej widoczna już by-
ła pewna ekspansywność chłopów, którzy w tajemnicy przed dworem poszerzali 
areał uprawny o pustki, z których nie świadczyli pańszczyzny53. Autor ten oce-
nia jednak pracę pańszczyźnianą jako skrajnie nieefektywną, przypominając opi-
nię Stanisława Staszica, że praca dla innej osoby jest czymś przeciwnym ludzkiej 
naturze54.

Kryzys gospodarki folwarcznej wyjaśniał też Wyczański wskazując na spadek 
cen zboża w drugiej połowie XVII i na początku XVIII w., co było spowodowane 
spadkiem konsumpcji55. Po wojnach XVII i początku XVIII stulecia gospodarka 
uległa wyniszczeniu, a na odbudowę silnych gospodarstw chłopskich folwark nie 
miał sił. W rezultacie większość odtwarzanych gospodarstw włościańskich była 
mała — od ćwierci do połowy łana, a często jeszcze mniej. Zniszczeniu uległy 
młyny i narzędzia techniczne, utracono bydło i konie56. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się też, że wsparcie włościan znajdujących 
się w kłopotach przez właściciela również nie było jednoznaczne. Jak dowodził 
Rutkowski, częste były przypadki, że włościanin, któremu padło pańskie zwierzę 
musiał odkupić je za własne pieniądze. W inwentarzu z Marchwic z 1725 r. czyta-
my: „zakazuje się pod karą włościanom, którzy wzięli bydło w załogę, odnosić do 
dworu skórę bydlęcia i prosić o nowego konia lub wołu i niech każdy o tem wie, że 
wielka kara takiego czeka, który niedbałym koło gospodarstwa jest i na dwór się co 
roku spuszcza, tylko aby mu zasiewano, bydła i sprzęty dawano”57. Ten zapis może 
też wskazywać na nadużywanie cierpliwości dworu w tym zakresie. Generalnie, 
zdaniem Rutkowskiego, dwór o swoich chłopów dbał, bo było to w jego interesie, 
„jego własne gospodarstwo zbyt ściśle było związane z gospodarstwem włościań-
skim, aby mogło prosperować, gdy to ostatnie było w upadku”58. Co do budynków, 
jeżeli włościanie nie otrzymywali ich od dworu gotowych, to przy budowie miała 
im pomóc gromada.

W 1914 r. Rutkowski sądził, że osiemnastowieczna literatura społeczno–po-
lityczna dawała przesadnie pesymistyczny obraz stosunków wiejskich, gdyż re-

52 Ibidem, s. 222–223.
53 J. T o p o l s k i, Polska w czasach nowożytnych, Poznań 1994, cf. W. K u l a, op. cit., s. 84–85 

(autor zwraca uwagę, że częściowo zarzuty powiększania roli wbrew prawu były rezultatem oszuki-
wania przez dwór, który chciał pomniejszenia gospodarstwa chłopskiego). 

54 A. W y c z a ń s k i, op. cit, s. 732.
55 Ibidem, s. 313; pod koniec XVIII w. ceny na zboże jednak wzrosły, przynosząc szlachcie znacz-

ne dochody, vide J. T o p o l s k i, Polska w czasach nowożytnych, s. 728.
56 A. W y c z a ń s k i, op. cit., s. 315.
57 J. R u t k o w s k i, Studia nad położeniem włościan, s. 215.
58 Ibidem, s. 219.
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formatorzy będący jej autorami stosowali retorykę mającą nakłonić do reform59. 
Podobnie w roku 1921 pisał: „Jednym z najczęstszych i najważniejszych błędów 
popełnianych przy badaniu dziejów włościan, a szczególnie ich poddańczej zależ-
ności jest przecenianie źródeł literackich i publicystycznych oraz brak wewnętrz-
nej krytyki przy korzystaniu z tych źródeł. W pismach poświęconych w pierwszej 
linii politycznej krytyce istniejących stosunków nie możemy oczekiwać naukowo 
bezstronnego ich przedstawienia”60. W 1947 r. nie skomentował jednak własnego 
stwierdzenia, „iż powszechnym jest przeświadczenie [piśmiennictwa oświecenio-
wego] o zbytniej wysokości tych powinności [pańszczyzny]”61. Podobnie podkre-
ślał wówczas, że poddaństwa nie można nazwać niewolą, bo wymogi wydajności 
skłaniały dwór do pozostawienia chłopu pewnej swobody62. Zdaniem tego autora 
nie praktykowano w Polsce zakazu małżeństw w obrębie jednej majętności, służ-
by dzieci we dworze ani zakazu zmiany zawodu, o ile poddany pozostawał w do-
brach. Nie sprzedawano też włościan bez ziemi, chyba że bezrolnych, a i to rzadko, 
wreszcie nie przenoszono ich bez zgody na inne gospodarstwa. Pańszczyzna na-
kładana była w umiarkowanej wysokości ze względu na obawę pana przed uciecz-
ką chłopów do innego majątku. Przynajmniej w wypadku poddaństwa sądowego 
Rutkowski przyznawał, że dawało ono szlachcie nieograniczoną władzę nad chło-
pem63. Jednak w pracy z 1930 r. uczony ten dowodził, że poddaństwo włościan 
w Rzeczypospolitej rosło i było na tle europejskim bardzo wysokie i o tyle niż-
sze mogły być podatki, co prowadziło do słabości armii. „W krajach takich jak 
Francja i Niemcy było odwrotnie. Państwo było tam zainteresowane w istnieniu 
samodzielnej warstwy chłopów o ile możności mało obciążonych na rzecz wielkiej 
własności, a więc mogących wnosić podatki państwu”64.

Zbigniew K u c h o w i c z  zbadał wyżywienie chłopów w XVIII w. i stwierdził, 
że po dobrej sytuacji w XVI w., od połowy następnego stulecia ich położenie po-
gorszyło się bardzo znacznie. Zmniejszyło się spożycie mięsa, zastąpionego przez 
składniki roślinne. Wiarygodna praca Jakuba Kazimierza Haura podaje: „ledwie 
by pies powąchał, co ci niebożęta z głodu zażywać muszą, bo jeśli się któryś chłop 
ma dobrze, to gdy go i na taką nie stanie okrasę, to tylko z wodą samą, jałowo, 

59 Ibidem, s. 148.
60 Idem, Poddaństwo włościan w XVIII w., s. 31.
61 Idem, Historia gospodarcza Polski, t. I, s. 303.
62 Ibidem, s. 267.
63 Ibidem, s. 268–269.
64 Idem, Gospodarcze podłoże rozbiorów Polski (1930), [w:] idem, Wieś europejska późnego feu-

dalizmu (XVI–XVIII w.), Warszawa 1986, s. 381; cf. J. T o p o l s k i, O nowy model historii. Jan Rut-
kowski (1886–1949), Warszawa 1986, s. 273–274. Gdzie indziej jednak J. R u t k o w s k i  (Poddaństwo 
włościan w XVIII w., s. 33–34) łagodzi ten sąd: „W Polsce władza państwowa w bardzo słabym stopniu 
ograniczała pana w stosunku do poddanego, faktycznie jednak szlachta w całej swej pełni wyzyskać 
tego nie była w stanie, głównie z powodu małej gęstości zaludnienia ułatwiającej stanowisko włościan 
wobec wielkiej własności”. 
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lada chwasty zgniłe, jarzyny z pośladkami krup lub grubych klusków zażywają”65. 
Podobnie wypowiadał się znakomity znawca gospodarki Leonid Ż y t k o w i c z. 
Po przeprowadzeniu analizy dochodów chłopskich stwierdził: „Wynik ten przed-
stawia się ponuro: chłop gospodarujący na połowie włóki przy dobrym urodzaju 
(4 ziarna z jednego) ledwie wiązał koniec z końcem. Dopiero chłop włókowy przy 
dobrym urodzaju miał poważną nadwyżkę [...]. Czytelnik ma prawo zapytać, jak 
egzystowały liczne rzesze ludności wiejskiej, gospodarujące na połowie, a nawet 
ćwierci włóki. Z pewnością zaciskano pasa, nie dojadano, zwłaszcza w latach gor-
szych, ale też naturalnie szukano możliwości zaradzenia brakom”66.

PRUSY POŁUDNIOWE I ZACHODNIE — PIŚMIENNICTWO

W piśmiennictwie z epoki, nie tylko pruskim, chłop zwykle opisywany jest 
w sposób, w jaki ukazuje go August Holsche — biedny, odziany w łachmany albo 
na wpół nagi, cuchnący i często ze skołtunioną głową. Uniżony wobec szlachty, 
lecz zarazem leniwy, prezentować miał „skarlenie ludzkiej kondycji”, „zwierzęce 
otępienie”, „wyzbycie się wszelkich szlachetnych uczuć” i „pijaństwo”. Pokryty 
wrzodami i robactwem, wzbudzał w pruskim obserwatorze uczucia litości połą-
czonej z pogardą. Podstawowym wyznacznikiem kondycji chłopa była jednak re-
lacja między nim a jego panem: chłop był więc „niewolnikiem”, „narzędziem rol-
niczym” a za jego stan odpowiedzialna była szlachta67. Julius von Pannewitz pisał 
o „ich calkowitym braku pilności [...] tylko głód i przymus mogą ich zmusić do 
pracy”68. Johann Kausch ostrzegał w 1793 r., że położenie chłopów doprowadzić 

65 Za: Z. K u c h o w i c z, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 23.
66 L. Ż y t k o w i c z, [w:] Historia chłopów polskich, pod red. S. I n g l o t a, t. I, Warszawa 1970, 

s. 282–283.
67 F. H e r z b e r g , Südpreußen und Neuostpreußen, Berlin 1798, s. 113, 120–122; F. C ö l l n, 

Vertraute Briefe über die inneren Verhaltnisse am preußischen Hofe seit dem Tode Friedrich II, t. I, 
Amsterdam 1807, s. 72; Ch. M u r s i n n a, Neue medizinisch–chirurgische Beobachtungen, Berlin 
1796, s. 531; J. B e r n o u l l i, Podróż po Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, 
t. I, oprac. W. Z a w a d z k i, s. 458; H. H e i n e , O Polsce, [w:] Cudzoziemcy o Polsce, oprac. J. G i n -
t e l , Kraków 1971, t. II, s. 311; P. B r ä u e l , Preußische Aufbauarbeit im nördlichen Westpreußen 
1772–1910, Jomsburg, 1939, s. 176–177; F. M a g e r, Geschichte der Landeskultur Westpreußens und 
des Netzebezirks bis zum Ausgang der polnischen Zeit, Berlin 1936, s. 100; G. K o z i e l l e k, Reformen, 
Revolutionen und Reisen. Deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert, Wrocław 1990, s. 134; 
nie inaczej inni cudzoziemcy: J. H a r r i s , Dziennik pobytu w Polsce (1767), [w:] Polska, t. I, s. 288; 
W. W r a x a l l , Wspomnienia z Polski (1778), [w:] Polska, t. I, s. 547, 552–553; J.–H. B. d e  S a i n t –
P i e r r e , Podróż po Polsce ((1764), [w:] Polska , t. I, s. 203; H. Va u t r i n, Obserwator w Polsce, 
[w:] Polska, t. I, s. 711–712, 721–723; J. M a r s h a l l , Podróż przez Polskę (1778), [w:] Polska, t. I, 
s. 309–311; G. B u r n e t t, Obraz obecnego stanu Polski, s. 66–89; cf. J. B u r s z t a, Wieś i karczma. 
Rola karczmy w życiu wsi pańszczyźnianej, Warszawa 1950, s. 104–105. 

68 J. P a n n e w i t z, Das Forstwesen von Westpreußen in statistische, geschichtlicher und admi-
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może w Polsce do rewolucji, nie mieli oni już bowiem nic do stracenia. Autor ten 
zwracał uwagę na względnie lepsze położenie włościan w Wielkopolsce69. W me-
moriale z 6 października 1797 minister Buchholtz porównywał chłopów podda-
nych do Murzynów. Pisał: „Są oni niewolnikami w najdalszym sensie tego słowa”. 
Panowie wykorzystują ich, jak „plantatorzy w Indiach, kupionych przez siebie 
Murzynów”70. C. H. Österlein przeciwstawił polskich chłopów niemieckim pi-
sząc, że polski chłop „przewyższa jeszcze” niemieckiego pod względem lenistwa, 
nieporządku i brudu oraz skłonności do pijaństwa71. Kondycja chłopa polskiego 
była natomiast bez porównania lepsza od ukraińskiego — pisał Karl August von 
Struensee. Chłop ukraiński owijał nogi łykiem i używał na koszulę płótna, które 
w Polsce wzięto by ledwie na worki72. Oceniając wiarygodność tych relacji pa-
miętać trzeba o komentarzu do sprawozdania Josepha Kauscha wydanym przez 
Xawerego L i s k e g o  w 1876 r.: „Opis wsi, przez które Kausch przejeżdżał i lu-
dzi, których tam spotkał, dałby się prawie jeszcze żywcem odnieść do dzisiejszych 
wiosek w tych okolicach”73.

W tekstach pruskich urzędników pojawiały się też refleksje na temat możli-
wości zmiany sytuacji włościan. Już w 1794 r. minister Prus Południowych Voß 
zapewniał króla, że pomysły zniesienia pańszczyzny nie są celowe, ponieważ 
czynsze musiałyby być zbyt wysokie. W 1796 r. ten sam autor powtarzał jednak 
oskarżenia szlachty o ucisk chłopów. Pisał, że w interesie państwa leży obrona 
chłopów przed szlachtą, ponieważ to oni właśnie tworzą bogactwo kraju i dzięki 
nim tworzy się dobrobyt wszystkich mieszkańców74. Również i w tym kontekście 
widzieć można patent Fryderyka Wilhelma II opublikowany przeciw insurgentom 
w 1794 r., w którym władca obiecywał, że odmieni los chłopów, znajdujących się 
w „niewolniczym poddaństwie”75.

Odrębną kwestię stanowią próby wyjaśnienia złej kondycji polskich chłopów 
przez autorów pruskich. Zdaniem Holschego „charakter” włościan spowodowany 
był przesłankami natury ekonomicznej. Aby je zlikwidować, należało krok po kro-
ku znieść poddaństwo i pańszczyznę, jako że ówcześni chłopi nie mieli żadnych 
praw ludzkich. Panowie mogli ich maltretować a nawet zabić bez jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. „Ten barbarzyński ustrój nie może dłużej istnieć” — pisał 

nistrativer Hinsicht, Berlin 1829, s. 328–330; podobnie Westpreußen unter Friedrich dem Großen, 
oprac. M. B ä r, t. II, Leipzig 1909, nr 207–210.

69 J. J. K a u s c h , Wizerunek narodu polskiego, [w:] Polska, t. II, s. 332–335.
70 Preußen und die katolische Kirche seit 1640, oprac. M. L e h m a n n, Leipzig 1894, t. VII, s. 602.
71 C. H. Ö s t e r l e i n, Bemerkungen auf eine Reise von Berlin nach Bromberg in Westpreußen in 

Briefen an G.F.Schlicht, Berlin und Leipzig 1784, s. 55.
72 K. S t r u e n s e e , Blick auf Südpreußen, Poznań 1802, s. 53; cf. F. C ö l l n, op. cit., t. I, s. 59.
73 Cudzoziemcy w Polsce, oprac. X. L i s k e , Lwów 1876, s. 309–310.
74 Preußen und die katolische Kirche, t. VII, s. 116, 373.
75 Ibidem, s.158; cf. Aus dem Tagebuch eines sächsischen Offiziers i J.1808, oprac. P. P i e t s c h, 

„Historische Monatsschrift”, t. VIII/IX, 1906, s. 120–121.
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Holsche. Chłopi traktowani byli jak bydło pociągowe, któremu daje się tylko tyle 
paszy ile niezbędne, by mieli siły do pracy. Stąd dopiero ich prawna ochrona przed 
przemocą „małych despotów” była zdaniem omawianego autora warunkiem za-
prowadzenia przywiązania chłopa do państwa, porządku i spokoju. A jednak takie 
wyjaśnienie problemu nie satysfakcjonowało samego Holschego. Choć w Prusach 
istniała prawna ochrona chłopa, niemieckie poddaństwo nie było wcale lżejsze 
od polskiego i włościanie w wielu sprawach byli zależni od samowoli szlachty. 
Może więc nędza polskich poddanych wynikała nie tylko z poddaństwa, lecz także 
z lenistwa? Wprawdzie Holsche przyznawał, że włościanie zazwyczaj dostawali 
najgorszą ziemię pod uprawę, mało (i złe) łąki oraz pastwiska, żadnego drewna, 
a najlepsze pola i łąki należały do folwarku, sądził jednak, że nie byli oni cał-
kiem ubezwłasnowolnieni i mogliby zwiększyć liczbę bydła, poprawić stan upra-
wy, zbierać bogatsze plony i rozwijać ogrodnictwo. Jego zdaniem najpilniejsze 
było jednak ograniczenie pańszczyzny. Celem długofalowym miało być nadanie 
chłopom ziemi na własność i uwolnienie ich z poddaństwa. Zmiana stosunków 
prawnych nie była specyficznie polskim problemem, dotyczyła również Prus, przy 
czym zmiany powinny być wprowadzane stopniowo, „krok za krokiem”76.

Podobnie Friedrich Herzberg i inni autorzy zły stan psychofizyczny chło-
pów składali na zły ustrój. „Naturalne zdolności — pisał Herzberg — które da-
ne są ludziom, niezależnie od narodowości, nie rozwijane znikają całkowicie”. 
Wnioskował to z przykładu wolnych chłopów w Polsce, których kondycja w sto-
sunku do pańszczyźnianych była nieporównanie lepsza. Friedrich Schulz sądził 
natomiast, że poddany niekoniecznie musi się spieszyć do wyzwolenia z niewoli. 
Przyzwyczajony był od pokoleń, że „pan nie może mu dać przepaść, gdyż on sta-
nowi dochód z dóbr i nadaje mu wartość. Chłop wie o tym dobrze i stąd pochodzi 
jego niedbalstwo i lenistwo”77.

Liczne analizy sytuacji chłopów znajdziemy w sprawozdaniach pruskich 
urzędników. Paulitz, urzędnik sądowy w Prusach Zachodnich, w „Promemoria 
o robociźnie” z 1773 r. twierdził, że chłopi obciążeni byli zazwyczaj pięciodnio-
wą pańszczyzną, za co pan zobowiązany był im wystawić chatę i budynki gospo-
darcze, następnie wyznaczyć pole i ogród przy domu, dostarczyć potrzebnego do 
postawienia płotu chrustu, wyposażyć w dwa konie, wóz, pług i motykę. W razie 
zniszczenia którejś części wyposażenia musiał je uzupełnić, a przy nieurodzaju 
wspomagać poddanych ziarnem i paszą. Chłopu na pracę we własnym gospodar-
stwie pozostawał poza niedzielą tylko jeden dzień w tygodniu, co pozwalało mu 
tylko z trudem zaspokoić swoje potrzeby. Chłopi, porównywani przez Paulitza do 

76 A. C. H o l s c h e, Geographie und Statistik von West– Süd– und Neu–Ostpreußen, t. II, Berlin 
1804, s. 395–398, 401, 402–403, 411–412, 417, 514; cf. J. J. K a u s c h, Wizerunek narodu polskiego, 
s. 332–335; F. M a g e r, op. cit., s. 81.

77 F. S c h u l z, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, War-
szawa 1956, s. 126–127.
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rzymskich niewolników, nie byli zainteresowani w powiększaniu zysku ze swego 
gospodarstwa, nawet jeżeli było to możliwe. Z jednej strony obawiali się, że pan 
im je zabierze, z drugiej wszystko, co udało im się zarobić, wydawali w karczmie 
i żyli z dnia na dzień78. 

Najbardziej dobitnie pisał autor projektu reformy stosunków włościańskich 
w Prusach Południowych. Mając na myśli poddanych chłopów twierdził, że lu-
dzie ci byli w istocie maszynami. Byli całkowicie niesamodzielni a zmusić ich do 
działania i utrzymać przy nim mogła tylko przemoc79. Podkreślał, że przynosi to 
właścicielom większe straty niż zyski, ponieważ praca chłopska jest niskiej jako-
ści, a pan troszczyć się musi o chłopskie gospodarstwo i inwentarz, co powodo-
wało, że chłopi nie dbają o nie. Przy złych zbiorach zwracali się do pana o ziarno 
na wysiew, a gdy padło im bydło — o uzupełnienie inwentarza. Starania pana nie 
wynikały — zdaniem tego autora — z jakiś głębszych uczuć moralnych, lecz z fak-
tu, że sprzężaj był chłopu potrzebny do obrobienia pola szlachcica, trzeba było też 
zapewnić minimalne warunki do utrzymania włościańskiej rodziny. Wskazując na 
pozytywne przykłady niemieckich chłopów osiadłych na omawianych ziemiach, 
autor memoriału starał się nakłonić polską szlachtę do rezygnacji z pańszczyzny80. 
W sprawozdaniu z grudnia 1774 r. Domhardt pisał o opóźnieniach w rytmie prac 
polowych, spowodowanych przez nadmierną liczbę świąt kościelnych. Nawet pil-
ny gospodarz — konkludował — nie mógł w tym stanie rzeczy nadążyć z pracami 
polowymi. Nieszczęście polegało na tym, że na okres intensywnych prac polo-
wych, od sierpnia do października, przypadała duża liczba świąt katolickich81.

Oświeceniowy charakter ocen sytuacji chłopów nie ulega wątpliwości. Znane 
są gwałtowne wypowiedzi Fryderyka II przeciw poddaństwu („Poddaństwo jest to 
spomiędzy stosunków ludzkich położenie najnieszczęśliwsze i najbardziej oburza-
jące. Zaiste żaden człowiek nie rodzi się by być niewolnikiem sobie równego”). 
Młody Fryderyk Wilhelm III był w tym zakresie jeszcze bardziej zdecydowany, 
toteż antyfeudalne wypowiedzi autorów piśmiennictwa pruskiego nie miały cha-
rakteru buntowniczego82. Leopold Krug w odrębnej pracy zaatakował poddaństwo 
w Prusach, co spotkało się z uznaniem króla, który gratulował w liście autoro-
wi książki i zapewniał, że władca Prus myśli o gruntownych reformach stosun-
ków ustrojowych i zmianie położenia chłopów83. Krug, mając na myśli włościan 

78 Westpreußen unter Friedrich dem Großen, t. II, s. 207–210.
79 Ibidem, t. II, s. 278.
80 Ibidem, s. 276.
81 F. M a g e r, op. cit., s. 82, 112–113; Westpreußen unter Friedrich dem Grossen, t. II, s. 296; 

H. S c h u h, Die Zustande der Landbevölkerung im Kreise Berent am Schlusse der polnischen Herr-
schaft 1772, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins”, t. XV, 1886, s. 75.

82 Materialien zur Geschichte polnischer Landestheile unter preussicher Verwaltung, Leipzig 
1861, z. 1, s. 216–232.

83 L. K r u g , Über Leibeigenschaft oder Erbuntherthänigkeit der Landbewohner in den preußi-
schen Staaten, Halle 1798; idem, Geschichte der preußischen Staatsschulden, Breslau 1861, k. XIV.
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w całych Prusach pisał, że przypisuje się im „indolencję” i „zepsucie”, dostrzega 
się też niski stopień ich kultury, lecz powody tego widzi się błędnie w ludziach, 
a nie w warunkach, w jakich żyją. Tymczasem podstawą bogactwa kraju są chłopi, 
a nie mieszczanie (der Bauer lebt da nicht vom Städter, sondern der Städter vom 
Bauer)84.

Minister południowopruski Karl Georg Hoym po podróży inspekcyjnej przez 
Wielkopolskę w 1797 r. pisał, że uwolnienie chłopów przyniesie natychmiasto-
we podwojenie eksportu zboża. Dotychczas, przy nędzy rolnika i słabości rynku 
wewnętrznego, konsumpcja krajowa produktów rolnych była zbyt mała, a wyży-
wienie chłopów złe, za to wykorzystanie zboża do produkcji wódki nieproporcjo-
nalnie wielkie. Skutkiem tego był rozkład moralny ludności wiejskiej85. Zdawano 
sobie przy tym sprawę, że likwidacja poddaństwa i pańszczyzny nie jest sprawą 
łatwą i odnosiło się to tak do ziem polskich, jak niemieckich. Problemem było za-
gadnienie komasacji gruntów, braku wśród chłopów środków nie tylko na wykup 
gospodarstw, ale też na samodzielne gospodarowanie bez pomocy pana (w wy-
padku klęsk naturalnych), słaby rozwój gospodarki towarowo–pieniężnej, wadli-
wy rynek najemnej siły roboczej. Tak więc Fryderyk II, choć był przeciwnikiem 
poddaństwa, w 1772 r. oceniał, że w Prusach Zachodnich włościanie jeszcze nie 
nadają się do zmiany swego położenia. Najpierw trzeba było podnieść stan ich 
wiedzy i moralności przez kolonizację i na początek dosiedlić do każdej polskiej 
wioski dwóch–trzech Niemców jako wzór do naśladowania. A jednak chłopów 
z domen państwowych poddał uwłaszczeniu86. Fryderyk II zalecał też nadprezy-
dentowi Domhardtowi w 1772 r., aby uwolnieni w domenach chłopi traktowani 
byli w Prusach Zachodnich jak wolni ludzie i by nie robiono różnicy między kato-
likami i ewangelikami87. Podobnie Friedrich Schulz pisał o pozytywnych efektach 
przechodzenia na czynsze w poszczególnych majątkach, uważał jednak, że z re-
formą na wielką skalę postępować należy ostrożnie i stopniowo. „Niewola długa 
serce ludzkie psuje, a nadana potem nagle swoboda rodzi zuchwalstwo. Dziś mo-

84 Idem, Betrachtungen über den Nationalreichtum des preußischen Staates, Berlin 1805, t. I, 
s. 464–465.

85 H. S o m m e r, Die Verhältnisse in ehemaligen Kammerdepartement Warschau zu südpreußi-
scher Zeit von 1795–1807, „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen”, 1929, z. 15, s. 112–
113.

86 Urkundenbuch zu der Lebensgeschichte Friedrichs des Großen, oprac. J. D. E. P r e u ß , Berlin 
1834, t. IV, s. 3–5; t. V, s. 190, 204; Westpreußen, oprac. M. B ä r, t. I, s. 309–310; t. II, s. 344; J. Wo j -
t o w i c z, [w:] Historia Pomorza, t. II, cz. 2, Poznań 1984, s. 654; B. S c h u m a c h e r, Geschichte 
Ost– und Westpreußen, Königsberg 1937, s. 202–203; K. Z i m m e r m a n n, Fryderyk Wielki i jego 
kolonizacya rolna na ziemiach polskich, t. II, Poznań 1915, s. 171–173.

87 Urkundenbuch, t. IV, s. 4–5. Po reorganizacji prawa w Prusach Zachodnich w 1773 r. sądownic-
two patrymonialne poddane zostało nadzorowi urzędników państwowych — justycjariuszy, do któ-
rych chłopi mogli się zwracać ze skargami na szlachtę, vide. M. B ä r, Behordenverfassung, s. 109–
110; idem, Westpreußen, t. I, s. 180–205, 313–314.
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że byłoby niebezpieczniej niż kiedykolwiek ją nadawać”88. Ten styl wypowiedzi 
— odczucie niezbędności zmian, połączone z przeświadczeniem, że chłop nie jest 
przygotowany, aby skorzystać z ich pożytków — był częsty89.

Charakterystyki lenistwa chłopów dotyczyły pracy na pańskim polu, gdzie 
miarą darmowej pracy była dniówka. Natomiast w odniesieniu do ich własnych 
majątków najczęściej spotykamy opinie, że chłopi nie byli w stanie — ze względu 
na nadmierną pańszczyznę — dać sobie rady z utrzymaniem gospodarstw w do-
brym stanie. Natomiast tam, gdzie nie żyli w niewoli, mieli wygodne domy, po-
rządną odzież i odpowiednią ilość bydła. Obracający się w kręgach naukowych 
Johann Bernoulli już w 1778 r. z uznaniem zauważył uwalnianie chłopów przez 
poszczególnych przedstawicieli reformatorsko nastawionej szlachty, które dawał 
za przykład „wszystkim młodym panom”90.

PRUSY POŁUDNIOWE — MATERIAŁ AKTOWY

Materiał aktowy z czasów południowopruskich przynosi potwierdzenie dia-
gnoz zawartych w piśmiennictwie drukowanym. Najpierw opisywano reakcję 
na homagialny patent królewski z 23 marca 1793, który zapowiadał wzięcie pod 
ochronę państwa własności i praw wszystkich mieszkańców prowincji91. W chło-
pach wywołało to mylne wrażenie co do zakresu wolności panującej w Prusach 
i nierzadko dopuszczali oni się zaniechania świadczeń i służb. Aby temu przeciw-
działać, 12 lipca 1793 wydany został kolejny patent, surowo zakazujący takiego 
postępowania92. Jednocześnie zapewniono chłopów, że specjalna komisja zbada 
i ustali szczegółowo wszystkie powinności włościańskie. Uznano też za niedo-
puszczalne jednostronne podnoszenie świadczeń feudalnych. Ponowne wrzenie 
wśród chłopów wywołała zapowiedź przekazania sądownictwa patrymonialnego 
wybieranym przez szlachtę, ale zatwierdzonym przez państwo urzędnikom — ju-
stycjariuszom. W rezultacie tej zapowiedzi zaczęło dochodzić wśród chłopów do 
odmowy wykonywania powinności, a nawet zajmowania pastwisk, co spotkało się 
z reakcją państwa w postaci obwieszczenia zakazującego takiego postępowania93. 

88 F. S c h u l z, op. cit., s. 130.
89 F. S c h u l e n b u r g – K e h n e r t, Eine Denkschrift des Ministers Friedrich Wilhelm von der 

Schulenburg–Kehnert über Südpreußen, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz 
Posen” [dalej: ZHGPP], t. IX, 1894, s. 140.

90 J. B e r n o u l l i, [w:] Cudzoziemcy w Polsce, s. 236.
91 F. G u r a d z e, Der Bauer in Polen, ZHGPP, t. XIII, 1898, s. 301.
92 Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der Organisation Südpreussens, 

wyd. R. P r ü m e r s, Posen 1895, s. 384; J. W ą s i c k i, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy 
Południowe. Studium historycznoprawne, Wrocław 1957, s. 89–90.

93 J. W ą s i c k i, op. cit., s. 92.
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Już w 1793 r. projekt koniecznych reform stosunków włościańskich przedsta-
wił prezydent Zarządu poznańskiego Steudner94. Autor ten wskazywał, że państwo 
stoi na straży praworządności i nie dopuści do twardego i okrutnego traktowania 
chłopów przez szlachtę. Zarazem pisał o zniesieniu niewoli i poddaństwa na wzór 
całego państwa pruskiego oraz o zakazie sprzedaży chłopów bez ziemi z jednej wsi 
do innej. Z drugiej strony chłopi winni swemu panu szacunek i posłuszeństwo i nie 
mogli opuszczać wsi bez jego zgody. Projekt gwarantował też własność chłopskie-
go majątku osobistego i prawo do jego dziedziczenia przez rodzinę. Władza sądo-
wa szlachcica miała być odtąd sprawowana przez państwowego urzędnika sądowe-
go, zorientowanego w prawodawstwie pruskim i przeegzaminowanego wcześniej 
przez władze nadrzędne. Szlachcic nie mógł też osobiście wymierzać chłopom 
kar za uchybienia, lecz był zobowiązany dochodzić swoich roszczeń na drodze 
sądowej. Obowiązki poddanych wobec właścicieli miały zostać uregulowane przez 
urbarze, które opracować miało państwo pruskie. Zobowiązania poddanych miały 
być w nich potwierdzone wówczas, gdy umożliwiały im, poza wywiązaniem się 
z obowiązków wobec właściciela, na opłacenie podatków i utrzymanie rodziny. 
Osobno uregulowane być miały powinności Holendrów. W ich przypadku sytuacje 
sporne rozstrzygać miało również państwo pruskie. Działalność szlachty winna na 
dłuższą metę zmierzać do tego, aby chłopi otrzymali swoje gospodarstwa i grun-
ty na własność. Wówczas bowiem posiadałyby one dla ich nich większą wartość 
i włościanie gospodarowaliby na nich efektywniej.

Projekt Steudnera mówił o koniecznych zmianach, które miały wyzwolić 
Prusy Południowe od narastających konfliktów. Pisała o nich kamera poznańska 
26 lipca 1793 stwierdzając, że wobec zaostrzających się szykan ze strony szlachty 
chłopi odmawiają wykonywania pańszczyzny. Niestety dokument ten w większej 
części uległ zniszczeniu i nie możemy poznać szczegółów95. Dysponujemy nato-
miast pismem landrata Franciszka Krzyckiego z powiatu poznańskiego do kamery 
poznańskiej z 30 lipca 1793. Urzędnik donosi, że po zajęciu Wielkopolski przez 
Prusy Holendrzy i mieszkańcy miast prywatnych zaczęli odmawiać wykonywania 
świadczeń feudalnych96. W odpowiedzi szlachta zwracała się o interwencję do ko-
legiów krajowych (bez rezultatu), gdy tymczasem bunt poddanych rozszerzał się. 
Jak stwierdzał Krzycki, zboże do czasu przygotowania przezeń pisma stało nieze-
brane na polach. Podobne skargi nadeszły od landrata Karola Mielęckiego (pow. 
międzyrzecki)97. W odpowiedzi władze pruskie wydały cyrkularz, w którym naka-

94 AGAD, Generalne Dyrektorium Prusy Południowej [dalej: GDPP], Memoriał prezydenta Za-
rządu poznańskiego Steudnera, Poznań 14 października 1793, I 1777, k. 2–7.

95 AGAD, GDPP, I 1778, k. 1, Kamera Wojenna i Domenalna [dalej: KWD] w Poznaniu do De-
partamentu Południowopruskiego [dalej: DPP], Poznań 26 lipca 1793.

96 AGAD, GDPP, I 1778, k. 3a–3b, Krzycki do Vossa, Poznań 30 lipca 1793.
97 Ibidem, k. 8, Landrat Ludwik Mielęcki do Vossa, 29 lipca 1793.
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zano chłopom natychmiastowe wywiązanie się z ciążących na nich obowiązków, 
jednak bez należytego efektu98.

11 października 1793 Fryderyk Wilhelm II pisał do Vossa o samowoli, jakiej 
dopuszcza się szlachta w stosunku do chłopów99. Jednocześnie jednak wskazał, że 
w prowincji upowszechniają się „urojenia” na temat wolności panującej w Prusach. 
Z tych powodów uważał za konieczne powołanie komisji urbarialnej, która uregu-
luje stosunki między szlachtą i chłopami. Dyskusja na temat organizacji takiej ko-
misji znalazła kontynuację w korespondencji między Vossem i Danckelmannem100. 
Pierwsza swoją działalność rozpoczęła komisja klasyfikacyjna zajmująca się przy-
gotowaniem katastru kontrybucyjnego. Do 25 listopada 1793 komisja wykonała 
już znaczną część pracy i pozostawiła po sobie materiały, które mogły być na-
stępnie wykorzystane przez komisję urbarialną101. Voss przewidywał, że ta ostat-
nia rozpocznie działalność wiosną 1794 r. i rzeczywiście, jak wskazuje Adelheid 
S i m s c h, komisja prace podjęła, jednak jej działalność została przerwana przez 
wybuch insurekcji kościuszkowskiej102.

Korespondencja między Vossem i Danckelmannem, dotycząca powołania 
komisji urbarialnej dała okazję do wymiany uwag na temat stosunków między 
szlachtą i chłopami. Voss wskazywał, że powołanie komisji jest konieczne, ponie-
waż w Prusach Południowych chłopi „postawieni są w jednym rzędzie z bydłem” 
i cierpią z powodu nieograniczonej samowoli szlachty. Uregulowanie wzajemnych 
praw i obowiązków miało przeciwdziałać temu „barbarzyństwu”103. Do kamery 
piotrkowskiej opinie o samowoli szlachty w traktowaniu chłopów dochodzić miały 
z wszystkich powiatów104. Szlachta „z niczym nieograniczoną chciwością” pod-
wyższać miała nałożone na chłopów ciężary, uniemożliwiając im uprawę własnej 
ziemi, tak by mogli tylko utrzymać się przy życiu, wobec czego chłopom pozostało 
jedynie „apelowanie do nieba”. Tylko nieliczni zwracają się w takiej sytuacji do 
władz, a te, kiedy nie ma żadnych umów na temat wzajemnych powinności, nie 
reagują. Jak sądzono w kamerze piotrkowskiej, policja krajowa powinna ograni-
czać nadużycia szlachty w stosunku do chłopów, ale zniesienie poddaństwa było 
krokiem przedwczesnym, ponieważ chłopi powinni najpierw przez zakosztowanie 
„ludzkich praw” nauczyć się je cenić, jak również szanować własność i dojść do 

98 Ibidem, k. 7, cyrkularz do wszystkich Holendrów gmin powiatu babimojskiego, Poznań 15 lip-
ca 1793, AGAD.

99 Ibidem, k. 12, Fryderyk Wilhelm II do Vossa, 11 sierpnia 1793; podobnie do von Hoyma, vide 
Preussen und die katholische Kirche deit 1640, oprac. M. L e h m a n n, Lepizig 1894, t. VII, s. 9.

100 AGAD, GDPP, I 1777, k. 8,Voss do ministra sprawiedliwości von Danckelmanna, 26 paździer-
nika 1793.

101 Ibidem, k. 11–12, Voss do Danckelmanna, 25 listopada 1793.
102 A. S i m s c h, Die Wirtschafspolitik des preußischen Staates in der Provinz Südpreußen 1793–

1806/7, Berlin 1983, s. 201.
103 AGAD, GDPP, I 1777, k. 14, Voss do Danckelmanna, Berlin 24 grudnia 1794.
104 Ibidem, k. 16, KWD w Piotrkowie do Vossa, 29 grudnia 1793.
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pewnego stopnia przedsiębiorczości, bez czego ich wolność byłaby dla prowin-
cji równie szkodliwa, jak obecne niewolnictwo. Z kolei z departamentu poznań-
skiego dochodziły sygnały o masowych poruszeniach wśród Holendrów z powo-
du przekraczania zasad kontraktów przez szlachtę, która teraz obawiała się, że na 
polach nie zostaną zebrane plony105. Konflikty te znajdują również potwierdzenie 
w badaniach Jana W ą s i c k i e g o, który natrafił na szereg sporów o zawyżanie 
świadczeń we wsiach olęderskich w czasach południowopruskich106. Jak wynika 
ze studiów tego autora konflikty, zamrożone w czasach polskich z powodu nie-
możności dobicia się sprawiedliwości przez olędrów, odżyły po 1793 r. z powodu 
obietnic praworządności ze strony nowych władz. Ich rezultatem były procesy są-
dowe, kończące się często wygraną Holendrów, ze względu na powoływanie się 
sądów na brzmienie kontraktów między szlachtą i chłopami. Jak wynika z dobrze 
udokumentowanej sprawy wsi Chmielinek koło Lwówka, tamtejszy właściciel 
w istocie doprowadził chłopów przy pomocy zbrojnej czeladzi, wymuszeń i bicia 
do świadczenia robocizn zawyżonych w stosunku do umowy, a następnie zmusił 
gromadę do podpisania nowego kontraktu, przewidującego wyższe świadczenia, 
co zostało zanegowane przez sąd pruski. Na liczne procesy Holendrów ze szlachtą 
zwrócił uwagę Franz G u r a d z e, który jednak zauważył, że czynsze zawarowane 
Holendrom w przywilejach z dawnych czasów były śmiesznie niskie i zupełnie nie 
odpowiadały stosunkom cenowym końca XVIII w.107

Mimo rosnącego pola konfliktów, dla których rozwiązaniem wydawało się 
sporządzenie urbarzy, w marcu 1794 r. Danckelmann, znany ze swej wrogości do 
oświeconych rozwiązań Landrechtu108, nadal naciskał na ograniczenie prac komi-
sji109. Wskazywał na brak odpowiedniego personelu i środków w budżecie na te 
cele, a przede wszystkim uważał, że prace komisji ograniczyć należy wyłącznie 
do sporów między dworem i gromadą, aby nie rozszerzać w prowincji atmosfery 
„fermentu”. Wspominał wreszcie, że chłopi poddani nie mają zdolności prawnej 
zawierania umów. Wskazywał, że z równą racją mogliby oni zawierać kontrakty 
ze swoim bydłem, ile paszy ma ono otrzymać110. Voss oburzał się na to, że szlach-
ta mogła robić z chłopami, co jej się podobało. Sądził, że w tej sytuacji powinno 
wkroczyć państwo, które musi chronić nawet posiadających najmniejsze znacze-
nie obywateli. Reskrypt na ten temat powinien być szeroko upowszechniony, tak 

105 Ibidem, k. 27–29, KWD w Poznaniu do DPP, 3 marca 1794. 
106 J. W ą s i c k i, Przyczynek do dziejów walki klasowej „Olędrów” wsi Chmielnika w latach 

1793–1806, [w:] idem, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Fragmenty dziejów, Zielona Góra 1978, 
s. 129–138; idem, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe, s. 259–261.

107 F. G u r a d z e , op. cit., s. 307; cf. S. N a w r o c k i, Rozwój kapitalizmu w rolnictwie Wielkopolski 
w la tach 1793–1865. Na przykładzie majątku lwóweckiego, Poznań 1962, s. 143–144.

108 D. J a n i c k a, Das Allgemeine Landrecht in Polen, [w:] 200 Jahre Allgemeines Landrecht für 
die preußischen Staaten, wyd. B. D ö l e m e y e r, H. M o h n h a u p t, Frankfurt n. M. 1995, s. 439.

109 AGAD, GDPP, I 1777, k. 31–36, Voss do Danckelmanna, 10 marca 1794.
110 Ibidem, k. 18–19, Danckelmann do Vossa, 14 grudnia 1793.
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aby właśnie chłopi byli świadomi, że istnieją środki chroniące ich przed samowolą 
szlachty. Voss obawiał się, że bunt (Tumult) chłopów może wyniknąć nie z upo-
wszechnienia takiego reskryptu, ale z dalszego trwania bezprawia i świadomości 
chłopów o swojej bezsilności. W środowisku władz pruskich powszechna była jed-
nak opinia, że zanim możliwa będzie działalność komisji urbarialnej, konieczne 
jest uporządkowanie statusu prawnego chłopów i przyznanie im praw obywatel-
skich, które dałyby im osobowość prawną i pozwoliły na zawieranie wiążących 
umów. Pismo tej treści Woellner, Goldbeck, Thulemeier i Heck wysłali do Vossa 
28 kwietnia 1794111.

Insurekcja kościuszkowska przerwała projekty przeprowadzenia regulacji 
powinności chłopskich. W 1795 r. powrócił do tej kwestii nowy minister Prus 
Południowych — Karl Georg von Hoym112. Mówił on o konieczności ustawy, która 
ustaliłaby maksymalny pułap obciążenia chłopów pańszczyzną. Jak sądził, dopiero 
w przyszłej generacji pokładać można nadzieje na „wyższy stopień kultury i hu-
manitaryzmu”, ale aby to osiągnąć, za konieczne uważał wychowanie chłopskiej 
młodzieży w nowych szkołach z nauczycielami wykształconymi w seminariach 
nauczycielskich113. Jednak przed zorganizowaniem takich szkół konieczne było 
uporządkowanie stosunków między wsią i dworem, a także włączenie w całą akcję 
Kościoła. Von Hoym wskazywał, że na Śląsku właściciel szlachecki musiał dać 
materiał na budowę szkoły, a następnie deputat w naturaliach na utrzymanie na-
uczyciela. Takie rozwiązanie uważał za korzystne również dla Prus Południowych 
ze względu na ubóstwo tamtejszych rolników, którzy nie będąc w stanie utrzymać 
samodzielnie szkoły, uważaliby ją nie za dobrodziejstwo, a za nieznośny ciężar.

W kolejnym liście do Goldbecka von Hoym zauważał, że regulację urbarial-
ną można przeprowadzić, powołując się na prace Sejmu Wielkiego. W punkcie 
czwartym Konstytucji 3 Maja znajdowało się postanowienie, aby wszelkie stosun-
ki między szlachtą i chłopami zostały uregulowane na piśmie w postaci umów. 
Taki sposób rozwiązania sprawy, jak sądził von Hoym, zyskałby akceptację ze 
strony szlachty114. Jak wskazuje pismo departamentu, w oczekiwaniu na sporzą-
dzenie urbarzy, spory między szlachtą a chłopami miały być regulowane przez są-
dy, choć władze pruskie wskazywały, że ta droga jest dla ubogich włościan nazbyt 
kosztowna. Władze nakazywały też, aby każda sprawa była dokładnie zbadana 
przez landratów115.

Po upadku insurekcji stosunki między chłopami i szlachtą chyba nie ule-
gły poprawie. Kamera poznańska donosiła o sprawozdaniu landrata śremskiego 

111 AGAD, GDPP, I 1778, k. 58–59, Woellner, Goldbeck, Thulemeier i Heck do Vossa, 28 kwietnia 
1794.

112 AGAD, GDPP, I 1777, k. 83, von Hoym do Goldbecka, 19 września 1795.
113 Ibidem, k. 96–97, von Hoym do Goldbecka, 10 sierpnia 1796. 
114 Ibidem, k. 99–102, von Hoym do Goldbecka, 10 sierpnia 1796.
115 AGAD, GDPP, I 1778, k. 74–75, DPP do wszystkich kamer, 30 maja 1795.
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von Sydowa, który oskarżał szlachtę, że zaostrzyła postępowanie wobec chłopów 
i nie wyrażała zgody na małżeństwa mężczyzn ani kobiet poza wioską, co prowa-
dziło do zbyt bliskiego pokrewieństwa osób zawierających związki małżeńskie116. 
Von Sydow wnosił o wydanie reskryptu, który ustalałby sumę wykupu za zgo-
dę na wyjście ze wsi przy zawieraniu małżeństw. Przepis ten miał być zgodny 
z Landrechtem i prawami obowiązującymi w innych prowincjach pruskich. Jak 
stwierdzał von Sydow, nadmiernie eksploatowani chłopi nie mają czasu na zaję-
cie się własnym gospodarstwem, a pańszczyznę odrabiają niedbale i co najwy-
żej w połowie wydajności osiąganej w prowincjach pruskich. O procesach między 
szlachtą i włościanami donosił w 1796 r. landrat wschowski Schlichtyng, stwier-
dzając, że justycjariusze stają w nich chętnie po stronie właścicieli, a najczęściej 
pozostawiają rozstrzygnięcie sprawy wyższej instancji117.

Archiwalia południowopruskie zawierają grubą teczkę „Verschiedene einzelne 
Beschwerden der Untertanen über die Grundherrschaften und Beamten et vice ver-
sa” tylko za lata 1795–1798118. Poprzestanę na zreferowaniu jednej sprawy z tych 
materiałów. W 1796 r. chłopi wszystkich wsi starostwa kiełczygłowskiego wystą-
pili do landrata radmoskiego Sobolewskiego z supliką przeciwko swojemu staro-
ście o podniesienie im wymiaru świadczeń. Wysokość czynszu podniesiona została 
z 550 zł na 850, pańszczyzna z 2 dni na 6, znacznie wzrosła także danina w naturze. 
„Podróży ani tłuk nie odprawialiśmy, teraz podróż o mil trzy, a tłuk osiem podczas 
lata”. Po przejrzeniu dawnych lustracji i inwentarzy landrat stwierdził, że daniny 
zostały podniesione bezprawnie i rozkazał pozostanie przy ich dawnym wymiarze. 
Starosta nie zrezygnował jednak z przeprowadzenia swego projektu i sprowadził 
justycjariusza oraz drugiego sędziego z Częstochowy. Skutecznie przedstawił im 
chłopów jako buntowników, nie wspominając o wyroku landrata. Sędziowie spro-
wadzili oddział huzarów z Pajęczna, który począł pacyfikować wieśniaków, jed-
nym wymierzając po 50–70 batów, innych zamykając do aresztu.

W 1797 r. kamera piotrkowska donosiła o sprzedaży dóbr bez poddanych, 
którzy tracili w ten sposób ziemię, co było zakazane przez Landrecht119. Ten pro-
ceder został dodatkowo zakazany reskryptem departamentu sprawiedliwości 
(Justizdepartament) z 21 września 1797120. W tymże roku kamera warszawska obu-
rzała się na pomysł zamiany poddanych przy okazji zawarcia małżeństwa121. Za 
wychodzącą ze wsi kobietę miała być wydawana inna, która nagle bez swojej woli 
musiała oddalić się od rodziny i zmienić miejsce zamieszkania. Kamera wnosiła 
o wprowadzenie wykupnego, które rozwiązałoby ten problem. W 1798 r. kamera 

116 Ibidem, k. 76, KWD w Poznaniu do DPP, 26 czerwca 1795. 
117 Ibidem, k. 134–135, Schlichtyng do DPP, 20sierpnia 1796.
118 AGAD, GDPP, I 85.
119 AGAD, GDPP, I 1778, k. 144, KWD w Piotrkowie do DPP, 16 czerwca 1797.
120 F. G u r a d z e , op. cit., s. 305.
121 AGAD, GDPP, I 1778, k. 152, KWD w Warszawie do DPP, 8 listopada 1797.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



325UWAGI O POŁOŻENIU CHŁOPÓW POD ZABOREM PRUSKIM

warszawska zwracała uwagę, że jest zwykłą praktyką odbieranie chłopom ziemi 
przez szlachcica, kiedy jest mu to na rękę (np. włączenie ziemi do folwarku) i za-
mienianie jej na gorszą. Takie praktyki w świetle Landrechtu były wówczas zaka-
zane122. Do częstych zabiegów należeć też miało nakładanie na poddanych nowych, 
niezgodnych z dotychczasowymi ustaleniami świadczeń (podaje się tu przykłady, 
gdy pańszczyzna wzrastała z czterech do sześciu dni w tygodniu) i odmawianie im 
wsparcia w potrzebie. Nie mniej krytyczne oceny dochodziły z departamentu po-
znańskiego123. Prezydent kamery Harlem wskazywał, że podstawowym warunkiem 
poprawy położenia materialnego chłopów, pozostawiających w karczmach więk-
szość swoich niewielkich dochodów, jest zmiana ich sytuacji prawnej.

W 1798 r. Fryderyk Wilhelm III zamierzał doprowadzić do zniesienia w Pru-
sach poddaństwa, które regulowane było rozporządzeniami w skali poszczegól-
nych prowincji. Zamierzenie to nie zostało jednak w praktyce zrealizowane124. 
W 1799 r. Voss i Schrötter wystąpili do władcy o opóźnienie zniesienia pańsz-
czyzny w zarządzanych przez nich prowincjach argumentując to niedojrzałością 
włościan do takiego przedsięwzięcia125. Stwierdzali oni, że na ziemiach polskich 
w zbyt szerokim stopniu panuje poddaństwo, chłopi nie posiadają żadnej własności 
i są de facto narzędziami rolniczymi. Z kolei właściciele ziemscy nie dysponują ani 
pomieszczeniami na bydło pociągowe, ani budynkami, w których mogliby osie-
dlić robotników dniówkowych, zresztą ta kategoria ludności jeszcze w ogóle nie 
istniała. Trudnością miało być również zbyt wielkie rozdrobnienie i rozproszenie 
własności chłopskiej, wymagające przeprowadzenia komasacji gruntów. Obaj mi-
nistrowie wskazywali też, że na skutek reformy nastąpi uwolnienie znacznej liczby 
ludności bezrolnej, która nie znajdzie zatrudnienia w miastach, bo te są w przy-
tłaczającej większości rolnicze i pozbawione kapitału. Ostatecznie stwierdzali, że 
w ówczesnych warunkach poprzestać należało na dokładnym określeniu wzajem-
nych zobowiązań panów i poddanych i wyeliminowaniu panującej dotąd w tym 
zakresie samowoli. Świadczenia feudalne i dla państwa miały być ustalone na ta-
kim poziomie, aby dawały chłopu możliwość pracy na własnej roli, co dotąd było 
utrudnione. Obowiązki włościan winny być potwierdzone na piśmie (Hofbriefe). 
Odpowiedni dokument każdy chłop otrzymać miał do ręki, „przez co zarodek mi-
łości ojczyzny i przemysłu miałby w nim otwartą drogę”. Przekształcenie pańsz-
czyzny w czynsze (w pieniądzu albo naturze) powinno być umożliwione w indy-
widualnych przypadkach, w miarę możliwości.

122 Ibidem, k. 185–188, KWD w Warszawie do DPP, 18 listopada 1798. 
123 AGAD, GDPP, I 1779, k. 11–24, KWD w Poznaniu do DPP, 25 września 1798.
124 O oporach przeciwko zniesieniu poddaństwa w Prusach vide H. S c h i s s l e r, Preußische 

Agrargesellschaft im Wandel. Wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Transformationsprozesse 
von 1763 bis 1847, Göttingen 1978, s. 54–55; Na temat projektów z 1798 r. vide też J. W ą s i c k i, 
Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie 1795–1806, Poznań 1963, s. 132–133.

125 AGAD, GDPP, I 1779, k.109–110, Voss i Schrötter do króla, 14 maja 1799.
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Argumentacja Vossa i Schröttera zdobyła sobie uznanie monarchy, który zaak-
ceptował ich zamiary126. W 1800 r. Voss pisał do Goldbecka, że należy w przyszło-
ści pomyśleć o zmuszeniu szlachty, aby przyznała chłopom majątki wystarczające 
do utrzymania ich rodzin i dostosowała wielkość obciążeń do ich możliwości127. 
Według Vossa na razie był to jednak postulat przedwczesny i można było jedynie 
pomyśleć o zabronieniu szlachcie wyrzucania włościan z ich gospodarstw bez zna-
czącego powodu, zmuszeniu jej do umożliwienia chłopom wyjścia z poddaństwa, 
kiedy mieli oni po temu możliwości, zabronieniu samowolnego zabierania dzieci 
chłopskich na służbę i sprzedawania ziemi bez chłopów.

Ostatecznie Publikandum o poprawie sytuacji stanu chłopskiego w Prusach 
Południowych wydane zostało w sierpniu 1801 r.128 Jego regulacje w większo-
ści uzgadniały porządek prawny w prowincji z Landrechtem. Prawo pruskie 
stwierdzało wprawdzie, że ziemia stanowi własność chłopa, dodawało jednak, 
że jeżeli jest inaczej, reguluje to prawo prowincjonalne, i tak stało się w Prusach 
Południowych129. W Publikandum stwierdzono, że wprawdzie włościanin użytku-
je jedynie własność należącą do pana, ten jednak nie może go z niej usunąć bez 
wyroku sądowego130. Ponadto zabroniono samowolnego podnoszenia świadczeń 
chłopom oraz ich sprzedaży bez ziemi innym właścicielom (mieli być oni nieroz-
dzielni od swych gospodarstw). Wyjątek mógł mieć miejsce tylko wówczas, gdy 
właściciel w tej samej okolicy posiadał inny majątek i mógł chłopom zamienić 
sprzedane ziemie na inne, co jednak mogło nastąpić tylko za zgodą samego zain-
teresowanego, wyrażoną protokole sądowym. Ustalono też, że w przypadku, kiedy 
właściciel nie zapewnia chłopu majątku dającego mu utrzymanie, nie ma prawa 
go zatrzymywać, gdy ów znajdzie dla siebie warunki do życia u innego właści-
ciela. Cena wyjścia chłopa ze wsi (Loskaufgeld) wynosić miała odtąd 5 talarów, 
a za wychodzącą za mąż kobietę — 3 talary. Pan miał prawo brać dzieci chłopskie 
na służbę trwającą trzy lata, jednak w zamian za wynagrodzenie, które miało zo-
stać uregulowane osobno w ordynacji czeladnej (Gesindeordnung). Jak zauważył 
Guradze, Loskaufgeld w Prusach Zachodnich był znacznie wyższy i wynosił 20 ta-
larów od mężczyzny i 10 od kobiety131.

126 Ibidem, k. 116, Fryderyk Wilhelm III do Vossa i Schröttera, 18 maja 1799.
127 Ibidem, n.p., Voss do Goldbecka, 27 marca 1800.
128 Ibidem, Publikandum wegen Verbesserung Verhältnisse des unterthänigen Bauernstandes in 

Südpreussen, Berlin, sierpień 1801, , n.p.; wcześniej reskrypt na temat Loskaufgeldu z 3 marca 1800, 
vide. F. G u r a d z e, op. cit., s. 306.

129 Z. R a d w a ń s k i, J. W ą s i c k i, Wprowadzenie Pruskiego Prawa Krajowego, [w:] Ziemie pol-
skie pod zaborem pruskim. Fragmenty dziejów, s. 168.

130 Wprowadzał to już reskrypt dworski z 12 grudnia 1800, vide F. G u r a d z e, op. cit., s. 309. 
Powiada się tam również, że jeżeli nie jest w stanie wywiązać się z zobowiązań wobec dworu, składać 
ma Unmöglichkeitsklage.

131 Ibidem, s. 306.
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Publikandum, oznaczające nawrót do pomysłu powołania komisji urbarialnej, 
nie pociągnęło za sobą żadnych skutków praktycznych i ostatecznie komisja ta 
nie powstała do 1806 r.132 W roku 1802 kamera warszawska powróciła do daw-
nych narzekań na przyzwyczajenia szlachty do traktowania włościan jako części 
inwentarza, dodając do tego alarmujące spostrzeżenia na temat narastania ich zbie-
gostwa133. Przypomniano też, że nasilenie zbiegostwa miało miejsce po insurekcji 
1794 r., kiedy to właściciele nie chcieli albo nie mogli wesprzeć odbudowy zrujno-
wanych gospodarstw chłopskich.

Kolejny projekt mający zaradzić samowoli szlachty wobec włościan pocho-
dzi ze stycznia 1804 r.134 Zgodnie z nim przepisy Landrechtu (rozdział „Vom 
Bauernstande”) miały zastąpić obowiązujące dotąd prawo polskie. Najbardziej re-
wolucyjne stwierdzenia padały w paragrafie 147 i 148, w którym określono chło-
pów jako „wolnych obywateli” i ogłoszono zniesienie poddaństwa, jako rodzaju 
osobistej niewoli135. Punkt 4 Konstytucji 3 Maja, biorący chłopów „pod opiekę 
prawa i rządu krajowego”, wypadał w porównaniu z Landrechtem doprawdy mi-
zernie136, natomiast znacznie go wyprzedzał uniwersał połaniecki, realnie zno-
szący poddaństwo i ograniczający pańszczyznę o od jednej trzeciej do połowy137. 
Landrecht czynił poddanych pruskich wolnymi obywatelami w takim zakresie, 
w jakim nie ograniczały ich cele wspólnoty, jednak ograniczenia te były bardzo 
poważne138. Landrecht zakazywał chłopom wykonywania zawodów miejskich, 
pozwalał siłą zmusić do pracy tych, którzy zaniedbywali swoje gospodarstwa, 
a w ostateczności zezwalał na usunięcie ich z ziemi. Według prawa pruskiego pod-
dany winien był swojemu panu wierność, głęboki szacunek i posłuszeństwo. Nie 

132 Ibidem, s. 302–303. Warto zauważyć, że również wydany w Księstwie Warszawskim dekret 
grudniowy z 1807 r., nakazujący szlachcie podpisywanie z chłopami kontraktów w obecności notariu-
sza pozostał jedynie na papierze, vide W. S o b o c i ń s k i, Historia ustroju i prawa Księstwa War-
szawskiego, Toruń 1964, s. 68–69.

133 AGAD, GDPP, I 1780, n.p., KWD w Warszawie do DPP, 6. listopada1802. 
134 Ibidem, Publikandum wegen genauerer Bestimmung der Verhältnisse des unterthänigen Bauer-

nstandes in Süd– und Neuostpreußen zu den Grundherrschaften, Berlin stycznia 1804; cf. J. W ą s i c k i, 
Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie, s. 135–137.

135 Par. 147: Unterthanen werden, außer der Beziehung auf das Gut, zu welchem sie geschlagen 
sind, in ihren Geschäften und Verhandlungen als freye Bürger des Staats angesehen. Par. 148: Es findet 
daher die ehemalige Leibeigenschaft, als eine Art der persönlichen Sklaverey, auch in Ansehung der 
unterthänigen Bewohner des platten Landes nicht statt, vide: Allgemeines Landrecht, s. 444.

136 Zwrócił już na to uwagę B. L e ś n o d o r s k i, Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788–1792), 
Wrocław 1951, s. 390, generalnie oceniający Konstytucję 3 Maja znacznie wyżej od Landrechtu.

137 Ustawa rządowa. Prawo uchwalone 3 maja, s. 8–9; J. R u t k o w s k i, Uniwersał połaniecki 
w świetle reform rolnych XVIII wieku, [w:] idem, Wieś europejska późnego feudalizmu, Warszawa 
1986, s. 356–374. „Südpreußische Zeitung” publikowała w Nr 11 z 6 września 1794 ostrzeżenie, aby 
chłopi nie wierzyli w obietnice powstańców zniesienia poddaństwa i zmniejszenia pańszczyzny, po-
nieważ szlachta traktowała ich zawsze jak niewolników.

138 K.–E. J e i s m a n n, Das preußische Gymnasium in Staat und Gesellschaft, t. I: Die Entstehung 
des Gymnasiums als Schule des Staates und der Gebildeten 1787–1817, Stuttgart 1974, s. 149.
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mógł opuścić swej ziemi bez zgody pana. Gdy chciał zawrzeć związek małżeński, 
niezbędna była zgoda szlachcica, który jednak mógł mu jej odmówić tylko z powo-
dów przewidzianych przez prawo. Pomimo wprowadzenia równości wobec prawa, 
szlachcic mógł ukarać krnąbrnego chłopa, choć tylko w takim stopniu, aby ten nie 
odniósł żadnego uszczerbku na zdrowiu.

Zgodnie z zasadami społeczeństwa patriarchalnego, szlachcic miał zachować 
troskę o dobre i chrześcijańskie wychowanie dzieci swych poddanych. Miał też 
mieć „czujne baczenie” na rodziców a kiedy ci opuszczali się w opiece nad dzieć-
mi i nie wysyłali ich do kościoła i szkoły oraz nie przysposabiali do pracy, winien 
był interweniować.

Ustalono, że wszystkie powinności chłopa wobec pana powinny być uregu-
lowane przez pisemne umowy potwierdzone sądownie. Wykazy tych powinno-
ści (Dienstregister, Urbarium) miały być zatwierdzone przez władze państwowe 
i w każdej wsi winien się znajdować jeden egzemplarz takiego spisu powinności. 
Zakazano podnoszenia świadczeń feudalnych i sprzedaży, zamiany lub odstępo-
wania chłopa bez ziemi. Takie były ustalenia Landrechtu. Projekt południowo-
pruski zakazywał też wolnemu chłopu oddawać się w poddaństwo. Kobiety, które 
wstąpiły w związki małżeńskie z chłopami poddanymi, same miały być wolne od 
poddaństwa. Ponownie zabraniano samowolnego podwyższania świadczeń feudal-
nych i nakazywano, aby sprzedaż własności ziemskiej odbywała się wraz z wło-
ścianami. Zezwalano, by chłopi, którzy porzucili swoich dotychczasowych panów 
po 1 czerwca 1794 r. i uciekli do Prus Zachodnich, Nowej Marchii lub na Śląsk, 
pozostali na nowych miejscach. Obiecano im ochronę prawną przed ściganiem 
przez dawnych właścicieli. Powtarzano, że służba dzieci chłopskich nie powinna 
trwać dłużej niż trzy lata. Szlachcic nadal pozostawał właścicielem całej własności 
użytkowanej przez chłopa i miał prawo do swobodnego dysponowania nią po jego 
śmierci. Zwolnienie z poddaństwa miało być możliwe po wpłaceniu wykupnego 
w wysokości 5 talarów, przy czym opłacać je mieli tylko rodzice, dzieci natomiast 
zwalniane miały być wraz z nimi bezpłatnie.

Projekt z 1804 r. daleki był już od ambitnych zamiarów zniesienia poddaństwa 
i pańszczyzny. Podobne plany nie powiodły się jednak także w innych prowin-
cjach pruskich. Dla Prus Wschodnich odpowiednie zarządzenie było gotowe już 
w 1803 r., ale jak podaje Oskar E g g e r t, Fryderyk Wilhelm III cofnął się przed 
jego realizacją pod wpływem krytyki ze strony szlachty139.

Wypada jeszcze odnotować sprawozdanie dzierżawcy królewskiego Kienitza 
z 1805 r., jako że jest to głos człowieka znajdującego się blisko realiów wiej-
skich140. Autor zwrócił uwagę, że od 1793 r. monarchia pruska nie uczyniła real-

139 O. E g g e r t, Die Massnahmen der preussischen Regierung zur Bauernbefreiung in Pommern, 
Köln 1966, s. 66.

140 O stanie chłopów południowopruskich, szczególnie w warszawskim departamencie kamery 
i projekt jego poprawy, AGAD, GDPP, I 1780, n.p., Komorów nad Rawą, 1 czerwca 1805.
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nie nic dla poprawy sytuacji chłopów; uległa ona raczej pogorszeniu ze względu 
na wzrost podatków i świadczeń na rzecz państwa. Jak stwierdził Kienitz, wzrost 
cen zboża nie przyczynił się do poprawy położenia chłopów, którzy kiedy tyl-
ko się da, sprzedają go nazbyt wiele, nie pozostawiając wystarczającej ilości na 
własne wyżywienie. W rezultacie muszą dokupywać je wiosną po najwyższych 
cenach.

STEREOTYPOWOŚĆ OCEN PRUSKICH?

Heterostereotyp jest często negatywną wypowiedzią o „innych” budowa-
ną w opozycji do autostereotypu141. Stąd jeżeli w Polsce panowała polnische 
Wirtschaft142, to Prusy zdaniem autorów wypowiedzi były zapewne krajem po-
rządku. Kiedy śledzimy pruską i oświeceniową narrację o polskich chłopach, czyli 
o tych wszystkich „Murzynach”, „rzymskich niewolnikach” i „Indianach”, aż się 
prosi, aby zapytać, na ile wypowiedzi te były stereotypowe. Jasno widać, że nakła-
da się w nich na siebie kilka różnych zjawisk. Z jednej strony jest to negatywny 
pruski stereotyp o sąsiadach, czyli „obcych” — stereotyp polnische Wirtschaft; 
z drugiej zaś — negatywne ogólnoeuropejskie oświeceniowe wyobrażenie o za-
cofanej i feudalnej Europie Wschodniej143. Do tego dochodzi analogiczny nega-
tywny, także oświeceniowy autostereotyp polski. Protestancka wrogość wobec 
katolików nakładała się na wrogość deistyczną i oświeceniową. Na to wszystko 
nakładała się świadoma pruska propaganda dyskredytująca — także przed Europą 
— polskie elity szlacheckie jako despotów gnębiących biednych chłopów, kryty-
kująca panujący w Polsce bałagan, co prowadziło do wniosku, że Polacy nie są 
w stanie sami sobą rządzić. Piętnowano niewolę chłopską jako charakterystyczną 
dla Rzeczypospolitej, chociaż w Prusach sytuacja włościan była niewiele lepsza 
a kraj miały czekać aż do 1807 r. z rozpoczęciem procesu uwłaszczeniowego144. 
Wypowiedzi pruskie, nagłaśniane propagandowo, były jednak w dużym stop-
niu szczere, na co wskazują również przeanalizowane ostatnio przez Bogdana 
Wa c h o w i a k a  testamenty Hohenzollernów. Znalazła się w nich porcja kąśliwo-

141 H. H. H a h n, Stereotypy narodowe. Głos na rzecz historycznych badań nad stereotypami, [w:] 
Stereotypy — tożsamość — konteksty. Studia nad polską i europejską historią, Poznań 2011, s. 31–70. 
W literaturze polskiej ciekawie o tej kwestii L. S t o m m a, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., 
Warszawa 1986, s. 5–55.

142 H. O r ł o w s k i, „Polnische Wirtschaft”. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Olsztyn 1998.
143 L. Wo l f f , Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, 

Stanford University Press, 1994. 
144 Vide P. B l i c k l e, Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten. Eine Geschichte der 

Freiheit in Deutschland, München 2003; Historia Pomorza, pod red. G. L a b u d y, t. II, cz. 3, Poznań 
2003; Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), pod red. B. Wa c h o w i a k a, Poznań 2010. 
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ści Fryderyka II wobec polskiej szlachty oraz negatywna ocena Polski jako kraju 
feudalnego145. 

Nie powinniśmy popadać w przesadę z dyskredytowaniem pruskich ocen, po-
nieważ — choć jednostronne — mówiły one wiele o położeniu ludności włościań-
skiej na ziemiach polskich. Wskazuje na to porównanie z badaniami historyków 
gospodarczych, prowadzonymi na podstawie źródeł nie–narracyjnych. Co prawda 
już Jan Rutkowski domagał się wstrzemięźliwości w akceptacji dla osiemnasto-
wiecznej publicystyki, nadmiernie krytycznej ze względu na jej cel polityczny. 
Z tego jednak nie wynika, by było odwrotnie, a jedynie, że nieco lepiej. Krytyki 
publicystów odnosiły się przecież do realiów. Ostatecznie więc, w wypadku pru-
skich opinii na temat polskich włościan, opowiadam się raczej za poglądem Karla 
P o p p e r a, który mówi o stereotypach, że dają wiedzę czasami fałszywą, czasami 
jednostronną, ale czasami tylko uproszczoną, a uproszczenia te są niezbędne do 
poruszania się w świecie146. Obraz chłopów w piśmiennictwie pruskim jest może 
przerysowany, jednak opisywana w nim sytuacja nie była bynajmniej odwrotna.

Musimy pamiętać też o innych kwestiach. Dopiero pod koniec XIX w. ży-
cie „zwykłych” ludzi w Europie zaczęło być znośne, a po 1945 r. jego jakość 
zdecydowanie się podniosła. Wiek XVIII przynosi jedynie pierwsze pozytywne 
zmiany. Najważniejsza z nich to ukrócenie klęsk głodu dzięki wprowadzeniu ma-
sowej uprawy ziemniaków. W Prusach ten proces zaczyna się w 1740 r., na zie-
miach polskich — wraz z pojawieniem się zaborców i potem w okresie Księstwa 
Warszawskiego. Ważne były także zmiany w zakresie wprowadzenia płodozmianu 
(koniczyna) i poprawy hodowli bydła, a już w XIX stuleciu — wprowadzenia na-
wozów sztucznych. Wcześniej, zupełnie bez winy szlachty, lecz ze względu na 
prymitywizm cywilizacyjny, poziom życia chłopów był niski. 

Stosunek szlachty do włościan wyznaczony był także przez normy kulturo-
we. Religia dyktowała stosunki patriarchalne i hierarchiczne, w których rodzina 
podlegała chłopu, chłop panu, ten królowi, a król Stwórcy. Legenda mówiła o po-
chodzeniu chłopów od złego syna Noego Chama, inna — o pochodzeniu szlachty 
od szlachetnego plemienia Sarmatów, w każdym wypadku szlachta czuła się kimś 
lepszym i mogła domagać się od swych poddanych posłuszeństwa. Te fakty umac-
niają przekonanie o złej kondycji chłopów i o antagonistycznym wymiarze stosun-
ków między dwoma stanami.

Zupełnie inna kwestią jest problem zróżnicowania położenia włościan. 
Materiały pruskie wskazują tylko na ogólne tendencje i sytuację większości z nich, 
nie pokazują grup lepiej sytuowanych. Istnienie tych ostatnich zostało wzmianko-
wano w partii tekstu poświęconej literaturze przedmiotu. Celem artykułu nie było 

145 B. Wa c h o w i a k, Polska — Rzeczpospolita Obojga Narodów w testamentach politycznych 
Hohenzollernów XVII–XVIII w., RH, t. LXXVI, 2010, s. 190.

146 K. P o p p e r, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992.
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jednak różnicowanie, lecz ustosunkowanie się do tezy, że sytuacja chłopów nie 
była zła, a ich stosunki ze szlachtą — sielankowe.

Remarks on the Living Conditions of Peasants  in the Prussian Partition 
(South and Western Prussia) at the End of 18th and Beginning of 19th Centuries

Until the 1970s, the subject taken up by D. Łukasiewicz ranked among the most 
popular with Polish historians treating economic and social history of Poland. Later on, 
there gained wider acceptance the opinion that the grim picture of the Polish peasant of the 
18th and 19th centuries was deliberately exaggerated. It was created by writers, who were 
engaged in the campaign for releasing the peasantry from the bonds of feudal serfdom. In 
reality, the legal and material status of the peasants could not have been so miserable, 
because such practices would have been counterproductive from the point of view of the 
interests of the landowners. Moreover, the drastic statements of Polish historians publishing 
after 1945 were sometimes treated rather as communist ideology than the result of studies 
based on historical sources (notwithstanding the fact that strong convictions with respect to 
the peasant issue were not uncommon even before the Second World War).

Mutual duties of peasants towards their landlords and of the landlords towards their 
serfs, (e.g. providing  them with a house and, occasionally even a horse), were based on 
custom, given orally, and settled on the level of individual manors, hence these obligations 
varied considerably. According to different studies it was estimated that in the second part 
of 18th century the amount of obligatory work of a peasant on the landlord’s farm and 
household  could be up  to 5 or 6 days a week, apart from other duties for which they were 
not paid, like bridge and road repair, night watch on the landlord’s property,  delivery of the 
landlord’s mail, transport of the landlord’s wheat to the market, gardening, processing flax 
thread, bleaching of linen, processing  goose feathers, fishing, pond clearing, etc.

Łukasiewicz notices that Prussian sources from just after the partition period pointed 
out the very poor life conditions of Polish peasants. The authors of those accounts 
emphasized the very low civilization level of Polish serfs: the peasant did not own land and 
lacked in the culture of hard work (resulting from not being paid for his services by the 
landlord); he would not develop his own farm, if he had one, since he was afraid of getting 
it confiscated by the landlord. His life, characterized by the Prussian sources, was filled 
with drunkenness and conducted on a day to day perspective. Although the Prussian 
administrative officers officially declared their will to “civilize” Polish territories, they also 
complained that success in this respect required time: immediate liberating of the serfs was 
impossible, because Polish peasants were incapable of leading independent lives. 

The Prussian judgment of the Poles seems to reflect the German stereotype of idle 
Poles (Polnische Wirtschaft). That this opinion was exaggerated is demonstrated by the fact 
that the situation of peasants in non–Polish territories of the Prussian monarchy was only 
slightly better. Nevertheless, it was the poor material conditions of the Polish peasantry 
which prepared the ground for such a negative stereotype. 
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Odepchnięci od Stołu Pańskiego. 
Zajścia w kościele św. Pawła w Berlinie w 1914 r. 

i ich reperkusje

Na początku XX w. Berlin był jednym z większych skupisk Polaków w świecie. 
W stolicy Rzeszy i jej najbliższych okolicach mieszkało, według niektórych sza-
cunków, nawet do 100 tys. Polaków1. Większość z nich stanowili prości robotnicy, 
służący, drobni rzemieślnicy, choć nie brakowało także przedstawicieli wyższych 
klas społecznych: przedsiębiorców, kupców, artystów, lekarzy czy dziennikarzy. 
Jednocześnie na berlińskich uczelniach studiowało kilkuset polskich studentów ze 
wszystkich trzech zaborów2. Polska społeczność w Berlinie działała wówczas bar-
dzo prężnie. Istniało m.in. 31 polskich stowarzyszeń akademickich, 28 religijnych, 
25 śpiewaczych, 23 sportowe (głównie „Sokół”), 20 kupieckich i rzemieślniczych, 
18 kobiecych oraz 13 pożyczkowo–kredytowych i loteryjnych. Od 1894 r. berliń-
ska Polonia wydawała nawet swoją gazetę — „Dziennik Berliński”. W prywatnych 
domach organizowano nauczanie języka polskiego oraz historii i geografii Polski. 
Działało również polskie harcerstwo. Oczywiście w organizacjach tych aktywni 
byli przede wszystkim przedstawiciele klas wyższych. Ciężko pracujący fizycz-
nie robotnicy z reguły nie mieli po prostu czasu i sił na taką aktywność. Według 
historyka Gottfrieda H a r t m a n n a  przed 1914 r. wśród berlińskich Polaków 
ukształtował się rodzaj lokalnego patriotyzmu. Co trzeci z nich miał się czuć bar-
dziej Berlińczykiem niż Polakiem, choć wcale nie oznaczało to, że przyznawał 
się do niemieckości. Omawianą grupę miała też głęboka lojalność wobec państwa 
pruskiego3.

1 R. T r a b a, W poszukiwaniu „przenośnej ojczyny”. Polacy w wielokulturowym Berlinie, [w:] My, 
berlińczycy! Wir Berliner! Historia polsko–niemieckiego sąsiedztwa, red. R. T r a b a, Olsztyn 2009, 
s. 42–44; Das Berliner Polentum, „Neue Preußische Zeitung”, 19 marca 1914. 

2 W. M o l i k, Polskie peregrynacje uniwersyteckie do Niemiec 1871–1914, Poznań 1989, s. 43 nn. 
3 A. P o n i a t o w s k a, Polacy w Berlinie 1918–1945, Poznań 1986, s.17–35; B. K e r s k i, Polski 

Berlin, [w:] Berlin. Polnische Perspektiven 19.–21. Jahrhundert, red. D. D a n i e l e w i c z – K e r s k i, 
M. G ó r n y, Berlin 2008, s. 22–23. 
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Polacy w lwiej części wyznawali katolicyzm, a ich sytuacja w niemieckiej 
stolicy była delikatna i specyficzna. Od przejścia elektora brandenburskiego na 
luteranizm po zdobycie przez Fryderyka II Śląska, w Berlinie nie można było spra-
wować kultu katolickiego. Jednak od połowy XVIII w. katolicy zaczęli w więk-
szej liczbie napływać do stolicy Prus. Wraz z kolejnymi podbojami terytorialnymi 
wzrastał ich odsetek w ogólnej liczbie ludności. Pod koniec XIX w. Berlin przeży-
wał okres intensywnego rozwoju przemysłowego, przyciągając dziesiątki tysięcy 
przybyszów rocznie. Znajdowała się wśród nich liczna grupa katolików, migrują-
cych głównie ze wschodnich regionów państwa: Śląska, Pomorza, Poznańskiego 
czy Warmii. Paradoksalnie z jednej strony Berlin stał się największym skupiskiem 
katolików w całej Rzeszy, z drugiej żyli oni tam w diasporze i stanowili mniejszość 
w zdominowanym przez protestantów mieście. Przeważali wśród nich pracownicy 
fizyczni, zatem często napięcia na tle religijnym łączyły się z kwestią socjalną. 
Zgodnie ze strukturą kościoła katolickiego w Rzeszy, berlińscy katolicy podlegali 
wówczas delegaturze brandenburskiej diecezji wrocławskiej. Katolickie biskup-
stwo w Berlinie zostało erygowane dopiero w roku 19304. 

Nabożeństwa z polskimi elementami liturgii, takimi jak kazania czy śpiewy, 
odbywały się m.in. w kościele pod wezwaniem św. Michała. Jako że pełnił on 
równocześnie rolę kościoła garnizonowego dla pruskich żołnierzy tego wyznania, 
uczęszczało tam również sporo polskich rekrutów. W ich przypadku jakiekolwiek 
demonstrowanie przynależności narodowej nie wchodziło jednak w grę. W 1910 r. 
Polacy stanowili aż jedną trzecią ogółu wiernych innej katolickiej parafii, pod we-
zwaniem św. Pawła. Ich liczbę szacowano na 7 tys.5 Ten prowadzony przez domi-
nikanów kościół leżał w dzielnicy Moabit. Parafia ta została erygowana w latach 
sześćdziesiątych XIX stulecia6. 

W tej właśnie świątyni wiosną 1914 r. doszło do wydarzeń, które odbiły się 
szerokim echem w znacznej części polskiej i niemieckiej opinii publicznej. Dążąca 
do zachowania swej tożsamości narodowej część polskich wiernych pragnęła, 
aby ich dzieci były przygotowywane do pierwszej komunii w języku ojczystym. 
Gdy kuria nie wyraziła na to zgody, dla grupy około czterdziestu dzieci zorgani-
zowano cykl prywatnych przygotowań. Zwieńczył go egzamin złożony przez nie 
przed polskimi posłami do Reichstagu, księżmi Józefem Kurzawskim i Piotrem 
Dunajewskim. Pod pewnymi warunkami (m.in. niepodejmowania demonstracji 
o charakterze narodowym, udzielenie dzieciom komunii wraz z rodzicami) pro-

4 S. G o e t z , Kirchen für Berlin. Der Wilhelminische Bauboom, Berlin 2008, s. 61–70. 
5 Polendemonstration in der St.Pauluskirche, „Berliner Tageblatt”, 16 marca 1914. 
6 Założenie katolickiej parafii wzbudziło oburzenie części protestantów. 16 sierpnia 1869 doszło 

do zamieszek, podczas których zdemolowano klasztor i prowadzony przy nim sierociniec. Vide 
np. G. K u  c h a r c z y k, Kulturkampf. Walka Berlina z katolicyzmem (1846–1918), Warszawa, 2009, 
s. 65–67. 
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boszcz parafii św. Pawła ksiądz Jakobus Höckesfeld zgodził się na odrębną pierw-
szokomunijną uroczystość dla około czterdziestki polskich dzieci7. 

W niedzielę 15 marca 1914, na mszy o godz. 9.00 kościół zapełnił się tłumem 
wiernych, liczącym — według różnych relacji — od tysiąca do trzech tysięcy osób. 
Jednak po zakończeniu nabożeństwa, gdy miano udzielić dzieciom komunii, księ-
ża wezwali zgromadzonych do opuszczenia świątyni. Mimo ponawianych przez 
duchownych apeli, zarówno w języku polskim, jak niemieckim, rozwścieczeni ro-
dzice odmówili dobrowolnego wyjścia z kościoła, kategorycznie domagając się 
udzielenia ich dzieciom sakramentu. Wobec tego księża wezwali na pomoc policję. 
Przybyły na miejsce około dwudziestoosobowy oddział stróżów prawa siłą usunął 
opornych z kościoła, który zamknięto na klucz. Odprawianie nabożeństw tego dnia 
wznowiono dopiero po południu. 

Polska opinia publiczna z oburzeniem przyjęła wieść o wydarzeniach w Moa-
bicie. Z prasy polskiej dobiegał chór jednoznacznego potępienia władz państwo-
wych i częściowo kościelnych. Prasa we wszystkich trzech zaborach opublikowała 
krytyczne komentarze i szeroko zajmowała się tą sprawą8. W relacjach zestawiono 
niewinność dziatwy pragnącej przystąpić do komunii z pruską brutalnością i bez-
względnością, pisząc o wezwaniu uzbrojonych policjantów przez „zarażonych 
ideologią hakaty” księży, odpychających je od Stołu Pańskiego9. „I przeciw ko-
mu?” — pytała retorycznie o sens interwencji policji „Gazeta Grudziądzka” — 
„Przeciw biednej dziatwie polskiej, cieszącej się długo przed tem, że w sercach 
zawita Chrystus pokoju, pogody, Chrystus zbawienia! Radość niewinnych serc 
dziecinnych unicestwiona została brutalną pięścią pruskiego urzędnika, odpędza-
jącego je od Stołu Pańskiego. O, zaiste bezprzykładny to fakt w dziejach kościoła 
katolickiego!”10. Uzbrojona policja miała swą obecnością i zachowaniem (m.in. 
ciągnięciem kobiety za włosy i rozrywaniem dziewczynkom sukienek) pohańbić 
święte miejsce. 

7 Echa zajść w kościele św. Pawła w Berlinie, „Dziennik Bydgoski”, 21 marca 1914. 
8 Zajścia w kościele św. Pawła w Berlinie, „Dziennik Poznański”, 18 marca 1914; Aresztowania 

w sprawie zajść w kościele św. Pawła w Moabicie, „Dziennik Poznański”, 21 marca 1914; Dzieło du-
cha Chrystusowego?, „Kurjer Poznański”, 17 marca 1914; Echa zajść w kościele Św. Pawła w Berlinie, 
„Kurjer Poznański”, 18 marca 1914; Na tle zajść w kościele Św. Pawła w Berlinie, „Kurjer Poznański”, 
20 marca 1914; Dokąd to wiedzie, „Kurjer Poznański”, 24 marca 1914; Na tle sprawy moabickiej, 
„Kurjer Poznański”, 25 marca 1914; Dwa bieguny, „Kurjer Poznański”, 31 marca 1914; Awantury 
w kościele katolickim w Berlinie, „Kurjer Lwowski”, 17 marca 1914; Policja w kościele, „Kurjer 
Lwowski”, 17 marca 1914. 

9 Gwałt antypolski w kościele berlińskim, „Gazeta Warszawska”, 18 marca 1914; H.K.T. w koście-
le. Policya wyrzuca Polaków z kościoła na żądanie księdza, „Dziennik Bydgoski”, 15 marca 1914; 
Pięść i szabla w kościele, „Kurjer Warszawski”, 16 marca 1914; Księża niemieccy na usługach hakaty, 
„Dziennik Kijowski”, 3 (16) marca 1914; Pokłosie „Moabitu”, „Dziennik Berliński”, 24 kwietnia 
1914; Napad policyi w Berlinie na Polaków w kościele, „Gazeta Grudziądzka”, 17 marca 1914. 

10 Zamach na duszę polską, „Gazeta Grudziądzka”, 19 marca 1914. 
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Przypominano, że ostatnie wejście policji do kościoła katolickiego w Niem-
czech miało miejsce ponad trzydzieści lat wcześniej, w okresie Kultur kampfu. Co 
zadziwiające i szczególnie gorszące, teraz odbyło się to na prośbę samych władz 
kościelnych. Świadczyć to miało o rosnących wpływach hakatystów wśród nie-
mieckiego duchowieństwa. Według przyglądającego się całej sprawie c.k. wice-
konsula w Warszawie Władimira Radomsky’ego, liczne i ostre w tonie głosy prasy 
Królestwie Polskim dały się podsumować stwierdzeniem, że niemieckim szowi-
nistom udało się zatruć nawet Kościół swą ideologią, odwodząc duchownych od 
elementarnych podstaw moralności11. 

Wśród Polaków przeprowadzono zbiórkę na rzecz dwóch aresztowanych pod-
czas zajść ojców niedoszłych pierwszokomunijnych dzieci, Karczmarka i Słom-
skiego12. Samym dzieciom zorganizowano podróż do Wielkopolski, gdzie miały 
przyjąć komunię w zbliżającą się Wielkanoc13. Oburzeni berlińscy Polacy złożyli 
formalną skargę na zakon dominikański i zapowiedzieli odwoływanie się do wyż-
szych władz kościelnych, a jeśli zajdzie taka potrzeba — nawet do samej Stolicy 
Apostolskiej. Od razu zresztą zaczęto we wszystkich trzech zaborach zbierać podpi-
sy pod listem do Piusa X14. „Zaiste przebrała się miara cierpliwości deptanego spo-
łeczeństwa naszego” — kończył jeden ze swoich artykuł o wypadkach u św. Pawła 
„Kurjer Poznański”15. Deklaracje protestacyjne przyjmowały także polskie komi-
tety wyborcze rozsiane po całych Niemczech, m.in. w Dortmundzie, Oberhausen, 
Castrop, Watenscheid, Borbeck, Hocheneide i Merrbeck16. „Wypędzenie przez 
żandarmów i policyę z Kościoła w Moabicie jest w ostatnich dniach najwybit-
niejszym pomnikiem naszej niedoli.” — czytamy w odezwie Głównego Komitetu 
Wyborczego Polski dla Polaków po lewym brzegu rzeki Łaby — „To też sprawa 
ta powinna do głębi poruszyć cały naród polski, a przede wszystkiem lud polski 
na obczyźnie. Poruszenie to nasze powinno okazać się w tem energiczniejszej 
obronie świętych i nieprzedawnionych praw narodu polskiego”17. Jak ocenia reak-
cje polskiej opinii publicznej na zajścia w Moabicie Robert T r a b a:  „Choć cała 

11 Österreichisches Staatsarchiv, Haus– Hof– und Staatsarchiv, Wiedeń [dalej: HHStA], 
Gesandtschaft St. Petersburg 127, Kopien politische Berichte des k.u k. Gl. Cons. Warschau nach 
Wien, list Wladimira Radomsky’ego do Leopolda Berchtolda, Warszawa, 25 marca 1914.

12 Na rodziny ofiar rządów pruskich Kościele, „Kurjer Poznański”, 21 marca 1914. 
13 W sprawie komunii dzieci moabickich w Poznaniu, „Dziennik Berliński”, 15 kwietnia 1914. 

Część dzieci tuż po niefortunnych zajściach udało się do innych berlińskich świątyń, gdzie udzielono 
im komunii. 

14 Politisches Archiv des Auswärtiges Amt, Berlin [dalej: PA AA], R. 10833, Rußland 83/2, Bd.42, 
Akten betreffend Innere Zustände Polens, list Augusta Brücka do Theobalda Bethmanan–Hollwega, 
Warszawa, 8 kwietnia 1914.

15 Rządy władz pruskich Kościele, „Kurjer Poznański”, 18 kwietnia 1914. 
16 Dalsze protesty Towarzystw w sprawie wypadków moabickich, „Dziennik Berliński”, 17 kwiet-

nia 1914; Protesty towarzystw w sprawie wypadków moabickich, „Dziennik Berliński”, 24 kwietnia 
1914. 

17 Odezwa, „Dziennik Berliński”, 22 kwietnia 1914. 
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sprawa miała skomplikowane tło społeczno–prawne, prasa polska zinterpretowa-
ła ja jednoznacznie jako kontynuację pruskiej polityki prześladowania polskich 
katolików”18. 

Wypadki w berlińskim kościele dominikańskim szeroko komentowała również 
prasa niemiecka. Jej oceny utrzymane były w tonie zdecydowanie nieprzychylnym 
dla Polaków. Świadczą o tym chociażby używane w prasie takie sformułowania 
jak: tumult, zajścia, powstanie, wykroczenia, wymuszenia, uzurpacja, bezczelność, 
radykalna mniejszość, heca. Polakom zarzucano celowe dążenie do sprowokowa-
nia zajścia m.in. poprzez chęć wymuszenia udzielenia polskim dzieciom komunii 
na innych warunkach niż niemieckim, wywieszanie w kościele sztandarów pol-
skich organizacji narodowych, śpiewanie pieśni narodowych, zakłócanie nabożeń-
stwa okrzykami, wyzywanie i grożenie duchownym. Podczas samej akcji policji 
mieli oni krzyczeć, czepiać się konfesjonałów i ławek, rzucać się na podłogę i ci-
skać w stróżów prawa gromnicami, a przed kościołem — rozdawać ulotki19. Dzieci 
miały nie znać języka polskiego w stopniu wystarczającym do właściwego przygo-
towania się do przyjęcia Najświętszego Sakramentu, były do tego przygotowywa-
ne przez osobę niemającą stosownych uprawnień, zaś księża egzaminujący je mieli 
przekroczyć swe kompetencje, działając na terenie nie swojej diecezji20. Polakom 
zarzucono stawianie pod przykrywką religii nieuzasadnionych żądań stricte poli-
tycznych. Oto próbka takiej narracji. Według „Schulthess’ Geschichtskalender”: 
„W kościele katolickim p.w. św. Pawła w berlińskiej dzielnicy Moabit doszło do 
niepokojów, ponieważ polscy robotnicy–socjaldemokraci domagali się mszy w ję-
zyku polskim. Ustępstwo, że na łacińskiej mszy odprawianej w każdą niedzielę 
między godz. 8.00 a 9.00 kazania będą wygłaszane w języku polskim nie zadowo-
liło Polaków, dlatego zakłócali oni spokój podczas mszy, wdarli się do zakrystii i z 
rozwiniętymi polskimi flagami odgrywali gorszące sceny. Gdy proboszcz wszedł 
na kazalnicę by wygłosić kazanie, został zakrzyczany”21. Po samych zajściach 
prasa polska miała przeprowadzić dziką nagonkę na niemieckich duchownych. 

18 R. T r a b a, op. cit., s. 32. 
19 Mimo kwerendy w aktach prezydium policji berlińskiej, przechowywanych w Landesarchiv 

Berlin nie udało mi się dotrzeć do raportów policyjnych opisujących zajście. Natomiast na raport taki 
powoływał się w swym piśmie minister wyznań i oświecenia publicznego August von Trott zu Solz. 
Według niego Polacy nie stawiali interweniującej policji czynnego oporu, opuszczając kościół jedynie 
głośno protestowali słownie. Vide: Berlin, PA AA, R.4120, Preussen 4, Polnische Agitation generalia, 
Bd. 64, Raport Ministra Wyznań i Oświecenia Publicznego dla Ministra Spraw Zagranicznych, 
20 marca 1914, s. 36–39. 

20 Polnische Ausschreitungen in der St. Paulus–Kirche, „Neue Preußische Zeitung”, 16 marca 
1914; Die innere Politik der Woche, „Neue Preußische Zeitung”, 22 marca 1914; Polendemostration in 
der St. Pauluskirche, „Berliner Tageblatt”, 16 marca 1914; Polentumulte in einer Kirche, „Berliner 
Börsen–Courier”, 16 marca 1914; Die Polendemonstration, „Vossische Zeitung”, 16 marca 1914; 
Polnische Tumulte in einer Kirche, „Germania”, 16 marca 1914. 

21 Schulthess’ Geschichtskalender, R. 1914, s. 139. (tłum. P. S z l a n t a).
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Zresztą także owa prasa zarzucała niemieckiej tendencyjne, nienawistne i prowo-
kacyjne relacjonowanie zajść Moabicie22. 

Wyjątek od tej nagonki stanowiły bardziej wyważone artykuły w socjaldemo-
kratycznych „Vorwärts” i „Leipziger Volkszeitung”, które przyznawały Polakom 
prawo do posługiwania się własnym językiem także w sferze kościelnej. Jak oce-
niał „Vorwärts: „Tych pożałowania godnych wypadków można było uniknąć, gdy-
by miano wzgląd na polskojęzyczną ludność, czego ta ma prawo się domagać, 
i gdyby katolickie duchowieństwo nie dało się wykorzystać do uciskania tychże 
ludzi”23. Komentatorzy wyrażali przy tym nadzieję, że polscy robotnicy zrozumie-
ją klasowy charakter prześladowań i będą bronili swych praw w sposób zorganizo-
wany w ramach ruchu politycznego24. 

Zajścia w moabickim kościele znalazły swoje odzwierciedlenie także w pru-
skim Landtagu. Korzystając z debaty nad budżetem Ministerstwa Wyznań i Oświe-
cenia Publicznego, 27 i 28 kwietnia 1914 głos w tej sprawie zabrali posłowie 
Tadeusz Styczyński i Wojciech Korfanty. Zrzucili oni winę za zajścia na wła-
dze państwowe. W swej odpowiedzi minister August von Trott zu Solz zarzucił 
Polakom, że nie zawahali się użyć przestrzeni kościoła do agitacji politycznej. 
Odrzucił zarzut o celowym działaniu rządu w tej sprawie i jakimkolwiek związku 
między wydarzeniami w kościele a polityką rządu we wschodnich prowincjach 
państwa25. 

Wspomniany minister w specjalnym raporcie wewnętrznym nie wykluczył, 
że polscy radykałowie od dłuższego czasu przygotowywali prowokację, mającą 
zwrócić uwagę kurii rzymskiej na ich postulaty. Polacy, którzy wielokrotnie już 
skarżyli się w Stolicy Apostolskiej na swych biskupów, po raz pierwszy sięgnęli 
po środek tak drastyczny, jak zakłócenie nabożeństwa. Moment prowokacji miał 
być nieprzypadkowy. Wydarzenia w Moabicie zbiegły się bowiem ze śmiercią wie-
loletniego arcybiskupa wrocławskiego kardynała Georga Koppa. Minister uznał 
postępowanie władz kościelnych za właściwe. Urządzanie oddzielnej uroczystości 
pierwszokomunijnej dla polskich dzieci z pedagogicznego i kościelnego punktu 
widzenia nie miało jego zdaniem żadnego uzasadnienia. Dzieci te miały za słabo 

22 Echa zajść moabickich, „Dziennik Poznański”, 10 kwietnia 1914; Głosy prasy niemieckiej 
o zajściach w Moabicie, „Dziennik Poznański”, 19 marca 1914. 

23 Gläubige Polen und die Geistlichkeit, „Vorwärts”, 16 marca 1914. (tłum. P. S z l a n t a). 
24 Tumult in der katholischen Pauluskirche zu Berlin, „Leipziger Volkszeitung”, 16 marca 1914; 

Ein Polenaufstand in Berlin, „Leipziger Volkszeitung”, 17 marca 1914. 
25 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der Abgeordneten, 

22. Legislaturperiode, II. Session 1914/15, t. V, Berlin 1914, s. 5496, 5506, 5595–5609; Sprawa mo-
abicka w sejmie pruskim, „Dziennik Berliński”, 29 kwietnia 1914; Sprawa moabicka w sejmie pruskim 
(Drugi dzień rozpraw), „Dziennik Berliński”, 30 kwietnia 1914; Sprawa moabicka na tle rozpraw 
sejmowych, „Dziennik Berliński”, 1 maja 1914; Poseł Korfanty o zajściach w kościele w Moabicie, 
„Dziennik Bydgoski”, 2 maja 1914; Mowa posła Korfantego wygłoszona w sejmie pruskim w sprawie 
moabickiej, „Dziennik Poznański”, 30 kwietnia 1914. 
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znać język polski, aby dobrze przygotować się do tego sakramentu. Duchowni nie 
dopuścili ich do komunii właśnie z powodu niewystarczającego przygotowania26. 

Niemcy dobrze pamiętali o kampanii informacyjnej z okresu strajków szkol-
nych, która szerokim echem odbiła się w Europie, negatywnie wpływając na wize-
runek Rzeszy27. Stąd postanowili zawczasu podjąć kroki zapobiegające takim stra-
tom. Dotyczyło to głównie Włoch. Tam bowiem udać się miała delegacja Polaków 
z Niemiec w celu przedstawienia papieżowi polskich racji28. O podjęcie szerszej 
kampanii informacyjnej we Włoszech i dotarcie ze swym przekazem do tamtejszej 
prasy apelował minister spraw wewnętrznych do szefa dyplomacji. Miano poin-
formować tamtejszą opinię publiczną m.in. o tym, że we wszystkich berlińskich 
kościołach katolickich pracują księża mówiący po polsku29. Ambasador w Rzymie 
Johannes von Flotow podjął odpowiednie działania w tym kierunku30. Po debacie 
w Landtagu o incydencie w Moabicie pruski poseł przy Stolicy Apostolskiej Otto 
von Mühlberg rozmawiał z tamtejszym sekretarzem stanu kardynałem Rafaelem 
Merry del Val y Zuluetą. Naświetlił mu zagadnienie z niemieckiego punktu wi-
dzenia mówiąc o polskiej hecy, wypaczeniach faktów i nadmiernych żądaniach. 
Kardynał ze zrozumieniem odniósł się do argumentów niemieckiego dyplomaty. 
Nie przykładał też większego znaczenia do artykułów zamieszczanych we wło-
skiej prasie, przedstawiających polski punkt widzenia31. 

Ze swej strony władze kościelne starały się wyciszyć spór. Delegatów pol-
skich parafian z Moabitu przyjął delegat brandenburski, reprezentujący biskupa 
wrocławskiego w Berlinie. Miało także dość do spotkania i pojednania probosz-
cza św. Pawła z polskimi parafianami. Przedstawiciele Kościoła podkreślali, że 
we wszystkich berlińskich parafiach pracują księża znający język polski, zaś po-
trzeby religijne polskich wiernych są zaspakajanie w wystarczającym stopniu32. 
Formalnie nie złożono do prokuratury doniesienia o popełnieniu przestępstwa 
i zajścia w kościele nie stały się przedmiotem śledztwa33. Proboszcz tłumaczył póź-
niej pokrętnie, że pierwotnie wydał zgodę jedynie na tzw. komunię prywatną, zaś 

26 Berlin, PA AA, R.4120, Preussen 4, Polnische Agitation generalia, Bd. 64, s. 36–39, raport mi-
nistra wyznań i oświecenia publicznego dla ministra spraw zagranicznych, 20 marca 1914. 

27 Vide np. L. T r z e c i a k o w s k i, Dyplomacja niemiecka wobec strajku dzieci wrześnieńskich, 
[w:] idem, W kręgu polityki. Polacy–Niemcy w XIX wieku, Poznań 2002, s. 54–61. 

28 Deputacya polska w sprawie moabickiej u Ojca Świętego, „Dziennik Berliński”, 19 kwietnia 
1914; Czego się możemy spodziewać po Rzymie?, „Dziennik Berliński”, 24 kwietnia 1914. 

29 Berlin, PA AA, R.4120, Preußen 4, Polnische Agitation generalia, Bd. 64, s. 251, 260, 264–266, 
listy ministra spraw wewnętrznych do ministra spraw zagranicznych, 15, 20 i 24 kwietnia 1914. 

30 PA AA, R.4120, Preußen 4, Polnische Agitation generalia, Bd.64, s. 268, list Flotowa do 
Bethamnna–Hollwega, Rzym, 28 kwietnia 1914.

31 PA AA, R.4120, Preußen 4, Polnische Agitation generalia, Bd.64, s. 227, list Mühlberga do 
Beth manna–Hollwega, Rzym, 2 maja 1914. 

32 O potrzebach religijnych polskich wiernych w Niemczech vide np. W. H e l b i c h, Potrzeby 
duszpasterskie naszych wychodźców w Niemczech, „Ateneum Kapłańskie”, t. II, 1914, s. 244–250. 

33 Echa zajść w kościele św. Pawła w Berlinie, „Kurjer Poznański”, 19 marca 1914.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



342 PIOTR SZLANTA

dzieci przyszły na uroczystość odświętnie ubrane, dziewczynki w białych sukien-
kach i wiankach na głowach, łamiąc tym rzekomo wcześniejsze ustalenia. Polacy 
podejrzewali jednak, że wczesnym rankiem feralnego dnia otrzymał on pilny tele-
gram od władz państw owych, zakazujący udzielenia komunii w takiej specjalnej 
formule34. Zapewne proboszcz nie spodziewał się, że władze w ogóle zainteresują 
się całą sprawą. Znajdując się niespodziewanie dla siebie między Scyllą niezado-
wolenia władz a Charybdą oburzenia części parafian wybrał mniejsze zło, jakim 
było — w jego przekonaniu — odwrócenie się od Polaków. 

Najbardziej spektakularna akcję protestacyjną przeciw temu, co wydarzyło 
się w kościele św. Pawła, przeprowadzono w Warszawie. W czwartkowy wieczór 
19 marca około godz. 19.00 pod konsulatem niemieckim, znajdującym się u zbie-
gu ulic Jasnej i Świętokrzyskiej, zebrała się około studwudziestoosobowa grupa 
studentów Politechniki Warszawskiej. Gdy tylko w konsulacie włączono światło, 
w stronę okien poleciały kamienie i butelki z atramentem. Studenci wznosili także 
antyniemieckie hasła, np. „Precz z Hakatą!”. Po wyjściu na balkon konusl gene-
ralny August von Brück zauważył tłum napierający na dwóch stojących przed wej-
ściem policjantów, którzy w samoobronie musieli wyciągnąć broń. Zdołali jednak 
pojmać dwóch napastników. Atrament z rozbitych butelek, pobrudził balkon, lecz 
przymocowany do niego szyld z godłem państwowym nie został zanieczyszczony35. 

Później aresztowano kolejnych 39 studentów politechniki, 21 uniwersytetu, 
jednego ze szkoły weterynaryjnej oraz dwie inne osoby. Zebrali się oni bowiem 
pod komisariatem, gdzie przetrzymano zatrzymaną pod konsulatem dwójkę, chcąc 
wymusić jej zwolnienie36. Nie była to zresztą pierwsza demonstracja pod warszaw-
skim konsulatem Rzeszy. Podobną, i to bardziej burzliwą, zorganizowano w grud-
niu 1901 r. w proteście przeciw zajściom we Wrześni. 

Von Brück natychmiast doniósł telegraficznie o tym incydencie centrali w Ber-
linie. Informował m.in., że na szczęście atrament nie pobrudził szyldu z niemiec-
kim godłem, choć w oknach konsulatu wyleciało kilka szyb37. W ocenie jednego 
z informatorów Brücka nie bez znaczenia mógł być fakt, że w incydencie pod kon-

34 Sprawa moabicka w sejmie pruskim, „Dziennik Berliński”, 29 kwietnia 1914; Dokąd to wiedzie, 
„Kurjer Poznański”, 24 marca 1914. 

35 PA AA, R.4120, Preußen 4, Polnische Agitation generalia, Bd. 64, s. 30, odpis depszy konsula 
Brücka do MSZ w Berlinie, Warszawa, 20 marca 1914; ibidem, R. 10833, Rußland 83/2, Bd. 42, Akten 
betreffend Innere Zustände Polent, list Augusta Brücka do Theobalda Bethamnna–Hollwega, War-
szawa, 20 marca 1914; Polnische Kundgebungen von der deutschen Konsulat in Warschau, „Neue 
Preußische Zeitung”, 20 marca 1914; Demonstracye przed konsulatem niemieckim w Warszawie, 
„Dziennik Bydgoski”, 22 marca 1914. 

36 HHStA, Gesandtschaft St. Petersburg 127, Kopien politische Berichte des k.uk. Gl. Cons. 
Warschau nach Wien, list Wladimira Radomsky’ego do Leopolda von Berchtolda, Warszawa, 20 mar-
ca 1914.

37 PA AA, R. 10833, Rußland 83/2, Bd.42, Akten betreffend Innere Zustände Polens, telegramy 
Brücka do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa, 19 i 20 marca 1914. 
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sulatem uczestniczyli studenci politechniki. W tej uczelni założonej w 1898 r. za 
zgodą cara, choć za pieniądze zebrane ze składek społeczeństwa, wykładano po 
rosyjsku, a studiującą tam polską młodzież posądzano o brak patriotyzmu. Atak 
na niemiecką placówkę miał zdjąć z niej to odium. Taką hipotezę potwierdzać 
miał też fakt, że studenci politechniki z reguły nie pojawiali się w tej części mia-
sta38. Sprawę zajścia poruszono na szczeblu dyplomatycznym. W Petersburgu szef 
rosyjskiej dyplomacji Siergiej Sazonow przepraszał za nie ambasadora Rzeszy 
Friedricha Pourtalesa, obiecując ściganie i przy kładne ukaranie sprawców. 

Zapowiedziany w warszawskich uczelniach strajk solidarnościowy z areszto-
wanymi przybrał niewielkie rozmiary. Policja bała się, że w niedzielę 22 marca 
może dojść do demonstracji ze spaleniem portretu cesarza Wilhelma II włącznie 
i prewencyjnie na placach w sąsiedztwie konsulatu zgromadziła tego dnia znaczne 
siły. Te środki zaradcze okazały się zbędne, gdyż do żadnych naruszeń porządku 
publicznego nie doszło39. 

W tych dniach polska opinia publiczna odnotowała pogłoski o mającym bar-
dzo antykatolicki wydźwięk liście, który w sierpniu 1901 r. skierował Wilhelm II 
do swej ciotki, księżnej heskiej Anny. Postanowiła ona przejść na katolicyzm, co 
spotkało się z dezaprobatą kajzera, który — jako głowa rodu — zabronił Hohen-
zollernom utrzymywania z nią jakichkolwiek kontaktów. Konieczne było urzędo-
we dementi na łamach półoficjalnej „Norddeutsche Allgemeine Zeitung”, w której 
4 kwietnia 1914 zaprzeczono, jakoby cesarz urazić miał we wspomnianym liście 
katolicyzm, określając go m.in. mianem przesądu40. Sprawę tę odnotowały także 
media polskie41. Na przykład endeckie „Słowo Polskie” w artykule „Wilhelm II 
i katolicyzm” oskarżyło cesarza wprost, że nienawidzi katolików. Prokuratura 
w Niemczech zastanawiała się nawet, czy te słowa nie stanowiły obrazy majestatu, 
czego udowodnienie mogłoby doprowadzić do zakazu rozprowadzania tego dzien-
nika w Niemczech42. 

Zgodnie z przewidywaniami Niemców, aresztowanym w związku z zajściami 
pod warszawskim konsulatem nie stała się wielka krzywda. Pięciu z nich zosta-
ło skazanych na trzy miesiące aresztu, jeden na dwa, a 55 na miesiąc43. Już na 
początku kwietnia 53 spośród skazanych na miesiąc aresztu, opuściło go na pod-

38 Ibidem, R. 10833, Rußland 83/2, Bd.42, Akten betreffend Innere Zustände Polens, list Augusta 
Brücka do Theoblada Bethamnna–Hollwega, Warszawa, 20 marca 1914.

39 Ibidem, R. 10833, Rußland 83/2, Bd.42, Akten betreffend Innere Zustände Polens, list Augusta 
Brücka do Theobalda Bethamanna–Hollwega, Warszawa, 29 marca 1914. 

40 J. C. G. R ö h l, Wilhelm II. Der Weg in den Abgrund 1900–1941, München 2008, s. 186–188. 
41 Vide np. Cesarz Wilhelm a katolicyzm, „Kurjer Poznański”, 24 marca 1914. 
42 PA AA, R.4120, Preußen 4, Polnische Agitationen generalia, Bd. 64, s. 285–286, list szefa po-

znańskiej policji Knesbecka do prokuratury, Poznań, 6 kwietnia 1914.
43 Ibidem, R. 10833, Rußland 83/2, Bd. 42, Akten betreffend Innere Zustände Polens, list Brücka 

do Bethmana–Hollwega, Warszawa, 29 marca 1914.
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stawie wielkanocnej amnestii. W areszcie spędzili zatem niecałe dwa tygodnie44. 
Łagodne traktowanie wykroczeń Polaków względem Niemiec stanowiło wówczas 
w Kongresówce częstą praktykę władz, pragnących tym sposobem uspokajać na-
stroje społeczne i odwracać uwagę opinii publicznej od miejscowych problemów. 
Jak donosił warszawski c.k. konsul, opisując antyniemiecką kampanię podjętą pod 
koniec 1913 r. przez humorystyczny tygodnik „Mucha” w związku z bezpraw-
nym postępowaniem żołnierzy pruskich wobec cywilów w alzackim miasteczku 
Zabern45: „dość zabawnym jest obserwowanie, jak trzymany przez Rosjan żelazną 
pięścią Furor Polonicus, znajduje swe ujście w kierunku, w którym nie ma kar 
za wybuchy narodowego temperamentu”46. Dziwił się przy tym praktykom rosyj-
skiego cenzora, tolerującego nawet najbardziej prowokacyjne ataki na zagraniczne 
rządy47. 

Na pobłażliwe załatwienie incydentu pod konsulatem niewątpliwy wpływ 
miała dość napięta wówczas atmosfera w stosunkach międzynarodowych. Pod ko-
niec 1913 r. do jej pogorszenia przyczynił się kolejny spór wokół Turcji, wywołany 
wysłaniem przez Niemcy nad Bosfor nowej misji wojskowej, na czele z Ottonem 
Limanem von Sandersem. W przeciwieństwie do podobnych misji z poprzednich 
lat, tym razem niemieccy oficerowie mieli pełnić funkcje nie tylko doradcze, lecz 
także wykonawcze. Sandersa mianowano dowódcą I korpusu w Istambule oraz 
głównym inspektorem armii tureckiej. Miało mu podlegać także szkolnictwo woj-
skowe. Inni niemieccy oficerowie biorący udział w tej misji mieli obsadzić kluczo-
we stanowiska w armii sułtańskiej. 

Na wieść o tym w Petersburgu zawrzało. Misję, dalece przekraczającą cha-
rakter szkoleniowy, uznano za próbę „zakorkowania” cieśnin czarnomorskich 
oraz uzyskania przez Niemcy dominującego wpływu na turecką politykę i armię. 
Oznaczało by to przekreślenie szans na odbicie Konstantynopola „z rąk niewier-
nych”. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Sazonow, rozeźlony na rosnące wpły-
wy niemieckie nad Bosforem, grzmiał w Dumie o tworzeniu w Turcji „kalifatu 
berlińskiego”. Nie dość, że od dziesięcioleci Niemcy wspierali antyrosyjską po-
litykę Austro–Węgier na Bałkanach, to teraz samodzielnie wkroczyli na obszar 
żywotnych interesów imperium Romanowów. Do rosyjskich protestów dyploma-

44 Ibidem, R.4120, Preußen 4, Polnische Agitationen generalia, Bd. 64, s. 221, list Brücka do 
Bethmana–Hollwega, Warszawa, 3 kwietnia 1914.

45 Vide szerzej np.: W. J. M o m m s e n, Bürgerstolz und Weltmachtstreben. Deutschland unter 
Wilhelm II. 1890 bis 1918, Berlin 1995, s. 440–449. 

46 HHStA, Gesandtschaft St. Petersburg 127, Kopien politische Berichte des k.uk. Gl. Cons. 
Warschau nach Wien, list Leopolda Andriana do Leopolda Berchtolda, Warszawa, 20 grudnia 1913 
(tłum. P. S z l a n t a). 

47 Ibidem. Vide także: Deutsches Literaturarchiv Marbach, Nachlass Leopold von Andrian / 78.2: 
Briefe an Leopold Berchtold [alt: 3683], listy Andriana do Berchtolda, Warszawa, 20 i 25 marca 1914. 
Za udostępnienie mi listów z archiwum w Marbach chciałbym podziękować w tym miejscu dr. Stepha-
nowi Lehnstaedtowi. 
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tycznych solidarnie przyłączyły się Francja i Wielka Brytania. Spór ostatecznie 
udało się zażegnać w styczniu 1914 r. w taki sposób, że Niemcy zgodzili się na 
częściową zmianę formuły misji — Sanders został mianowany dowódcą korpusu 
stacjonującego w Adrianopolu, pozostając inspektorem armii tureckiej. Cała spra-
wa dodatkowo obciążyła i tak już nie najlepsze stosunki niemiecko–rosyjskie48. 

Na początku 1914 r. niemiecką prasę opanowała kolejna fala antyrosyjskiej 
histerii. W marcu w półoficjalnej „Kölnische Zeitung” pojawił się artykuł jej ko-
respondenta w Petersburgu o intensywnych przygotowaniach Rosji do wojny, na 
którą miała być gotowa za trzy lata. Duch tego tekstu przypominał napisany z in-
spiracji Bismarcka artykuł „Czy będzie wojna?” („Ist Krieg in Sicht?”) z 1875 r., 
w którym sugerowano konieczność rozpoczęcia wojny prewencyjnej z Francją49. 
Kilka dni później liberalny „Berliner Tageblatt” apelował, aby nie pozwolić wro-
gom na wybór momentu ataku. Dodatkowe obawy budziły informacje o nego-
cjacjach prowadzonych przez rosyjską i brytyjską admiralicję w sprawie umowy 
o współdziałaniu obu flot przeciw Niemcom. To wszystko wzmagało aktywność 
niemieckich „jastrzębi”. Szef sztabu generalnego Helmuth von Moltke młodszy 
wciąż nosił się z myślą rozpoczęcia wojny prewencyjnej. Rozważano także po-
mysł wciągnięcia do Trójprzymierza Szwecji, którą można by skusić ofertą od-
zyskania po ewentualnej wojnie z Rosją Finlandii i Wysp Alandzkich, utraconych 
w 1815 r.50 Z tego względu rosyjski wymiar sprawiedliwości patrzył przez palce na 
antyniemieckie wykroczenia, także polskich studentów. 

Zajścia w kościele św. Pawła nie nabrały takiego rozgłosu, jak choćby strajk 
dzieci we Wrześni czy sprawa Drzymały, lecz stanowiły — w oczach Polaków 
— kolejny dowód na traktowanie ich przez państwo niemieckie po macoszemu. 
Śledząc artykuły pojawiające się w polskiej i niemieckiej prasie tego okresu wy-

48 K. C a n i s, Der Weg In den Abgrund. Deutsche Außenpolitik 1902–1914, Padeborn 2011, 
s. 568–610; K. H i l d e b r a n d, Das vergangene Reich. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hit-
ler, Stuttgart 1995, s. 296–298; W. J. M o m m s e n , Großmachtstellung und Weltpolitik. Die Außen-
politik des Deutschen Reiches 1870 bis 1914, Frankfurt am Main–Berlin 1993, s. 291–293; M. K r ö -
g e r, Letzter Konflikt von der Katastrophe. Die Liman–von Sanders–Krise 1913/14, [w:] Vermiedene 
Kriege. Deeskalation von Konflikten der Großmächte zwischen Krimkrieg und Ersten Weltkrieg 1865–
1914, red. J. D ü l f f e r, M. K r ö g e r, R.–H. W i p p i c h, München 1997, s. 657–671; F. K. T o -
m a s z e w s k i, A Great Russia. Russia and the Triple Entente 1905 to1914, Westport 2002, s. 83 nn. 

49 H. We r e s z y c k i, Sojusz trzech cesarzy. Walka o pokój europejski 1872–1878, Warszawa 
2010, s. 134–168. 

50 V. U l l r i c h, Die nervöse Großmacht 1871–1918. Aufstieg und Untergang des deutsche 
Kaiserreichs, Frankfurt am Main 1999, s. 235–238. Szerzej o relacjach rosyjsko–niemieckich w okre-
sie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej: I. S c h n e i d e r, Die deutsche Rußlandpolitik 
1890–1900, Paderborn 2003; S. K e s t l e r, Betrachtungen zur kaiserlich–deutschen Rußlandpolitik: 
Ihre Bedeutung für die Herausbildung des deutsch–russischen Antagonismus zwischen Reichsgründung 
und Ausbruch des Ersten Weltkrieges (1871–1914), Hamburg 2002; A. H i l l g r u b e r, Deutsche 
Rußlandpolitik 1871–1918. Grundlagen–Grundmuster–Grundprobleme, [w:] A. G r u b e r, Deutsche 
Großmacht– und Weltpolitik im 19. und 20. Jahrhundert, Düsseldorf 1979, s. 70–90. 
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daje się, że niewielkie było ich zainteresowanie odtworzeniem faktycznego prze-
biegu zdarzeń podczas feralnej niedzieli. Każda ze stron sporu najczęściej snuła 
własną narrację, doskonale wplatając się w funkcjonujące w wyobraźni zbiorowej 
stereotypy i wyobrażenia51. Już wkrótce po wybuchu pierwszej wojny światowej 
poszły one w niepamięć, zepchnięte przez wydarzenia o nieporównywalnie więk-
szym ciężarze gatunkowym. 

„Pushed away from the Divine Table”: 
The Incident in St. Paul’s Church in Berlin in 1914, and its Repercussions

The writer recalls an episode which took place in the Catholic Church of St. Paul in 
the Berlin district Moabit, on March 15, 1914. On that day the priest who was celebrating 
mass, contrary to a previous agreement, refused to perform the First Communion in the 
Polish language for the circa forty Polish children gathered for the ceremony. Instead, he 
demanded that the worshippers should leave the church after the service, and when the they 
refused, he called in the police, who removed them by force. 

The incident trigger off an ardent press campaign among Polish newspapers in all 
three partitions (Prussian, Russian, Austrian) as well in the German press. Piotr Szlanta 
points out that each of the sides involved reported the story differently. The Polish 
journalists emphasized the brutality of the police, in particular towards women and children 
(the tearing of the white communion dresses on girls; drawing women out of the church by 
hair); they also condemned the priest who failed to keep his promise and called in the 
police against his own parishioners. On the other hand the German newspapers reported 
riots caused by Poles who turned a religious ceremony into a political issue (singing songs 
in Polish and waving Polish flags). Apart from the newspaper campaign, the Berlin incident 
provoked a street demonstration of about 120 Poles (mainly university students) in front of 
the German consulate in Warsaw. The German government responded in two ways: while 
measures were undertaken in the Vatican to prevent any possible conflict, at the same time 
the Russian authorities were encouraged to deal severely with the participants of the Warsaw 
demonstration. What actually happened in the Church of St. Paul was never established: 
since there was not formal complain to the prosecutor’s  office, no official enquiry followed. 
Soon, the episode was overshadowed by the outbreak of the First World War.

For Piotr Szlanta, the incident is yet another instance demonstrating that by the 
outbreak of the World War I, the Poles living in Berlin constituted a relatively numerous 
(c. 100 000 people) and well organized community; in the Parish of St Paul’s in Moabit 
alone they numbered 7000 persons, a third of all the parishioners. 

51 Vide np. W. W r z e s i ń s k i, Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca 
w Polsce w latach 1795–1939, Wrocław 1992, s. 334–351; K. Wa j d a, Obraz Niemców publicystyce 
polskiej lat 1871–1914, [w:] Wokół stereotypów Polaków i Niemców, red. W. W r z e s i ń s k i, Wrocław 
1993, s. 133–153; T. S z a r o t a, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 
1996, s. 40–44. 
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P R Z E G L Ą D Y  B A D A Ń
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Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Aleksander Wielki i Aleksander Bajeczny
(Aleksandra dzieje bajeczne? Pseudo–Callisthenes Historia Alexandri Magni 
/ Pseudo–Kallistenes, Romans o Aleksandrze, przekład, wstęp i komentarz 

Krzysztof N a w o t k a, Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe 
Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, pod red. Leszka M r o  z e w i  c z a, 

Marii M u s i e l a k, zeszyt XIV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010, s. 337, il. 14)

Aleksander Wielki jest niewątpliwie największym zdobywcą w dziejach staro-
żytnych. Władca królestwa Macedonii, państwa wielkości dzisiejszego polskiego 
województwa, u schyłku IV w. p.n.e. pokonał i podporządkował swojej władzy 
imperium perskie, rozciągające się od wybrzeży Morza Śródziemnego aż po Indie. 
Znacznie późniejsza tradycja perska (czy, ściślej rzecz biorąc, jej część) uznała 
go za swojego bohatera. W X w. w „Księdze Królów” („Szahnameh”) Firdausi 
opowiada o wojnie Persji i Rumu (jak muzułmanie nazywali bizantyński Rzym, 
nie bez powodu zresztą, skoro sami Grecy określali się mianem Rhomaioi, czy-
li Rzymianie). Kres waśniom położył ślub szacha Persji Daraba z Nahad, córką 
Filikusa (historyczny Filip II, król Macedonii), króla Rumu. Nahad zapadła jed-
nak na uciążliwą przypadłość, skutkującą przykrą wonią z ust. Jeden z lekarzy 
zastosował wprawdzie skuteczne lekarstwo, zwane w Rumie sekandar (skandix). 
Zbyt późno jednak. Królewnę odesłano do ojczyzny. Po powrocie Nahad urodziła 
syna, któremu nadano imię Sekandar (Iskander), zaś nowa żona Daraba — syna 
o imieniu Dara (historyczny Dariusz III). Wedle tej wersji wyprawa Sekandara 
(historyczny Aleksander Wielki) przeciwko przyrodniemu bratu Dara jest wojną 
o odzyskanie ojcowskiego działu. Zwycięstwo Sekandara przywróciło właściwy 
porządek rzeczy. Starszy syn Daraba został prawowitym władcą Persji1.

1 Vide R. S t o n e m a n, Alexander the Great. A Life in Legend, New Haven–London 2008, s. 24–
26 oraz 27–48. Na temat wizerunku Aleksandra w tradycji irańskiej vide też: M. J. O l b r y c h t, 
Aleksan der Wielki i świat irański, Rzeszów 2004, s. 64–68.
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Jeszcze wcześniej adoptowała Aleksandra tradycja żydowska. Józef Fla wiusz 
opowiada o (niemającej miejsca w rzeczywistości) wizycie Aleksandra w Jero-
zolimie i oddaniu przez Macedończyka czci Jahwe2, co Richard S t o n e m a n 
uznał za one of the fastest conversions in religious history3.

Ale na żydowskim i perskim pośmiertne wcielenia Aleksandra się nie kończą. 
Średniowiecze uczyniło go krzewicielem wiary chrześcijańskiej. Wedle szesnasto-
wiecznej tradycji serbskiej szerzył on wszędzie prawdziwą wiarę, daleką od „po-
gańskich wierzeń w greckie bożki”4.

Aleksander został nawet Słowianinem, co w tymże XVI stuleciu ogłosił chor-
wacki teolog i historyk Vinko Pribojevic w dziele „O pochodzeniu i dziejach 
Słowian”5. 

Sławę Słowian podbuduje Aleksander jeszcze na dwa inne sposoby. Po pierw-
sze będą oni zwycięsko z nim walczyć. Oto jak o tym pisał chorwacki historyk 
Mavro Orbini (XVI/XVII w.): „A Słowianie walczyli prawie z wszystkimi narodami 
na świecie. Napadli na Persję, rządzili w Azji i Afryce, toczyli boje z Egipcjanami, 
z Aleksandrem Wielkim, ujarzmili Grecję, Macedonię i Ilirię, zajęli Morawy, 
Śląsk, Czechy, Polskę i wybrzeże Morza Bałtyckiego” („Królestwo Słowian”)6. 
O odparciu Macedończyka pisał też wcześniej Wincenty Kadłubek (ok. 1150–
1223), u którego znajdujemy informację, że Aleksander „rozwinął wojska, a po-
biwszy zwycięskie ziemie Krakowa i Szląska, zburzył wiekotrwałe mury, obrócił 
miasto w perzynę, z ziemią je zrównał i solą posypał”. W końcu jednak Leszek 
i słowiańscy „argiroaspidowie” podstępem go pokonali. O wojnie z Lechitami miał 
pisać Aleksander do Arystotelesa, a i ten wedle mistrza Wincentego pisał o mieście 
Chorintus („pewno” Karaukas), które przeciwstawiło się zdobywcy7.

Wedle innej wersji Aleksander miał sam zająć Niemcy, Polskę, Rosję wraz 
z Syberią i „morzem północnym”. Ów wątek znany jest z tradycji bułgarskiej. 
Wydał też, wedle anonimowego autora czeskiego z XIV w., Privilegium Slavicum, 
ustanawiając po wsze czasy granice władztwa słowiańskiego: „Jako że nam poma-
galiście, zawsze wierni i do boju zdatni, jak przystało na bitnych i pewnych sojusz-
ników, darujemy wam, z własnej, nieprzymuszonej woli i na wieczne czasy, cały 
pas ziemi od północy aż ku południowym granicom włoskim, z przykazaniem, 

2 Ios. Flav. Antiq. Iud. XI, 314–47. Vide RA II, 24. Contra e.g. I Ks. Mach. 1, 1; I Enoch. 90. Vide 
R. S t o n e m a n, op. cit., s. 48–52.

3 R. S t o n e m a n, op. cit., s. 50.
4 Cytuję za: L. M o r o z – G r z e l a k, Aleksander Wielki a macedońska idea narodowa. Słowiań-

skie losy postaci antycznej, Warszawa 2004, s. 53.
5 „Zaprawdę, najznakomitszy pomiędzy królami Aleksandrze, gdyby wszystkie pozostałe księgi 

milczały o tym, że jesteś Sławianinem [Słowianinem], to już tylko twoja chęć, byś rozsławił swe imię, 
i gorące pragnienie sławy dowodzą, że wywodzisz się z tego plemienia, które dzięki swoim nadzwy-
czajnym czynom zasłużenie zdobyło imię wywodzące się od słowa »sława«” (cyt. za: ibidem, s. 41).

6 Cyt. za: ibidem, s. 43.
7 Magistri Vincenti Chronica Polonorum, wyd. A. P r z e z d z i e c k i, Cracoviae 1862.
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aby nikt oprócz waszych ludzi nie ważył się tam przebywać, osiedlać ani miej-
sca sobie szukać”8. O rzekomym przywileju Aleksandra dla Słowian wspominają 
też u nas Marcin Bielski (1495–1575) w „Kronice Polskiej” i Maciej Stryjkowski 
(ok. 1547–1582) w „Kronice polskiej, litewskiej, żmódzkiej i wszystkiej Rusi”9. 
Wątek ów podejmuje następnie Andrij Kaczic Mioszic (1704–1760 r.)10. 

Bajeczny Aleksander był nie tylko zdobywcą Wschodu, ale i Zachodu. Po 
podboju Grecji zdobył wszak Rzym. Jego „oficerowie” sięgnęli nawet po władzę 
na Wyspach Brytyjskich. Betis został królem Anglii, a Gadifer — Szkocji11.

Na przełomie XX i XXI w. spór o Aleksandra nabrał nowego, politycznego 
wymiaru wraz z powstaniem, w wyniku rozpadu Jugosławii, nowego państwa, 
Macedonii. Wskutek rozmaitych perturbacji dyplomatycznych jest ona nazywa-
na obecnie FYROM (Former Yugoslavian Republic of Macedonia). Słowiańscy 
Macedończycy od dawna uznawali Aleksandra za swojego narodowego bohate-
ra, podkreślając albo jego słowiańskość12, albo choćby sam fakt, że urodził się 
w Macedonii13. Po obydwu stronach granicy macedońskio–greckiej wywoływało 
to emocje. Wybitny grecki znawca antyku D a s c a l a k i s  dowodził helleńskości 
Aleksandra i na tej podstawie, że rzekomo nigdy nie wypowiedział on ani słowa 
w innym języku niż grecki14. Z kolei macedoński autor Grigor P r l i c z e w  głosił, 

8 Cyt. za L. M o r o z – G r z e l a k, op. cit., s. 39.
9 Na temat Aleksandra w Polsce vide też: T. Ś l ę c z k a, Aleksander Macedoński w literaturze 

staropolskiej, Wrocław 2003.
10 „Poświadcza to Aleksander / Wielki król całego świata / Każdemu przedstawiając / Szlachetne 

czyny / Które zawsze wskazywały / Na Sławiańskich [sc. słowiańskich] rycerzy, / I dlatego się tak 
nazywa / To sławne i silne plemię [...] / Pozostawił im rozległe / Od morza łacińskiego / I inne państwa 
/ Aż do morza Bałtyckiego / To do nich ma należeć, / Jak było od dawna / I nikt nie może się temu 
sprzeciwiać / Bo tak chciał Aleksander. / Cała wielka Sarmacja / Od dawna do nich należy, / Słynna 
Bośnia, Dalmacja / I ziemie ilirskie. / Moskwa, Polska, / Czechy i Węgry / Bogata Slawonia / I dzielna 
Bułgaria”. Cyt. za L. M o r o z – G r z e l a k, op. cit., s. 40–41.

11 R. S t o n e m a n, op. cit., s. 213.
12 Macedońska dziewiętnastowieczna samowiła głosiła chwałę i słowiańskość Aleksandra: „Czy 

słyszeliście Macedończycy, co mówią starzy ludzie: / Nie było dzielniejszych junaków nad Mace doń-
czyków– / Car Aleksander Macedoński na trzysta lat przed Chrystusem / Z Macedończykami opano-
wał cały świat. / Nasz król Filip to Słowianin. Car Aleksander to Słowianin / Urodziły ich nasze babki 
— Słowianki. / Macedończycy, przypomnijcie sobie macedońskie bohaterstwo / Teraz wy naśladujcie 
przodków! / Nie jest wstydem domagać się swego ani żal za swoje umrzeć (M. Pulevski). W XIX w. 
Isaija Mażowski pisał „macedoński starosłowiański naród, jeszcze 2500 lat temu dotarł do Macedonii 
pod wodzą cara Karana, który, podobnie jak car Filip i car Aleksander, był czystym Słowianinem” 
(1888). Cyt. za: L. M o r o z – G r z e l a k, op. cit., s. 83.

13 Georgi Kiselinov: „Ziemia macedońska słynna jest z dawien dawna. Niewiele jest krajów 
w Europie, które noszą tak głośne imię. Macedonia jako państwo była znana jeszcze w dawnych cza-
sach, a dzięki Aleksandrowi Macedońskiemu usłyszano o niej na całym świecie [...]. Prawdą jest, że 
on nie był Słowianinem; ale prawdą jest też fakt, że wydała go ziemia macedońska” (1944). Cyt. za: 
L. M o r o z – G r z e l a k, op. cit., s. 106–107.

14 A. D a s c a l a k i s, Alexander the Great and Hellenism, Thessaloniki 1966, s. 265.
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że „Aleksander zawsze mówił po macedońsku. Jednak skoro w jego armii byli 
też Grecy, którzy go nie rozumieli, był zmuszony powtarzać swoje rozkazy także 
po grecku”15. W książce nagrodzonej przez Akademię Ateńską i tłumaczonej na 
siedem języków (m.in. na polski)16 Nikolaos M a r t i s  eksponuje kwestionowaną 
przez autorów macedońskich greckość Aleksandra17.

Słowiańskość naszego bohatera jest oczywiście wykluczona. Osobną sprawą 
jest mocno dyskutowana w nauce przynależność etniczna antycznych Macedoń-
czyków, choć mimo wątpliwości dotyczących ich nieznanej nam przeszłości, dla 
przyszłości są z pewnością Hellenami. Inna rzecz, że sama dynastia Argeadów, do 
której należał Aleksander, uznawana była przez Greków za helleńską.

Aleksander — Grek, Pers, Słowianin, wyznawca judaizmu lub chrześcijaństwa 
— jest zarazem bohaterem, truly multicultural and transhistorical, jak to swego 
czasu określił David W i l l i a m s18. Jego sława przekracza granice epok i kultur, 
czego ślady odnajdujemy w bardzo różnych miejscach i kontekstach. Np. wśród 
— by tak rzec — Aleksandrowych lieux de memoire możemy przywołać: Górę 
Aleksandra w Australii, Jezioro Aleksandra w Tadżykistanie, pomnik Aleksandra 
w Salonikach, konstrukcję „Aleksander przed Ekbataną” w Berlinie, pomnik 
Aleksan dra i Bucefała w Edynburgu, popiersia Aleksandra w Aleksandrii i Skopje, 
pomnik w Chodżencie (Tadżykistan). Jest z pewnością wiele innych. Wśród pierw-
szych hotel, a przed nim pomnik Aleksandra w Pafos na greckim Cyprze, wśród 
drugich turecki Iskender Kebab, reklamowany jako „ulubiony kebab Aleksandra 
Wielkiego”. Nie zapominajmy też o rosyjskich rakietach Iskander.

Fundament sławy Aleksandra stanowią jego wielkie czyny utrwalone w dzie-
łach Arriana, Plutarcha, Diodora, Kurcjusza Rufusa i Justyna, ale o jej trwałości 
i szerokim oddziaływaniu przez wieki decydował tzw. „Romans o Aleksandrze”. 
Wedle jednego z rękopisów jest to dzieło Kallistenesa, historyka i uczestnika wy-
prawy Aleksandra Wielkiego przeciwko Persji. Skoro jednak „Romans” opisuje 
również wydarzenia, do których doszło po śmierci Kallistenesa, wykluczono jego 
autorstwo (słusznie lub nie, bo w grę wchodzi jednak również generalnie zlekce-
ważona w nauce możliwość, że pierwotny tekst Kallistenesa uzupełniono później 
o opis różnych wydarzeń, m.in. tych, które nastąpiły po śmierci historyka), nazy-
wając twórcę Pseudo–Kallistenesem. Sam termin „romans” jest również umowny. 
Zrodził się z niechęci do zastosowania w odniesieniu do „powieści” greckiej ter-

15 Cyt. za: L. M o r o z – G r z e l a k, op. cit., s. 77.
16 Fałszowanie historii Macedonii, Łódź 1993.
17 P. K o s t u r s k i, R. P o p o w s k i: „O Aleksandrze III Macedońskim, carze nad carami, Ma-

cedończyku z Macedonii, do dnia dzisiejszego napisano ogromną liczbę prac i książek, lecz z całym 
mnóstwem nieprawdy, wymysłów, fobii, klątw i kłamstw. Owe teksty mają jeden cel, by zniknęła 
Macedonia, Macedończycy, cywilizacja macedońska, filozofia, kultura, sztuka i piśmiennictwo” 
(Skopje 2000). Cyt. za: L. M o r o z – G r z e l a k, op. cit., s. 122.

18 Vide D. M a d d o x , S. S t u r m – M a d d o x , The Medieval French Alexander, London 2002, 
s. 1.
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minu „powieść”. Skądinąd skojarzenia z romansem średniowiecznym, od które-
go zapożyczono termin są też błędne, gdyż grecki „romans” ma z nim niewiele 
wspólnego.

„Romans o Aleksandrze” opowiada o postaci historycznej. Zawiera infor-
macje znane z innych źródeł, ale podaje też wiele nowych, rozbudowując narra-
cję na temat znanych epizodów, odwołując się do motywów nieznanych, często 
zupełnie baśniowych. Jak powiada Richard Stoneman: Like „War and Peace” 
or „Waverley” it adds to history in order to explain history19.

Terminus post quem powstania „Romansu” wyznacza data śmierci głównego 
bohatera (323 r. p.n.e.), terminus ante quem — tłumaczenie greckiego oryginału na 
łacinę, sporządzone przez Juliusa Valeriusa, utożsamianego często — słusznie lub 
nie — z osobą konsula 338 r. n.e. Uczeni różnią się co do tego, kiedy „Romans” 
przyjął formę znaną z najstarszej recenzji. Zgadzają się natomiast, że jego pierwot-
na forma ukształtowała się w Aleksandrii.

W kolejnych wersjach dzieła pojawiały się nowe elementy, eksponujące cu-
downość poczynań i przygód Aleksandra. Jedne z nich, jak epizod z Amazonkami, 
nawiązywały do legend, które znalazły odzwierciedlenie w zachowanych pismach 
historyków Macedończyka. Inne wprowadzały nowe wątki, czyniąc Aleksandra 
np. „pionierem” lotnictwa lub archeologii podwodnej. Świat wyobraźni, do które-
go z upływem czasu coraz bardziej należał Aleksander, kazał mu dotrzeć do Chin, 
a także do bram raju, szukać źródła nieśmiertelności itd. 

Źródła nieustającej przez wieki popularności „Romansu”, w którym Aleksan-
der — w rozmaitych swoich wcieleniach — przemawiał do ludzi Wschodu i Zacho-
du, są z pewnością złożone i zasługują na osobną analizę. W jakieś mierze oddaje 
je stwierdzenie Stonemana, wedle którego bohater „Romansu” uosabia odwieczne 
tęsknoty, a zarazem ograniczenia, jakim podlega „zwykły człowiek”20.

Czy „Romans” może być w jakimkolwiek stopniu przydatny jako źródło do 
dziejów samego Aleksandra Wielkiego? Od dawna uczeni odpowiadają na to pyta-
nie negatywnie.

Krzysztof N a w o t k a  kwestionuje jednak zasadność „deprecjonowania zna-
czenia autora »Romansu o Aleksandrze«”. Zwraca uwagę, że twórca omawia-
nego dzieła „zna Herodota i stosuje jego schematy myślowe, cytuje Homera, 
Hezjoda, nieznanych nam tragików, Menandra, zna Ajschylosa, Sofoklesa, obzna-
jomiony jest z poetyką hellenistyczną, zna dzieło Faworinusa, być może Eliusza 
Arystydesa i oczywiście historyków Aleksandra”. „Pozostaje kwestią otwartą — 
pisze Nawotka — czy nie uczynił »Romansu« utworem trudniejszym, wymagają-
cym od czytelnika większego wykształcenia literackiego, bo nie potrafił tak pisać, 

19 R. S t o n e m a n, The Alexander Romance. From history to fiction [w:] Greek Fiction. The 
Greek Novel in Context, red. J. R. M o r g a n, R. S t o n e m a n, London–New York 1994, s. 118.

20 He embodies the aspirations, he is a metaphor for the dreams, of Everyman; and, like every 
man, he must die (R. S t o n e m a n, Alexander the Great, s. 229).
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czy też celowo zrezygnował z — tak drogich filologom — popisów erudycyjnych 
z myślą o szerszym czytelniku. Prowadzone w ostatnich dekadach badania nad 
»Romansem o Aleksandrze« podkreślają, że — choć nie wybitne — jest to jednak 
dzieło literackie, integrujące różne gatunki: historiografię, epistolografię, noweli-
stykę, lirykę, a nie brak też w nim elementu tragedii. Jego forma odzwierciedlała 
gust późnoantyczny, różny co prawda od klasycznego, ale niebędący li tylko symp-
tomem ignorancji autora i jego czytelników”21. Nawotka słusznie podkreślił, że 
postęp w badaniach nad dziejami Aleksandra wymaga szerszego i bardziej uważ-
nego (wolnego również od wynikającego z podległości „autorytetom” intuicyjne-
go, a zarazem stereotypowego hierarchizowania najważniejszych zachowanych 
tekstów) wykorzystania różnych źródeł (m.in. proweniencji wschodniej), a także 
właśnie „Romansu o Aleksandrze”22.

Temu celowi ma służyć w jakiejś mierze także recenzowana tu edycja „Ro-
man su”. Ukazała się ona jako tom XIV stworzonej i redagowanej przez Leszka 
M r o  z e w i c z a  niezwykle cennej serii „Fontes Historiae Antiquae”, w której 
opublikowano już we wzorowy sposób wiele wartościowych tekstów greckich i ła-
cińskich, m.in. „Tabula Hebana”, „Edykt Dioklecjana” i „Germanię” Tacyta.

Edycja „Romansu” przygotowana przez Nawotkę zawiera pierwszy polski 
przekład dokonany z greckiego oryginału. Jak zaznacza wydawca, jest to zarazem 
pierwsze od ponad stu lat tłumaczenie zaopatrzone w obszerniejszy komentarz. 
Przekład poprzedza obszerny wstęp (s. 9–45). Czytelnik znajdzie w nim podsta-
wowe, uwzględniające najnowszy stan badań, informacje dotyczące „Romansu”: 
dziejów tekstu i poświęconej mu dyskusji naukowej. Główną część pracy stanowi 
tekst grecki i przekład polski (s. 46–215) oraz umieszczony na końcu „Komentarz” 
(s. 216–313) .

Edycji tekstu dokonano na podstawie przeprowadzonej przez Wilhelma 
K r o l  l a 23 rekonstrukcji tzw. recenzji α „Romansu”. „Recenzja α — jak wyjaśnia 
Nawotka — różni się dość znacznie od późniejszej recenzji β i niekiedy znacznie 
obszerniejszych wersji średniowiecznych, greckich, łacińskich i innych. Wybór 
jej, jako podstawy przekładu polskiego, został podyktowany przede wszystkim 
tym, że jest ona najstarsza, a zatem — hipotetycznie — najbliższa oryginału. Ta 
cecha recenzji α jest szczególnie ważna dla wszystkich czytelników »Romansu«, 
którzy będą traktowali tę książkę jako źródło do dziejów Aleksandra Wielkiego, 
a nie wyłącznie dzieło literackie, ciekawe ze względu na jego szeroką recepcję 
w Europie, Bliskim i Środkowym Wschodzie w średniowieczu i początkach epoki 
nowożytnej”24.

21 K. N a w o t k a, op. rec., s. 31 (w cytacie pominąłem odesłania do literatury przedmiotu).
22 Ibidem, s. 7, 44.
23 Historia Alexandri Magni (Pseudo–Callisthenes). I Recensio vetusta, wyd. G. K r o l l, Berlin 

1926.
24 K. N a w o t k a, op. rec., s. 43.
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Gdybyśmy założyli, że omawiane źródło w jakiejś mierze czerpie z informacji 
współczesnych Aleksandrowi, moglibyśmy zastanawiać się nad tym, czy nie za-
chowało jakichś pominiętych w innych dziełach wiadomości o czynach głównego 
bohatera opowieści. Z pewnością należy w związku z tym uważnie przeanalizować 
zwłaszcza te fragmenty najstarszej wersji „Romansu”, w których pojawiają się epi-
zody nam nieznane lub ukazane inaczej, aniżeli u historyków Aleksandra.

Do takich należy wzmianka o koronacji Macedończyka na faraona. Mówi 
o niej jedynie autor „Romansu” (I, 34). I może (nie musi!) być w tym wypadku 
bliższy prawdzie historycznej, niż Arrian i inni historycy.

Z pewnością omawiane dzieło jest też interesującym źródłem do całego egip-
skiego fragmentu wyprawy Aleksandra. Nie sposób go również pominąć rozważa-
jąc np. tajemnicze okoliczności śmierci władcy, o której „Romans” podaje znacz-
nie więcej szczegółów, niż inni autorzy.

Nawotka drobiazgowo analizuje różne informacje zawarte w źródle. Swoje 
stanowisko wyraża nie tylko w cennych uwagach zawartych w „Komentarzu”, ale 
i w samym tłumaczeniu.

Przekład jest oczywiście sztuką interpretacji i jego autor zawsze ryzykuje, że 
czytelnik, zestawiając oryginał z tłumaczeniem, odczyta tekst pierwotny nieco od-
miennie. I w tym wypadku nie jest inaczej. Jako autor przekładu sam zastanawiał-
bym się jaką — zupełnie możliwe, że znacznie mniej szczęśliwą, aniżeli w tym tłu-
maczeniu — ogólną konwencję wybrać i jak oddać poszczególne zdania i terminy. 
Mam wrażenie, że tłumacz zdecydował się jak najwierniej oddać tekst oryginału 
(co nota bene odkrywa jednak często słabość literacką dzieła).

W związku z tym np. słusznie tłumaczy: „Ptolemeusz, strażnik bezpieczeń-
stwa mojej osoby” (III, 33), zamiast jak Stoneman: Ptolemy my bodyguard25, choć 
z drugiej strony w komentarzu mimo wszystko (a może właśnie w związku z takim 
wyborem) oczekiwałbym jakiejś informacji o somatophylakes.

Skoro jednak czytelnik ma szansę porównania tekstu greckiego z polskim 
tłumaczeniem, uznaję szczegółowy rozbiór przekładu za zbędny. Poprzestanę na 
wybranych przypadkach. Z niezupełnie jasnych dla mnie przyczyn wydawca daje 
w przekładzie rzymskie imiona bogów (Mars, Merkury, Jowisz, Wenus, Saturn), 
choć w oryginale mamy imiona greckie (Ares, Hermes, Zeus, Afrodyta, Kronos) 
(I, 4). Mam ponadto pewne wątpliwości m.in. dotyczące tłumaczenia prophetes 
jako prorok i prophetis jako prorokini, idiotai jako plebsu (zwłaszcza w połączeniu 
z deiloi), presbeis jako ambasadorów, paignion jako zabawki. Jakkolwiek można 
przytoczyć argumenty przeciwne, nie jestem przekonany co do sensowności tłu-
maczenia terminu ethnos Makedonikon jako „narodu macedońskiego”. Podobnie 
unikałbym oddawania terminu ethnos w odniesieniu do Persów jako „narodu per-
skiego”. Są przypadki inne, siłą rzeczy również dyskusyjne. W przekładzie czyta-

25 The Greek Alexander Romance, translated with an introduction and notes by R. S t o n e m a n, 
London 1991, s. 153.
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my, że otruty Aleksander „mówi niewyraźnie ze względu na zaatakowany język” 
(III, 32). Stoneman tłumaczy ów fragment inaczej: unable even to speak clearly 
because his tongue was swollen26. Moim zdaniem ów passus zasługuje być może 
na większą uwagę w związku z domniemanymi przyczynami — naturalnymi lub 
nie — śmierci Aleksandra. Jak sam Nawotka pisał w swoim dziele o Aleksandrze27, 
wskazywano bardzo różne jednostki chorobowe jako przyczynę zgonu władcy. 
Obrzęk języka, o którym tu być może mowa, odpowiedzialny za trudność w mó-
wieniu, poza już zgłaszanymi w naukowej debacie jednostkami chorobowymi, mo-
że sugerować inne, np. obrzęk Quinkiego, w skrajnych przypadkach skutkujący 
zejściem śmiertelnym. Tu wszystko być może, a trudności związane ze stawianiem 
przez lekarzy diagnoz żywym, każą mi uznać diagnozy stawiane zmarłym z per-
spektywy ponad dwóch tysięcy lat jedynie za rodzaj intelektualnej zabawy lub 
w najlepszym razie ćwiczenia umysłu.

„Romans o Aleksandrze”, mimo pozornej prostoty formy i treści28, stanowi 
moim zdaniem nie lada wyzwanie dla tłumacza i może zwłaszcza dla komentato-
ra. Co i rusz przychodzi wyjaśniać problemy, których subtelności autor (autorzy) 
„Romansu” nawet nie przeczuwał, a które z punktu widzenia badacza mają za-
sadnicze znaczenie. I tak w księdze III (32) czytamy w oryginale: Metalabon ten 
phonen Makedonisti eipen dakryon, a w tłumaczeniu: „Zmieniając następnie język 
na macedoński, powiedział z płaczem”. Jeśli odłożymy na bok detale filologicz-
ne (bo może jednak lepiej byłoby: „zmieniwszy język powiedział po macedoń-
sku płacząc”), uznamy, że autor przekładu bardzo dobrze oddał sens zdania. Ale 
tu właśnie w „Komentarzu” oczekiwałbym zasygnalizowania wielkiej dyskusji 
o języku i przynależności etnicznej starożytnych Macedończyków29. Autor edy-
cji, co jasno wynika z wielu jego publikacji, doskonale zna ten problem. Dlatego 
studiując komentarz czekałem na szersze objaśnienia. Przy obecnej bazie źró-
dłowej trudno oczywiście spodziewać się ostatecznych rozstrzygnięć. Czytelnik 
może jednak zostać poinformowany o potencjalnym znaczeniu owego fragmen-
tu dla całej dyskusji oraz o jej głównych nurtach, wykazujących greckość lub 
nie–greckość Macedończyków. A także o najnowszych ustaleniach w tej sprawie, 
o czym w innym miejscu przypomniał Benedetto B r a v o  wskazując, że według 
Claude’a B r i x h e, „jednego z najlepszych specjalistów od dialektów greckich”, 
Macedończycy mówili po frygijsku (czy ściślej — brygijsku).

26 Ibidem, s. 151.
27 K. N a w o t k a, Alexander the Great, Newcastle upon Tyne 2010, s. 376. Vide też m.in. 

N. J. S a u n d e r s, Alexander’s Tomb, New York 2006, s. 28–29.
28 The „Alexander Romance” is not a literary masterpiece. It is definitely popular literature. 

That at least eases the task of the translator. The importance of the Romance lies in the rich store 
of fabulous material that it drew together and bequeathed to the civilizations of both East and West 
(The Greek Alexander Romance, s. 31).

29 Vide J. R z e p k a, Monarchia macedońska, Warszawa 2006, s. 18–30.
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Z drugiej strony właśnie „Komentarz” (s. 216–313) stanowi niezwykle cenną 
część recenzowanej edycji. Umożliwia orientację w całości problematyki. Zawiera 
wiele interesujących myśli i hipotez. Byłoby dobrze, gdyby ukazał się w języku 
angielskim dla zapewnienia szerszego odbioru, na który cała znakomita edycja 
Pseudo–Kallistenesa, przygotowana przez Krzysztofa Nawotkę, ze wszech miar 
zasługuje. 
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PRZEMYSŁAW NOWAK
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii

Rzekome drugie imię Mieszka I 
w Dagome iudex

Najczęściej dyskutowanym problemem szczegółowym, związanym z doku-
mentem Dagome iudex1, pozostaje zagadnienie drugiego imienia Mieszka I. Głos 
w tej sprawie zabierali historycy–mediewiści, historycy prawa, językoznawcy 
i slawiści. Wobec przyrostu nowych hipotez w ostatnim trzydziestoleciu problem 
ten wymaga ponownego przeglądu krytycznego2. Po omówieniu stanu badań przej-
dę do wyłożenia własnego poglądu w tej kwestii.

W latach czterdziestych XIX w. Ludwig G i e s e b r e c h t, przyjmując, że gród 
Schinesghe, wymieniony w Dagome iudex, oznacza Szczecin, doszedł do wnio-
sku, że Oda po śmierci Mieszka I wyszła ponownie za mąż za księcia pomorskie-
go Dagone3. Pod koniec tego stulecia Oswald B a l z e r, odrzuciwszy domysły 

1 Ostatnie wyd.: Schl. UB t. I, nr 2, s. 3: Item in alio tomo sub Iohanne XV. papa Dagome iudex et 
Ote senatrix et filii eorum Misica et Lambertus leguntur beato Petro contulisse unam civitatem in inte-
gro, quae vocatur Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines, sicuti incipit a primo 
latere longum mare, fine Pruzze usque in locum, qui dicitur Russe et fine Russe extendente usque in 
Craccoa et ab ipsa Craccoa usque ad flumen Oddere recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab ipsa 
Alemura usque in terram Milze, et a fine Milze recte intra Oddere, et exinde ducente iuxta flumen 
Oddera usque in predictam civitatem Schinesghe. W jednej z dwóch grup rękopisów po wymienieniu 
wystawców dokumentu, tj. Mieszka I (Dagome), Ody i synów ich Mieszka i Lamberta, następuje 
wstawka nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi a IIII iudicibus reguntur 
(ibidem, przyp. e). Zapewne jest ona jednak wtrętem kopisty archetypu DBP, vide B. K ü r b i s ó w n a, 
Dagome iudex — studium krytyczne, [w:] Początki państwa polskiego. Księga Tysiąclecia, red. K. T y -
m i e n i e c k i, t. I–II, Poznań 1962 (przedruk w jednym tomie poprzedzony wstępem G. L a b u d y , 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wznowienia, t. X, Poznań 2002), t. I, s. 386 z przyp. 51, 
394 (tranksrypcja tekstu DBP), 395, przyp. b–b (reedycja, [w:] B. K ü r b i s, Na progach historii, t. II: 
O świa dect wach do dziejów kultury Polski średniowiecznej, Poznań 2001, s. 36, przyp. 51, s. 47, 49, 
przyp. b–b).

2 Instruktywne zestawienie opinii w porządku chronologicznym dał W. M a ń c z a k, Dagome iu-
dex, „Onomastica jugoslavica”, t. IX, 1982 (Zbornik radova u čast akademiku Francetu Bezlaju o se-
damdesetoj obljetnici života), s. 245–247.

3 L. G i e s e b r e c h t, Wendische Geschichten aus den Jahren 780 bis 1182, t. I, Berlin 1843, 
s. 232n.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



358 PRZEMYSŁAW NOWAK

Giesebrechta4, stwierdził w swym monumentalnym dziele „Genealogia Piastów”: 
„Również i inne przypuszczenia, jakie celem wyjaśnienia tego zagadkowego aktu 
czyniono, jak np. że pod owym »Dagonem« domyślać się należy Gejzy węgier-
skiego (B i e l o w s k i, »Myśli do dziejów słowiańskich«, »Tyg. Liter. Pozn.« 1841, 
155) albo opiekuna przybranego przez Odę (Bielowski, »Mon. Pol.« I 149 uw. 
2), albo wysokiego jakiegoś dostojnika krajowego (L e l e w e l, »Pol. wiek. śred.« 
II. 71), albo wreszcie jakiegoś Niemca, za którego Oda miała wyjść po śmierci 
Mieszka (K ę t r z y ń s k i, »Granice Polski« 27), utrzymać się nie dadzą, gdyż ani 
Gejza, ani jakikolwiek opiekun lub dostojnik krajowy, ani tym bardziej książę nie-
miecki nie mógł ważnie rozporządzać Polską, o czym Kuria papieska jasną mu-
siała mieć świadomość; nadto zaś zwrot: e t  f i l i i  e o r u m  Misica et Lambertus 
byłby w takim razie zgoła niezrozumiały. Wobec tych wszystkich trudności nie-
podobna przypuścić nic innego, jak tylko, że akt ten wystawiony został przez 
samego Mieszka I i jego żonę Odę wraz z dziećmi ich Mieszkiem i Lambertem 
[...] jeżeli zaś przypuścimy, że imię jego [Mieszka I — P. N.] wypisane zostało 
w skróceniu, otrzymamy jako początek słowa aktu dwa słowa: EGO ME, które 
przez nieświadomego rzeczy kopistę rzymskiego wraz z początkowym chrismon, 
pisanym wówczas symbolicznie a podobnym do litery D, mogły być odczytane 
jako DEGOME lub przez pomyłkę DAGOME. Formę »Dagome« podaje właśnie 
starszy przekaz tekstu darowizny Gniezna. [...] Nie taję, że i ta interpretacja ma 
swoje słabe strony, jak mianowicie: dlaczego imię Mieszka wypisano w skróceniu, 
kiedy imiona jego synów podano w całości, dlaczego forma skrócona wskazuje na 
Mesica lub Mesico, kiedy imię syna podano jako Misica, i wreszcie skąd się wzięła 
taka nieznajomość rzeczy u kopisty, że przez połączenie dwu słów i jednego zna-
ku symbolicznego stworzył wyraz zgoła nieistniejący. Dlatego, nie upierając się 
przy tej interpretacji, podnoszę tylko, że jak na teraz, nastręcza ona stosunkowo 
najmniej trudności w wyjaśnieniu genezy imienia Dagome w akcie »Darowizny 
Gniezna«”5. Interpretacji tej Balzer jednak nie podtrzymał i milcząco się z niej 
wycofał, przyjmując „Dagome” za nazwę germańską6. Jednocześnie uczony ten 
stanowczo odrzucił opinię o normańskim pochodzeniu dynastii piastowskiej, wy-
suwaną w nauce niemieckiej na podstawie imienia Dagon, Dago7. Również niektó-
rzy historycy polscy liczyli się z możliwością, że Dago jest imieniem normańskim, 

4 O. B a l z e r, Genealogia Piastów, Kraków 1895 (przedruk Warszawa 1980), s. 24; wyd. 2, 
Kraków 2005, s. 54n.

5 Ibidem, s. 24, przyp. 3; wyd. 2, s. 55, przyp. 124. Po skolacjonowaniu z pierwodrukiem cytuję na 
podstawie ostatniego wydania ze zmodernizowaną pisownią.

6 O. B a l z e r, O kształtach państw pierwotnej Słowiańszczyzny zachodniej, [w:] idem, Pisma po-
śmiertne, t. III, red. H. P o l a c z k ó w n a, Prace naukowe Towarzystwa Naukowego we Lwowie, dz. I, 
t. XI, Lwów 1937, s. 27n.

7 Vide R. H o l t z m a n n, Böhmen und Polen im 10. Jahrhundert. Eine Untersuchung zur ältesten 
Geschichte Schlesiens, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens”, t. LII, 1918, s. 36n.
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359RZEKOME DRUGIE IMIĘ MIESZKA I

ale imię to Mieszko I miał otrzymać przez matkę, domniemaną Skandynawkę8. 
Natomiast odosobnione pozostało stanowisko Władysława S e m k o w i c z a, 
zgodnie z którym w akcie papieskim pierwszy historyczny książę polski wystąpił 
nie pod imieniem Mieszka, ale (ten jedyny raz źródłowo) pod celtyckim imieniem 
Dagona, pod którym już dawniej, jeszcze przed chrztem, był znany w Kurii papie-
skiej9. Według uczonego imię Dago, Dagone miało być echem jakiejś przelotnej 
akcji misjonarskiej mnichów iroszkockich, którzy wzięli udział w postrzyżynach 
Ziemomysłowego syna i nadali mu iryjskie imię10.

W czasopiśmie „Slavia Occidentalis” zostały opublikowane rozprawy trzech 
uczonych na temat drugiego imienia Mieszka I. W 1928 r. Mikołaj R u d n i c k i, 
założyciel i pierwszy redaktor tego periodyku, połączył imię Dagome, w słowiań-
skiej postaci *Dagoma, z nazwą bóstwa Podaga, które według Helmolda (lib I, 
cap. 84) czcili Słowianie w Płoni (niem. Plön)11. Mieszko I w akcie skierowanym 
do Stolicy Apostolskiej miał posłużyć się — zdaniem Rudnickiego — imieniem 
Dagoma, ponieważ w jego użyciu kryły się pretensje do dziedzictwa po matce, 
względnie przez matkę, w szczególności może do Obodrytów, albo ich tylko 
gałęzi wagryjskiej12. Inny językoznawca, Jan O t r ę b s k i, wystąpił z supozycją, że 
pierwszy chrześcijański książę polski nosił słowiańskie imię Mieżko lub Mieżka, 
z głoską ż, będące zdrobnieniem dwuczłonowego imienia na –mierz, mianowicie 
Kazimierz13. Natomiast jego imię chrzestne brzmiało Dagobert, co miałoby wyni-
kać z zapisu Dagus (mniej prawdopodobnie Dago) sive iudex w oryginale doku-
mentu Dagome iudex14. Ponadto uczony uważał iudex za łaciński przekład imienia 
Kazimierz, nie zaś za tytuł dostojnika państwowego15. W tym samym czasie do 
wniosku, że imieniem chrzestnym Mieszka I było Dagobert, doszedł niezależ-
nie Henryk Ł o w m i a ń s k i, łącząc ten pomysł z przeświadczeniem o przybyciu 
pierwszej misji chrystianizacyjnej z Lotaryngii16. 

8 Krytykę tych poglądów przeprowadził L. K o c z y, Dagome iudex, Schinesge i Awbaba, RH, 
t. XII, 1936, s. 15–17 (tutaj zestawiona literatura).

9 W. S e m k o w i c z, Geneza imienia „Mieszko” z historycznego punktu widzenia, [w:] Inter ar-
ma. Zbiór prac ofiarowanych prof. Kazimierzowi Nitschowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (1 II 
1944) przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Biblioteka Studium Słowiańskiego UJ, seria A, nr 1, Kra-
ków [1946], s. 70n.

10 Ibidem, s. 82.
11 M. R u d n i c k i, Pols. Dagome iudex i wagryjska Podaga, „Slavia Occidentalis”, t. VII, 1928, 

s. 135–165.
12 Ibidem, s. 163.
13 J. O t r ę b s k i, Imiona pierwszej chrześcijańskiej pary książęcej w Polsce, „Slavia Occidentalis”, 

t. XVIII, 1939–1947, s. 94–112.
14 Ibidem, s. 112–124.
15 Ibidem, s. 114n.
16 H. Ł o w m i a ń s k i, Imię chrzestne Mieszka I, „Slavia Occidentalis”, t. XIX, 1948, s. 203–308 

(reedycja, [w:] idem, Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Historia, nr 113, Poznań 1986, s. 286–356).
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Nowe propozycje rozwiązania zagadki „Dagome” pojawiły się w okresie tzw. 
badań millenijnych. Ludwik K o l a n k o w s k i  drogą ryzykownych koniektur za-
proponował, aby odczytywać Dagome iudex jako Dago Mesco dux17. Przeciwko 
takiemu rozwiązaniu zdecydowanie oponował Józef W i d a j e w i c z, uznając, że 
w dziwactwie onomastycznym „Dagome” chodzi bezspornie o Mieszka I, a imię 
chrzestne nic prawdopodobnie nie miało wspólnego z Dagonem czy Dagobertem, 
ponieważ w dynastii piastowskiej nikt nigdy takiego imienia nie znał18. Z kolei 
Wojciech H e j n o s z  pozwolił sobie zaproponować pewną koniekturę w roz-
wiązaniu Kolankowskiego, mianowicie zmianę tytułu dux na rex19. Na to Gerard 
L a b u d a  trzeźwo zauważył, że gdyby w pełnym tekście było wyrażenie dux 
lub rex, to małżonka musiałaby nosić tytuł: ducissa lub regina, a tytuł senatrix 
jest zrozumiały tylko wtedy, jeśli mąż Ody nosił tytuł iudex20. Natomiast onoma-
sta Stanisław R o s p o n d , opowiadając się za pierwotnością przekazu Dagome, 
zaś wtórnością Dagone w tradycji rękopiśmiennej „Zbioru kanonów” kardynała 
Deusdedita, rekonstruował Dagome jako Dago + Me[sco], gdzie „Dago” miało być 
skróceniem zachodniogermańskiego imienia Dagobert, a Myszko zdrobnieniem 
imienia ojca Siemomysła21. Wreszcie Jerzy D o w i a t  dopatrywał się w zapisie 
Dagome słowiańskiego imienia *Dzigoma, które występuje jako Digoma wśród 
staropolskich nazw osobowych w tzw. bulli gnieźnieńskiej z 1136 r.22

Bezkompromisowe stanowisko wobec zapisu Dagome zajął krakowski histo-
ryk Karol B u c z e k,  pisząc: „Sądzę, że należałoby skończyć z opartymi na rege-

17 L. K o l a n k o w s k i, Dagome iudex, „Życie i Myśl”, t. III, 1952, nr 1–6, s. 155–164.
18 J. W i d a j e w i c z, Słowo w dyskusji nad dokumentem „Dagome iudex”, „Życie i Myśl”, t. III, 

1952, nr 7–9, s. 242–245. Uczony ten mniemał, że imię chrzestne Mieszka I brzmiało Lambert (ibi-
dem, s. 244n.). Przypuszczenie, że Mieszko I otrzymał na chrzcie św. imię Lamberta, a nie Dagoberta 
poparł również P. B o g d a n o w i c z, Chrzest Polski, „Nasza Przeszłość”, t. XXIII, 1966, s. 62n. 
Sprawę przeniesienia kultu św. Lamberta przez Odę wyjaśnia T. D u n i n – W ą s o w i c z, Kult świę-
tych w Polsce X w., [w:] Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej [pamięci Tadeusza 
Manteuffla przyjaciele, koledzy, uczniowie], kom. red. J. D o w i a t  i in., Warszawa 1972, s. 67–71 
(reedycja, [w:] eadem, Drogami średniowiecznej Polski. Studia z dziejów osadnictwa i kultury, wybrał 
i oprac. A. J a n e c z e k  [Collectio archaeologica, historica et ethnologica, vol. IV], Warszawa 2011, 
s. 305–309).

19 W. H e j n o s z, Z rozważań nad dokumentem „Dagome iudex”, „Slavia Antiqua”, t. V, 1954–
1956, s. 285–288.

20 G. L a b u d a, rec. W. H e j n o s z, Z rozważań nad dokumentem „Dagome iudex”, „Slavia 
Antiqua”, t. V, 1954–1956, s. 277–291 — StŹr., t. III, 1958, s. 319.

21 S. R o s p o n d, Mileniowe badania onomasty: 1. „Dagome” — tajemnicze imię lub imiona 
pierwszego władcy polskiego, „Język Polski”, t. XL, 1960, s. 17–27 (z 2 il.). Za tezą, że postać Dagome 
jest skrótem dwu imion: chrześcijańskiego Dagobert i słowiańskiego Mieszko (Dago–Me–) opowie-
dział się również Tadeusz Lehr–Spławiński, odrzuciwszy wywód imienia Mieszko od drugiego człona 
imion słowiańskich jak Siemomysł, Przemysł itp., cf. T. L e h r – S p ł a w i ń s k i, Jeszcze o imionach 
Mieszka I, „Kierunki”, R. VII, 1962, nr 37 (326) z 16 IX, s. 4; idem, rec. J. D o w i a t, Metryka chrztu 
Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, „Język Polski”, t. XLII, 1962, s. 389.

22 J. D o w i a t, Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza, Warszawa 1961, s. 105–111.
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ście Dagome iudex kombinacjami na temat imienia chrzestnego Mieszka I, jest 
bowiem zgoła nieprawdopodobne, by wystawił on akt darowizny »państwa gnieź-
nieńskiego« nie pod tym imieniem, pod którym występuje w źródłach polskich, 
czeskich i niemieckich, nie wyłączając kronik Widukinda i Thietmara. Świadczy 
to, iż innego imienia w ogóle nie używał [...] Trudno nie uważać w tej sytuacji 
imienia Dagome za produkt jakiejś pomyłki, spowodowanej może nadniszczeniem 
pierwowzoru naszego regestu”23.

W końcu lat siedemdziesiątych XX w. toruński historyk Jacek H e r t e l  naj-
pierw omówił problem „Dagome” zwięźle w artykule o dwuimienności u Piastów 
we wcześniejszym średniowieczu24, a następnie wyczerpująco w monografii 
o imiennictwie dynastii piastowskiej w tym okresie25. Jego zdaniem najbardziej 
prawdopodobnym rozwiązaniem zagadki „Dagome” jest wyjaśnienie jej po-
przez skrót dwóch imion naszego władcy: chrzestnego Dagobert i słowiańskiego 
Mieszko (Dago — Me)26. Krytycznie do tych zapatrywań ustosunkował się Józef 
R e c z e k,  stwierdzając: „Unikatowość zapisu Dagome, który wymaga karkołom-
nych wyjaśnień, by dojść do formy Dago, brak jakichkolwiek analogii i wreszcie 
brak jakichkolwiek śladów czy to czci św. Dagoberta w Polsce, czy posługiwa-
nia się imieniem Dagobert, każą się do owych identyfikacji odnieść z najwyższą 
powściągliwością”27.

W latach osiemdziesiątych zeszłego stulecia Lubomir C z u p k i e w i c z  wy-
stąpił z tezą, że za skrótową formą imienia Dęgoma // Dągoma kryło się pierwsze, 
słowiańskie imię Mieszka I, utworzone od dwuczłonowego imienia Dęgosław // 
Dągosław, czy Dęgomir // Dągomir. Ponadto zdaniem autora możliwy jest rów-
nież pogląd, że imieniem chrzestnym Mieszka I było chrześcijańskie imię Mikołaj 
lub Dymitr, które po chrzcie w niedługim czasie zdrobniono na Miszko względnie 
Miszka, zgodnie z powszechnym u Słowian zwyczajem zdrabniania imion oso-
bowych28. Równocześnie niemiecki slawista Heinrich K u n s t m a n n, wywodząc 
protoplastów Mieszka I z terytorium mezyjsko–dackiego, włączył w obręb swo-

23 K. B u c z e k, Zagadnienie wiarygodności regestu Dagome iudex, StŹr., t. X, 1965, s. 136.
24 J. H e r t e l, Problem dwuimienności u Piastów we wcześniejszym średniowieczu (do potomstwa 

Bolesława Krzywoustego włącznie), „Onomastica”, t. XXIV, 1979, s. 128–130.
25 Idem, Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu, Roczniki Towa-

rzystwa Naukowego w Toruniu, t. LXXIX, z. 2, Warszawa–Poznań 1980, s. 85–95.
26 Idem, Problem, s. 130; idem, Imiennictwo, s. 95.
27 J. R e c z e k, rec. J. H e r t e l, Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowie-

czu, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. LXXIX, z. 2, Warszawa–Poznań 1980; J. H e r -
t e l, Problem dwuimienności u Piastów we wcześniejszym średniowieczu (do potomstwa Bolesława 
Krzywoustego włącznie), „Onomastica”, t. XXIV, 1980 [recte: 1979], s. 125–142, „Język Polski”, 
t. LXII, 1982, s. 46.

28 Cf. L. C z u p k i e w i c z, Dagome iudex, „Problemy”, 1984, nr 10 (459), s. 37–40; idem, A New 
Interpretation of the Etymology of Poland’s First Ruler’s Name „Dagome”, „Lingua Posnaniensis”, 
t. XXX, 1987 [druk:] 1989, s. 79–87; idem, Pochodzenie i rasa Słowian, Seria biało–czerwona, 
Wrocław 1996, s. 14–23; wyd. 2 popr. i rozszerzone, Wrocław 2002, s. 57–66.
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jej analizy również ekscerpt Dagome iudex z konkluzją: „Formuła Dagome iudex 
oznacza zatem w odniesieniu do mniej więcej „książę Daków”, książę plemienny 
Dagonь, przy czym zapewne należałoby odczytywać Dagone iudex jako Dagoni 
iudex, a więc stosując słowiańskie dopełnienie liczby pojedynczej do Dagonь”29. 
Z kolei Gerard Labuda wykluczył z dalszej dyskusji problem dwuimienności 
Mieszka I w „Kronice” Anonima Galla30. Jednocześnie w sprawie Dagome iudex 
za bardziej uzasadnione uznał zdanie, że Mieszko występował w dokumencie obla-
cyjnym pod swym własnym imieniem i że zarówno w kraju, jak i za granicą posłu-
giwał się tylko tym imieniem31. Podobnie sądził również językoznawca, Andrzej 
B a ń k o w s k i, który pisał: „Za całkiem niepoważne uważam spekulacje na te-
mat rzekomego »imienia innego« oparte na regeście Deusdedita. Słynny incypit 
Dagome iudex może być tylko rezultatem serii błędów, sprowadzających się do 
nieumiejętnego odczytania intytulacji Ego Misica iudex (w nieznanym oryginale 
streszczonego dokumentu)”32.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Kazimierz J a s i ń s k i  zawarł 
swoje uwagi na temat Dagome w „Rodowodzie pierwszych Piastów”33. Już we 
wstępie do tej pracy zastrzegł jednak: „Imiona Mieszka I, zarówno imię Mieszko, 
jak i »Dagome« były przedmiotem wielu prac. Pojawiło się mnóstwo hipotez, któ-
re jednak nie doprowadziły do ostatecznego rozwiązania zagadkowego charak-
teru obu imion. Nie udało mi się w tej kwestii wyjść poza dotychczasowy stan 
badań. Mogę tylko stwierdzić, że część hipotez nie ostała się”34. W jego ocenie 
rozwiązanie najpełniej uzasadnione przez Hertla, że „(Dagome = Dago Mesco) 
być może odpowiada prawdzie, a z całą pewnością jest lepiej uzasadnione od wie-
lu innych hipotez w tej sprawie, nie można jednak wykluczyć ewentualności, że 
»Dagome« oznacza tylko imię chrześcijańskie Mieszka I. Powyższa hipoteza opie-
ra się aż na kilku założeniach: 1. lekcja Dagome jest lekcją lepszą (lectio difficilior) 
w stosunku do wersji Dagone; 2. Dago jest skrótem z Dagobert; 3. Me jest skrótem 
z Mesco; 4. Dagome powstało ze zbitki obydwóch skrótów; 5. imię Mieszko było 
pisane w tym samym dokumencie różnie, raz jako Me(sco), innym razem jako 
Misica, w takim bowiem brzmieniu występuje ono u syna Mieszka. Wystarczy, 
że jedna z przytoczonych przesłanek okaże się nieuzasadniona, a wówczas 

29 H. K u n s t m a n n, W sprawie rodowodu Mieszka, „Slavia Antiqua”, t. XXXI, 1988, s. 77–89, 
cytat ze s. 86.

30 G. L a b u d a, Rzekome drugie imię Mieszka I w „Kronice” Anonima Galla, [w:] Munera philo-
logica et historica Mariano Plezia oblata, red. J. S a f a r e w i c z  [i in.], Wrocław etc. 1988, s. 95–107.

31 Ibidem, s. 107.
32 A. B a ń k o w s k i, Imiona przodków Bolesława Chrobrego u Galla–Anonima (Rozważania ety-

mologiczne), „Onomastica”, t. XXXIV, 1989, s. 135.
33 K. J a s i ń s k i, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa–Wrocław [1992] (przedruk z posło-

wiem T. J u r k a, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wznowienia, t. XIX, Poznań 2004), 
s. 57n.

34 Ibidem, s. 39.
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363RZEKOME DRUGIE IMIĘ MIESZKA I

wzmiankowana hipoteza upada. Warto jeszcze zaznaczyć, że występujące w lite-
raturze interpretacje zapisu Dagome przedstawiają większe znaczenie dla analizy 
dokumentu Dagome iudex, mniejsze natomiast dla ustalenia imion Mieszka. Jego 
rodzime imię jest znane z bardzo licznych zapisów, i to nie zawierających skróce-
nia imienia. Pozostaje tylko wątpliwość, czy Dago bądź Dagon jest skrótem imie-
nia Dagobert lub całkiem niezależnym imieniem. Przy obecnym stanie badań obie 
możliwości uważam za równie uzasadnione” 35.

W 1995 r. Krzysztof Tomasz W i t c z a k , łódzki filolog klasyczny i języko-
znawca, wystąpił z nową hipotezą odnośnie do zapisu Dagome36. Zdaniem uczo-
nego na właściwą drogę interpretacyjną wkroczył Czupkiewicz, który dopuścił, 
że litera (a) w nazwie „Dagome” mogłaby oddawać prapolską nosówkę (ą)37. Na 
podstawie analizy językoznawczej odrzucił jednak bezpłodne próby Czupkiewicza 
objaśnienia członu *Dago– za pomocą prasłowiańskiego *dǫgъ ‘silny’ (pol. dę-
gi ‘strong’, dążyć ‘grow stronger’, ‘become strong’), nawiązując do popularnego 
w antroponimii słowiańskiej przymiotnika *tǫgъ ‘silny’ (ros. tugoj, pol. tęgi)38. 
W rezultacie Witczak doszedł do następującej konkluzji: „Najłatwiej zatem od-
czytać »Dagome« jako Tęgom lub Tęgomir, ku czemu bezwiednie kierował się 
sam Czupkiewicz, zwracając uwagę na uderzające podobieństwo imienia hobo-
lańskiego Tęgomira i chrześcijańskiego imienia Mieszka I. Niezależnie od tego, 
czy mamy do czynienienia z formą skróconą *Tǫgomъ, czy też pełną *Tǫgomirъ, 
rzecz przedstawia się dostatecznie jasno. Forma skrócona Tęgom stoi w analogicz-
nym stosunku do formy podstawowej Tęgomir, jak imię pierwszego arcybisku-
pa gnieźnieńskiego Radzima (Gaudentego) do oczekiwanego Radzimira. Forma 
pełna Tęgomir jest także możliwa do akceptacji, gdyż — jak przypomniał mi li-
stownie prof. L. M o s z y ń s k i  — słowiański człon imienny mirъ bywał często 
transkrybowany w formie –mer, wystarczyłoby zatem przyjąć opuszczenie wygło-
sowego (–r) przez skrybę czy jednego z kopistów dokumentu”39. Wśród history-
ków, akces do tej tezy zgłosiła — o ile mi wiadomo — jedynie Anna P o b ó g –
L e n a r t o w i c z40, nie znając jednak zasadniczych wywodów Witczaka41.

Na koniec tego przeglądu należy jeszcze odnotować, że Krystyna Ł u k a -
s i e w i c z  w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Slavia Antiqua” w 2010 r. 

35 Ibidem, s. 58.
36 K. T. W i t c z a k, Polonia Antiqua. Głos w dyskusji nad imieniem chrzestnym Mieszka I, 

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LI, 1995, s. 107–116.
37 Ibidem, s. 111.
38 Ibidem, s. 111n.
39 Ibidem, s. 112.
40 A. P o b ó g – L e n a r t o w i c z, Imię chrzestne Mieszka I. O próbie nowego spojrzenia na 

genezę chrztu Polski, [w:] Rola chrystianizacji w kształtowaniu się państwowości polskiej. Materiały 
z sesji naukowej odbytej w Opolu w dniu 20 kwietnia 1996, red. B. C i o c h , Opole 1996, s. 9–19.

41 Ibidem, s. 13, przyp. 23 z odesłaniem do K. T. W i t c z a k, Król „Gebalim” w liście Chasdaja. 
Nowa interpretacja, RH, t. LX, 1994, s. 5–19.
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364 PRZEMYSŁAW NOWAK

doszła do zdumiewającego wniosku, że w Dagome iudex występuje tylko najstar-
szy syn Mieszka I i Ody, noszący imiona Mieszko Lambert, a Dagome to Tagino, 
mnich klasztoru św. Emmerama w Ratyzbonie, który miał reprezentować interesy 
Ody w Rzymie po śmierci władcy polskiego 25 maja 99242. Niestety, całkowicie 
zrozumiały zwrot et filii eorum (podkr. P. N.) Misica et Lambertus został w tej 
chybionej tezie zignorowany.

Zwolennicy tezy o dwuimienności Mieszka I zmuszeni są do emendacji za-
pisu Dagome albo Dagone, aby dowodzić chrześcijańskiego i/lub słowiańskiego 
imienia. Warto w tym kontekście przypomnieć zdanie Brygidy K ü r b i s , zgodnie 
z którym „ilekroć proponowane do naszego regestu emendacje przybierały postać 
niepokojąco dowolną, to przeważnie tkwiło u ich źródła nadużycie nie–historycz-
nych sposobów interpretacji, zwłaszcza zaś quasi–filologicznego postępowania”43. 
Dlatego moje stanowisko w omawianej sprawie jest zbieżne z przytoczonym wyżej 
poglądem Karola Buczka. W świetle moich najnowszych badań nad Dagome iudex 
w „Zbiorze kanonów” kardynała Deusdedita44 należy przyjąć, że ekscerpt ten zo-
stał dokonany z podniszczonego oryginału rzymskiego dokumentu prywatnego (to-
mus), który znajdował się w bibliotece pałacu laterańskiego w czasach pontyfikatu 
Grzegorza VII (1073–1085). Uważam, że Dagome albo Dagone jest najprawdopo-
dobniej zepsutą lekcją powstałą na skutek zniekształcenia przez Deusdedita pierw-
szych słów intytulacji, która w rzymskich dokumentach prywatnych była wpisy-
wana przez pisarza w formie subiektywnej, tzn. podmiot występował w pierwszej 
osobie liczby pojedyńczej.

42 K. Ł u k a s i e w i c z, Polski książę Mieszko Lambert czy król polski Mieszko II Lambert? No we 
spojrzenie na „Dagome iudex” i „Calendarium Merseburgense”, „Slavia Antiqua”, t. LI, 2010, 
s. 117–126.

43 B. K ü r b i s ó w n a, Dagome iudex — studium krytyczne, s. 399 n. (reedycja, [w:] eadem, Na 
progach historii, t. II, s. 55).

44 P. N o w a k, „Dagome iudex” w „Zbiorze kanonów” kardynała Deusdedita, StŹr., t. LI, 2013 
(w druku).
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O Dagome iudex czyli papirus a sprawa polska*

Dagome iudex — tak zaczyna się słynny średniowieczny dokument mówiący 
o zasięgu terytorialnym państwa piastowskiego1. Zawiera on akt oddania papie-
żowi kraju rządzonego przez władcę określonego jako Dagome iudex. Oryginał 
źródła nie istnieje, zachował się późniejszy ekscerpt2 sporządzony między ro-
kiem 1083 i 1087 przez dygnitarza kościelnego imieniem Deusdedit. Ów regest 
zaś zachował się w odpisach, różniących się między sobą szczegółami i pisownią. 
Pierwotny dokument, który stanowił podstawę znanego dziś tekstu, został w rege-
ście określony jako zawarty w innym „tomie”, czyli zwoju. Był może napisany na 
papirusie, na co wskazywałby przypuszczalnie początek regestu: Ite(m) i(n) alio 

* Tekst niniejszego artykułu był już publikowany pt. O „Dagome iudex” w zbiorze esejów 
A. Ł u k a s z e w i c z a, Inter Orientem et Septentrionem, Warszawa 2008, s. 96–122. Myśl o jego po-
nownej publikacji wynikła z kilku przyczyn. Zbiorek Inter Orientem et Septentrionem został przygo-
towany na Uniwersytecie Warszawskim staraniem autora i nigdy nie znalazł się w zwykłym obiegu 
księgarskim. Jest dotychczas dostępny jedynie w nielicznych egzemplarzach. Ponadto postać artykułu 
przeznaczona do druku w „Przeglądzie Historycznym” kończy się hipotezą zupełnie odmienną niż 
tekst wcześniej publikowany. Ten ostatni fakt stał się powodem pewnej modyfikacji tytułu artykułu dla 
odróżnienia od poprzedniej wersji. W wykazach bibliograficznych sporządzanych przez autora niniej-
sza pozycja będzie opatrzona odpowiednim objaśnieniem. Autor — po dłuższym namyśle — zdecydo-
wał się na powtórną publikację całości tekstu, zamiast opublikowania jedynie krótkiej nowej konkluzji 
i odsyłania czytelnika do trudno dostępnej wcześniejszej publikacji. Wydanie artykułu w tak po-
ważnym periodyku naukowym umożliwi udostępnienie całości opracowania szerszemu gronu czy-
telników. Ta nietypowa idea powtórnej publikacji spotkała się z aprobatą redakcji „Przeglądu 
Historycznego”, za co autor pragnie złożyć jej serdeczne podziękowanie.

1 Zagadnienie Dagome iudex ma ogromną bibliografię. Nie jest intencją piszącego streszczanie 
całej dyskusji ani podawanie choćby części literatury przedmiotu. Niektóre publikacje, wymienione 
w poniższych przypisach, można jednak uznać za podsumowanie dotychczasowych badań i użyteczny 
klucz do bibliografii Dagome iudex.

2 H. Ł o w m i a ń s k i, Imię chrzestne Mieszka I, „Slavia Occidentalis”, t. XIX, 1948, s. 234 nn. 
= idem, Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich, Poznań 1986, s. 306–
309. Cf. J. S t r z e l c z y k, Mieszko Pierwszy, Poznań 1992, s. 183; J. D o w i a t, Metryka chrztu 
Miesz ka I, Warszawa 1961, s. 101, przyp. 60. Łatwo dostępna reprodukcja kodeksu A w: A. G i e y -
s z t o r, Mieszko I, [w:] Poczet królów i książąt polskich, red. A. G a r l i c k i, Warszawa 1978, s. 21.
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thomo sub Joh(ann)e XV pp. Czyni to poniekąd omawiany dokument stosownym, 
choć bardzo odległym od starożytności, przedmiotem zainteresowania piszącego te 
słowa — papirologa. Dodajmy, że kancelaria papieska we wczesnym średniowie-
czu posługiwała się jeszcze papirusem, którego miała niemałe zapasy3. Oryginał 
lub jego odpis był przypuszczalnie — starożytnym jeszcze obyczajem — wklejo-
ny w skład tak zwanego (w czasach antycznych) tomos synkollesimos, złożonego 
z wielu dokumentów.

Henryk Ł o w m i a ń s k i  podaje zrekonstruowany tekst dwóch zaginionych 
kopii regestu, które określa jako X i L. Od nich pochodzą dwie grupy rękopisów4. 
Posłużymy się jego wywodem, zaznaczając przy tym istnienie łatwo dostępnego 
zestawienia wariantów tekstu także w studium Brygidy K ü r b i s5.

Nagłówek dokumentu wymienia na pierwszym miejscu Dagome (w niektórych 
rękopisach Dagone) iudex et Ote senatrix, a następnie ich synów: et filii eor(um) 
Misica et La(m)bert(us).

Przemiotem donacji — legunt(ur) beato Petro c(on)tulisse — jest civitas 
Schinesgne (Schinesghe, Schinesne vel. sim.) wraz z przynależnymi terenami: 
una(m) civitate(m) (in integro)6, que e(st) Schinesne de p(ro)uincia Polano(rum) 
cu(m) o(mn)ib(us) suis p(er)tine(n)tiis i(n)fra hos affines7. Wyżej wymienieni 
ofiarowują zatem owe ziemie papieżowi. Choć nazwa Schinesne czy Schinesgne 
tylko dość odlegle przypomina Gniezno (znane skądinąd jako Gnezdun civitas), 
a proponowana kiedyś identyfikacja ze Szczecinem8 byłaby ekscentryczna i nie 
można jej przyjąć, to przecież terytorium określone jako civitas Schinesgne jest 
niewątpliwie tożsame z obszarem piastowskiej Polski, choć nie wiadomo na pew-
no, czy chodzi o całość terytorium pozostającego we władzy Piastów. Teksty A i C 
zawierają zresztą objaśnienia tożsamości wspomnianego państwa: de p(ro)uincia 
Polano(rum) w tekście (A) oraz dopisek na marginesie in Polania (C). Inne wer-
sje nie podają takiej identyfikacji, a tekst X (kodeks D) zawiera nawet wtrącenie, 
wyrażające wątpliwości i mylną hipotezę autora rękopisu co do położenia geogra-
ficznego owej civitas. 

3 A. Ł u k a s z e w i c z, Świat papirusów, Warszawa 2001, s. 121.
4 H. Ł o w m i a ń s k i, Studia nad dziejami, s. 306–309. 
5 B. K ü r b i s, Dagome iudex — studium krytyczne, „Na progach historii”, t. II, Poznań 2001, 

s. 46–49. 
6 Trudno rozstrzygnąć, czy chodzi w tym miejscu o niezbyt chyba ściśle użytą formę in integrum, 

czy o właściwsze in integro.
7 Cytuję według własnej lektury reprodukcji tekstu A z grupy L (A = Cod. Ottobon. 3057). 

Zaznaczam w tym miejscu rozwinięcie skrótów, inaczej niż H. Ł o w m i a ń s k i, Studia nad dziejami, 
s. 306–307; cf. J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 183–190. Zamiast Polano(rum) Łowmiański (ibidem, 
s. 307) podaje mylnie Polonorum.

8 Pogląd ten referuje i krytykuje O. B a l z e r , Genealogia Piastów, Kraków 2005, s. 54–55, 
przyp. 122. Balzer cytuje Giesebrechta, (Wend. Gesch. I 232, 233), zapewne w: W. G i e s e b r e c h t, 
Geschichte der deutschen Kaiserzeit, t. I–III, Leipzig 1881. 
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367O DAGOME IUDEX CZYLI PAPIRUS A SPRAWA POLSKA

Schinesghe (vel sim.) jest niewątpliwie przede wszystkim nazwą miasta, a do-
piero potem określeniem państwa. Autor Dagome iudex stosuje się najwyraźniej do 
zasady nazywania terytorium od jego politycznego ośrodka (grodu). 

Poza kłopotliwymi wyrazami Dagome i Schinesghe, inne nazwy zachowują 
wyraźne podobieństwo do wersji dobrze nam znanych. Brygida Kürbis utrzymy-
wała, że początkowe „sc” w Schinesghe powstało z nieporozumienia paleogra-
ficznego. Skryba przepisujący dokument wziął jakoby „k” za „sc”. Oryginał miał 
zawierać formę Khinesghe (tak interpretuje koncepcję Kürbis Jerzy D o w i a t)9, 
czy raczej „kenesgne lub podobnie” (jak mówi sama Kürbis)10. Odpowiednikiem 
byłoby może Kenesen, poświadczone w Codex Ottob. lat. 3057, f. 14011. 

Teoria Brygidy Kürbis wydaje się jednak zbyt skomplikowana, by mogła sta-
nowić przekonujące rozwiązanie. Nazwa Gniezna uległa rzeczywiście poważnemu 
zniekształceniu, może jednak stało się tak nie (tylko) wskutek nieporozumienia 
paleograficznego, ale (i) wskutek zapisu ze słuchu. 

Jeśli źródłem formy Schinesne (et sim.) jest niezrozumienie grafii oryginalne-
go zapisu, to trzeba być może założyć, że pierwotny zapis brzmiał Gnesne. Duże 
„G” mogło łatwo zostać wzięte za „si” (litery te często łączą się ze sobą u dołu) 
i zamiast Gnesne odczytano Sinesne. Nazwa nie była znana czytającemu, a sin na 
początku brzmiało jednak mniej egzotycznie niż gn. Natomiast zachowana for-
ma pisana Schinesne mogła zapewne powstać w chwili dyktowania skrybie tek-
stu regestu. Odczytano Sinesne, a zapisano Schinesne (zapewne z intencją oddania 
brzmienia szinesne/sinesne, a nie skinesne). 

Przeciwko tej koncepcji przemawia fakt, że nazwy miejscowe zaczynają się 
w tekście Dagome iudex — przynajmniej w rękopisie A — od małej litery. Kształt 
małego „g” czyni znacznie mniej prawdopodobnym wspomniane nieporozumienie 
paleograficzne.

Zarówno pierwotny ekscerpt, jego kopie, jak i papirusowy oryginał wyszły 
przypuszczalnie spod ręki sekretarza piszącego pod dyktando kogoś, kto miał 
przed sobą streszczany lub kopiowany dokument. 

Należałoby wszakże zastanowić się także i nad tym, czy Schinesgne nie jest 
jednak w rzeczywistości w miarę poprawnym zapisem tego, co usłyszał skry-
ba! Gdyby czytano mu — z dowolnym akcentem — nazwę „Gniezno”, zaczyna-
jącą się od gn, na pewno nie powstałoby z tego Schinesgne ani Schinesghe. Cóż 
więc mogło być pierwowzorem zapisu Schinesghe (vel sim.)? Może to, co usłyszał 
skryba, brzmiało jak „Szniezne” albo „Żniezne”? Taka wersja, odbiegająca od dzi-
siejszej wymowy nazwy „Gniezno”, mogłaby wynikać z jakiejś cudzoziemskiej 
maniery językowej, ale może i z ówczesnej wymowy polskiej. Pokrewieństwo 
„ż” i „g” w językach indoeuropejskich jest niezaprzeczalnym faktem, dobrze ilu-

9 J. D o w i a t, op. cit., s. 91, przyp. 20. 
10 B. K ü r b i s, op. cit., s. 78.
11 Ibidem, s. 29. 
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strowanym choćby przez słowiańską „żonę” i jej grecki odpowiednik gunÆ. Być 
może nazwa taka jak Żnin, wcale niekoniecznie pochodząca od „żęcia”, też jest 
wynikiem podobnej oboczności gn/żn? Dodajmy jeszcze, że rękopis z Cambrai 
(F 554 fol. 121 v) zawiera formę Schignesne, która pozwalałaby myśleć nie tylko 
o wymowie Żniezno, ale nawet Żgniezno! Mielibyśmy więc aż dwie kolejne moż-
liwości objaśnienia dziwnej pisowni nazwy Gniezna w odpisach regestu „Dagome 
iudex”. 

Jaka jest zresztą etymologia nazwy „Gniezno”? Czy dotychczas udało się 
w badaniach tej nazwy odejść od cokolwiek symplicystycznego tłumaczenia jej 
jako „Gniezdna” — od gniazda? Taka etymologia wspiera się co prawda na le-
gendzie monetarnej Gnezdun civitas. (Pomińmy rzekome Kneźno). Warto jednak 
zwrócić uwagę na nazwy zaczynające się na gn w Wielkopolsce i na Pomorzu. 
Nazwa „Gniew” (przecież nie od rzeczownika pospolitego „gniew”! Niemiecka 
wersja Mewe jest niewątpliwie wtórna) wykazuje zastanawiające podobieństwo 
do nazw w rodzaju Genua czy Genewa! Z całą pewnością nie są to nazwy ani 
słowiańskie ani germańskie. Można je pewnie uznać za celtyckie, ale ich rzeczywi-
sty rodowód wymaga dalszych badań. Nie chciałbym jednak rozwijać tego wątku, 
pozostawiając go właściwym specjalistom, podobnie jak ostateczne roztrzygnięcie 
pochodzenia form typu Schinesgne etc.

Granice kraju należącego do civitas Schinesghe opisane są w omawianym tek-
ście w sposób następujący:

sicuti incipit a primo latere longum mare, fine Pruzze, usque in locum, qui dicitur 
Russe, et fine Russe extendente usque in Craccoa, et usque ad flumen Oddere, 
recte in locum, qui dicitur Alemure, et ab ipsa Alemura usque in terram Milze, 
et a fine Milze recte intra Oddere, et exinde ducente iuxta flumen Oddera usque 
in predictam civitatem Schinesgne12. 

Trudno przecenić znaczenie tego opisu dla historyków wczesnego państwa 
polskiego. Podobno odpowiada on w przybliżeniu stanowi rzeczy około roku 99013. 
Jednak opis granic owego państwa nie wyklucza daty nieco późniejszej (przed 

12 Po porównaniu z reprodukcją tego miejsca w kodeksie A, cytuję z drobnymi zmianami za 
J. S t r z e l c z y k i e m, op. cit., s. 75–76, wg tekstu ustalonego przez H. Ł o w m i a ń s k i e g o, Studia, 
s. 307, dla kodeksu A z grupy L. Dla ułatwienia lektury tym razem podaję tekst łaciński bez zaznacza-
nia rozwinięcia skrótów. Idę tym samym za techniką zastosowaną przez Łowmiańskiego. Poniżej ca-
łość tekstu redakcji L (kodeks A): 

 Dagone iudex (et) Ote senatrix et filii eor(um) Misica et La(m)bert(us) legunt(ur) beato Petro c(on)tulisse 
una(m) civitate(m) (in integrum) /lub (in integro)/, que e(st) Schinesne de p(ro)uincia Polano(rum) cu(m) 
o(mn)ib(us) suis p(er)tine(n)tiis i(n)fra hos affines, sic(uti) i(n)cipit a p(ri)mo late(re) lo(n)gu(m) mare, fine 
Pruzze usq(ue) in locu(m), qui dicitur Russe, (et) fine Russe extendente usq(ue) i(n) Craccoa, (et) usque ad 
flumen Oddere, recte i(n) locu(m), q(ui) d(icitu)r Alemure, (et) ab ip(s)a Alemura usq(ue) i(n) t(er)ra(m) Milze 
(et) a fine Milze recte i(n)t(ra) Oddere, (et) exin(de) ducente iuxta flum(en) Oddera usq(ue) i(n) p(re)dicta(m) 
civitate(m) Schinesgne.
13 J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 74 nn. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



369O DAGOME IUDEX CZYLI PAPIRUS A SPRAWA POLSKA

rokiem 996, kiedy kończy się pontyfikat Jana XV). Data po śmierci Mieszka I 
zmarłego 25 maja 992 nie odpowiadałaby oczywiście koncepcji, że Dagome iudex 
to pierwszy historyczny władca Polski, i że pierwotny dokument powstał za jego 
życia.

Terytorium podległe civitas Schinesghe nie obejmuje oczywiście Prus, można 
też zastanawiać się nad ówczesnym statusem Krakowa, a może raczej ziemi kra-
kowskiej nazwanej Craccoa14, którą dokument najwyraźniej wymienia na równi 
z innymi krajami ościennymi. Alemura i terra Milze to zapewne Ołomuniec (choć 
to właśnie pozostaje do udowodnienia) i ziemia Milczan. Opis granic zawarty 
w dokumencie nie jest szczegółowy i pozostawia, zwłaszcza od wschodu, pole do 
rozmaitych domysłów. Tak czy inaczej, nie ma podstaw, by umieszczać całe póź-
niejsze północno–wschodnie Mazowsze w granicach owego państwa. Należałoby 
również zastanowić się nad rzeczywistym przebiegiem granicy wschodniej obsza-
ru określonego jako civitas Schinesgne.

Wyrażenie sicuti incipit a primo latere longum mare, fine Pruzze, usque in 
locum qui dictur Russe etc. należałoby chyba tłumaczyć: „tak jak się zaczyna od 
pierwszego boku wzdłuż morza, granicą Pruzze aż do miejsca, które się nazywa 
Russe itd.” Podmiotem jest (domyślna) civitas, a nie longum mare. Tłumaczenie 
Brygidy Kürbis: „tak jak się zaczyna od pierwszego boku długim morzem”15 
nie odpowiada znaczeniu longum mare. Określenie longum mare, to oczywiście 
nie „długie morze”16, ale „wzdłuż morza”, czyli „nad morzem”. Dla porównania 
Lungotevere to nazwa rzymskiego bulwaru nad Tybrem, a Lungomare to ścisły 
nadmorski odpowiednik tej nazwy. Te analogie oddają istotę użycia wyrazu lon-
gum także w naszym tekście. 

Jeśliby uparcie chcieć uznać longum mare za „obszar nadmorski” jako podmiot 
do incipit, to z również z powodów czysto językowych otrzymamy tekst znacznie 
gorszy niż taki, w którym longum mare znaczy „wzdłuż morza”, podmiotem zaś do 
incipit jest civitas. 

Wszelkie oparte na podstawie wyrażenia longum mare wnioski na temat ewen-
tualnej długości wybrzeża morskiego podległego donatorowi imieniem Dagome 
i jego rodzinie są nieuprawnione. Zastanawiano się zresztą (nie bez podtekstów 
geopolitycznych) nad tym, czy civitas Schinesghe na pewno bezpośrednio przylega 
do morza. Już Joachim L e l e w e l  twierdził, że „Longum mare w tym nadaniu zna-
czy Pomorze”17, ale uzasadniał ten pogląd (zaliczający Pomorze do krajów ościen-
nych) nie względami językowymi, lecz rezonowaniem historycznym opartym na 

14 Która jeszcze wg Ibrahima ibn Jakuba należała do Czech, cf. ibidem, s. 46 i 76. 
15 B. K ü r b i s, op. cit., s. 50.
16 Tak J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 193.
17 J. L e l e w e l, Zdobycze Bolesława Wielkiego, „Tygodnik Wileński”, 1816; idem, Polska wie-

ków średnich, t. II, Poznań 1847, s. 128 przyp. 8. Non vidi — cytuję za H. Ł o w m i a ń s k i m, Imię 
chrzestne, s. 316, przyp. 145.
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przekonaniu, że Mieszko nie mógł posiadać Pomorza, skoro dopiero Chrobry je 
zdobył18. Wydaje się jednak, że kwestię tę można by wraz z Łowmiańskim — tak-
że na podstawie innych danych — rozstrzygnąć na rzecz posiadania przez civitas 
Schinesghe jakiegoś odcinka wybrzeża morskiego. 

Zachodzi natomiast pytanie, jak się ma odcinek granicy biegnący „wzdłuż mo-
rza” (longum mare) do granicy pruskiej (fine Pruzze). Wydaje się, że są to dwa 
osobne, kolejne odcinki zewnętrznej granicy civitas Schinesghe. Zabrakło może 
tylko jakiegoś deinde przed fine Pruzze. 

Wyrażenie sicuti incipit a primo latere jest po prostu wskazaniem, od którego 
„boku” zaczyna się opis. Należy się domyślać istnienia jakiejś mapy, do której tak 
skonstruowany opis się odnosi.

Zwróćmy uwagę na słowa: fine Pruzze, usque in locum, qui dicitur Russe. 
Dalej mowa o granicy Rusi (fine Russe extendente usque in Craccoa). Byłoby chy-
ba pewną lekkomyślnością przyjmowanie za pewnik założenia, że autor tego tek-
stu uważał krainę o nazwie Russe (Ruś) za „miejsce” (locus), albo że niewłaściwie 
użył wyrazu locus przypisując mu znaczenie „kraina”. Należałoby raczej zastano-
wić się najpierw nad dosłownym rozumieniem tekstu i być może nad dwoma róż-
nymi znaczeniami nazwy Russe w omawianym dokumencie. Przypomnieć wypada 
chociażby, że u zbiegu Narwi i Biebrzy, w bliskim sąsiedztwie Wizny, znajduje się 
do dziś wieś o nazwie Ruś, gdzie zachowały się ślady grodziska (Ruś–Sambory). 
Grodzisko to bywa uważane za późniejsze od omawianej epoki. Pozwolimy sobie 
jednak uważać istnienie tego grodu w X w. za możliwe (nie brak na to przeko-
nujących argumentów archeologicznych, o których nie będę tu wspominał, gdyż 
jest to kwestia wykraczająca poza ramy niniejszego szkicu, a dotycząca datowa-
nia grodów na północnym Mazowszu). Być może to właśnie tam, u zbiegu rzek, 
znajdował się ów istotny punkt wyznaczający styk granicy Prus, Rusi i państwa 
gnieźnieńskiego. Przemawiałoby to skądinąd za przynależnością tego północno–
wschodniego zakątka Mazowsza do państwa Mieszka, choć raczej nie za przebie-
giem dziesiątowiecznej granicy mazowiecko–pruskiej wzdłuż linii późniejszego 
(dobrze zaświadczonego w XIV w.) styku Księstwa Mazowieckiego z państwem 
zakonnym w Prusach. O wiele łatwiej byłoby przyjąć, że granica, przynajmniej 
częściowo, biegła pod koniec X stulecia znacznie bliżej linii Narwi.

Jeśli zaś nie chodzi o wspomnianą miejscowość Ruś, tekst źródła może do-
tyczyć innego miejsca tak nazwanego — miejsca, a nie o kraju. Trzeba bowiem 
zawsze dawać pierwszeństwo założeniu, że autor tekstu wie co mówi i nie używa 
istotnych terminów w nietypowym znaczeniu. Byłoby to dziwne w dokumencie 
tak niezmiernej wagi. Miejmy się w każdym razie na baczności przed arbitralnym 
dostosowywaniem interpretacji tekstu do powziętego z góry założenia dotyczące-
go przebiegu granic.

18 H. Ł o w m i a ń s k i, Imię chrzestne, s. 316.
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Pozostawmy jednak znowu specjalistom aspekty geograficzne i historyczne 
owego opisu. Skądinąd problemy interpretacyjne, których cała lawina spada na 
każdego historyka zajmującego się „Dagome iudex”, świadczą wyraźnie o wciąż 
ułomnym stanie naszej obecnej wiedzy o Polsce X wieku.

Powróćmy zatem do początku dokumentu, który zacytujemy według rekon-
strukcji Łowmiańskiego:

Item in alio tomo sub Johanne XV papa Dagome iudex et Ote senatrix et filii 
eorum Misica et Lambertus nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos 
fuisse, quoniam ipsi a IIII iudicibus reguntur19, leguntur beato Petro contulisse 
unam civitatem etc.20

Według regestu iudex imieniem Dagome jest współczesny papieżowi Janowi 
XV (pontyfikat 985–996). Jego żoną jest Ote (Oda), a synowie nazywają się Misica 
i Lambertus. Zatem Dagome z dokumentu byłby Mieszkiem I. Nie wiadomo jed-
nak, dlaczego władca ten, znany z innych dokumentów łacińskich jako Misico, 
Mesco itp., miałby się w tym akurat dokumencie nazywać Dagome. Jego syn nosi 
w tym samym tekście imię Misica, a więc imię to było znane piszącemu. Czyżby 
chodziło po prostu o odróżnienie ojca od syna?

Lelewel uznał w swoim czasie Dagome za dostojnika z Polski, który uciekł 
za granicę razem z Odą. Natomiast autorzy niemieccy uważali go za księcia po-
morskiego, drugiego męża Ody, albo nawet za Bolesława Chrobrego, którego nie 
wymieniono w tekście21. 

Sam wyraz iudex, jako określenie godności, odnoszące się w tym przypadku 
do panującego księcia, jest zdecydowanie niestosowny dla suwerennego władcy. 
Znamy skądinąd określenia prince[p]s Poloni[a]e czy dux Polonorum. Jak stwier-
dza Dowiat, „użycie dla księcia polskiego tytułu iudex zostało zadowalająco wy-
tłumaczone przez H. Łowmiańskiego”22. Jednak ten ostatni, choć słusznie wyjaśnia 
samo znaczenie terminu, kwestionuje przy tym nasuwającą się nieodparcie tezę, 
„że iudex oznaczał władcę niesamodzielnego”23. Argumenty Łowmiańskiego w tej 
kwestii nie brzmią przekonująco. Także koncepcja, że użycie terminu znaczącego 
„sędzia” stanowi nawiązanie do tradycji biblijnej („sędziowie Izraela”), wydaje 
się hipotezą efektowną, ale wysuniętą poniekąd praeter necessitatem24. W termi-
nologii odziedziczonej po cesarstwie rzymskim iudices to oczywiście nie tylko sę-
dziowie, lecz także dostojnicy państwowi, namiestnicy, zwierzchnicy administracji 
(ordinarii iudices). Wie o tym każdy historyk starożytności. Tak mógł się być może 

19 B. K ü r b i s, op. cit., s. 49, usuwa tekst od nescio do reguntur włącznie jako niepochodzący od 
Deusdedita.

20 H. Ł o w m i a ń s k i, Imię chrzestne, s. 309.
21 J. D o w i a t, op. cit, s. 90, przyp. 14. 
22 Ibidem, s. 90–91, cf. H. Ł o w m i a ń s k i, Imię chrzestne, s. 245 = idem, Studia, s. 314.
23 Idem, Imię chrzestne, = idem, Studia, s. 314. 
24 J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 185.
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określać jakiś lokalny władca całkowicie zależny, sprawujący władzę z ramienia 
cesarza, jako jego namiestnik (czyli właśnie iudex). Dygnitarze z otoczenia wład-
cy (np. papieża) też zaliczani byli w średniowieczu do kategorii iudices25. Termin 
iudex harmonizuje z określeniem provincia Polanorum, choć z pewnością nie cho-
dzi tu o prowincję sensu stricto, w starożytnym znaczeniu rzymskim. 

Nie mniej ciekawe jest to, że Ote/Oda występuje w tym dokumencie jako se-
natrix. Odpowiada to tytułowi jej męża, dla którego określenie senatrix byłoby po 
prostu żeńskim pendant. Zawarta w dokumencie tytulatura władców Polski nazwa-
nej provincia Polanorum, jest więc zastanawiająca. Mimo wszystko suwerenny 
książę nie jest bowiem — jak zauważyliśmy wyżej — określany jako iudex, ani 
księżna jako senatrix. Warto byłoby zbadać ewentualne analogie do tego zdumie-
wającego kobiecego tytułu, co pozostawiamy znawcom średniowiecza, do których 
piszący te słowa się nie zalicza.

Tytulatura ta sprawia wrażenie, że omawiany dokument sporządzono w imie-
niu jakichś dygnitarzy Cesarstwa. Niewątpliwie można użycie terminu iudex po-
traktować jako punkt wyjścia do dyskusji o stopniu suwerenności Mieszka wobec 
Cesarstwa i papiestwa. Nie znamy uwarunkowań, które mogły spowodować użycie 
takiego tytułu w tym akurat dokumencie. Jak pogodzić fakt, że civitas Schinesgne 
nie była traktowana jako państwo w pełni suwerenne, z donacją, której podmio-
tem może być jedynie suwerenny dysponent terytorium państwowego? Może więc 
omawiane określenia świadczące o statusie civitas Schinesgne mają się odnosić do 
stanu rzeczy zaistniałego właśnie w wyniku owej donacji?

Jerzy S t r z e l c z y k  sugeruje, że dokument powstał na zjeździe w Kwedlin-
burgu 5 kwietnia 991, czyli pod koniec panowania Mieszka I26. W takim razie akt 
donacji byłby autentyczny i musiałby mieć aprobatę monarchy.

W każdym razie można domyślać się, że dokument będący pierwowzorem 
regestu powstał poza Polską, przypuszczalnie w atmosferze koncepcji restytucji 
Imperium, tak żywej w otoczeniu cesarzowej Teofano i młodego Ottona III. 

Uderzające jest, że w tekście wymienieni są też dwaj synowie pary noszącej 
imiona Dagome i Ote. Fakt, że pominięto Bolesława, nasuwa różne możliwości in-
terpretacyjne, łącznie z taką, że akt nadania został samowolnie sporządzony przez 
Otę/Odę i był elementem wewnętrznych walk w łonie dynastii piastowskiej. Może 
to wskazywać na jakąś intrygę, w której sam Mieszko nie brał udziału. Czyżby 
omawiany dokument był nieuprawnionym użyciem imienia władcy, aktem uzurpa-
cji, za którym zapewne stała Ote/Oda i jej synowie? 

Czy były jakieś szczególne powody, dla których nie posłużono się powszech-
nie znanym imieniem księcia? Kiedy naprawdę zredagowano pierwotny doku-
ment? Czy stało się to rzeczywiście za życia Mieszka I, czy raczej po jego śmierci, 
w okresie „emigracji” Ody i dwóch spośród trzech jej synów? Czy — w tym dru-

25 J. D o w i a t, op. cit., s. 314 — tamże źródła.
26 J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 182–184. 
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gim przypadku — donacja wynikała z istnienia jakiegoś (może fałszywego?) testa-
mentu Mieszka? Czy wreszcie civitas Schinesghe to całe państwo Mieszka I, czy 
jedynie „państwo gnieźnieńskie” sensu stricto, bez ziem przyznanych Bolesławowi 
Chrobremu?27

Skoro wśród średniowiecznych dokumentów tak wiele jest niewątpliwych fał-
szerstw, przeróbek i podróbek sporządzonych w celu uzyskania korzyści, czemu 
akurat Dagome iudex, w dodatku niebędący oryginałem, miałby być dokumentem 
wolnym od takiego posądzenia? 

Co chcieli uzyskać autorzy w zamian za oddanie „świętemu Piotrowi” państwa 
Piastów? O ile wiadomo, nie otrzymali żadnych realnych korzyści. Akt oddania 
należy więc zapewne rozumieć jedynie jako symboliczne, „duchowe”, poddanie 
kraju następcy świętego Piotra. Konsekwencją takiej donacji byłoby niechybnie 
płacenie świętopietrza28 i utrwalenie — i tak oczywistego — związku z Kościołem. 
Można więc niewątpliwie stwierdzić, że nie ma żadnej sprzeczności między sty-
lizacją dokumentu, implikującą podległość donatorów wobec Cesarstwa, a czysto 
formalną deklaracją o przekazaniu (contulisse) państwa gnieźnieńskiego Stolicy 
Piotrowej.

Pozostawmy rozwiązanie tej zagadki dociekliwości znawców Polski piastow-
skiej i wczesnośredniowiecznej Europy. Być może zresztą rozwiązanie to kryje się 
w obfitej literaturze przedmiotu29.

Jak wspomnieliśmy, nie widać w historii Polski wyraźnych bezpośrednich 
skutków aktu Dagome iudex. Już w średniowieczu przestano w Rzymie rozumieć 
ten enigmatyczny zapis. Po pewnym czasie nie wiedziano nawet, kim byli ofiaro-
dawcy i gdzie leży wspomniany w dokumencie kraj. Nie musiano zatem w Stolicy 
Świętej literalnie i poważnie traktować samego aktu „darowizny”. O wspomnianej 
niewiedzy świadczy następujący dopisek autora wyciągu, dotyczący donatorów, 
znany nam z tzw. tekstu X:

nescio cuius gentis homines, puto autem Sardos fuisse, quoniam ipsi IIII iudicibus 
reguntur („nie wiem jakiego rodu ludzie, sądzę jednak, że byli Sardyńczykami, 
ponieważ władają nimi czterej sędziowie”)30. 

Wyraz fuisse sugeruje niewątpliwie odstęp w czasie, dzielący datę powstania ory-
ginału od chwili sporządzenia streszczenia. Natomiast wyraz gens (ród), odnosi się 
oczywiście do narodu.

27 Za tą ostatnią tezą opowiada się J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 192.
28 W. A b r a h a m, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Lwów 1893, s. 50–52, 

187–198; J. P t a ś n i k, Denar świętego Piotra obrońcą jedności politycznej i kościelnej w Polsce, 
RAU WHF, t. LI, 1908, s. 133–218; cf. B. K ü r b i s, op. cit., s. 53, 55.

29 Bibliografia Dagome iudex w: B. K ü r b i s, op. cit., s. 81–87 i w późniejszych cytowanych 
dziełach.

30 Tekst łaciński wg H. Ł o w m i a ń s k i e g o, Studia, s. 307; przekład polski cytuję za J. S t r z e l -
c z y k i e m, op. cit., s. 185.
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Jednak z drugiej strony trzeba zacytować dwa rękopisy z grupy L zawie-
rające informację, że chodzi o Polskę: rękopis A ma ją w tekście (de provincia 
Polanorum), rękopis C na marginesie (in Polania).

Jak stwierdziliśmy powyżej, powszechnie widzi się dzisiaj w tajemniczym 
dostojniku imieniem Dagome lub Dagone księcia Mieszka I. Dla wyjaśnienia je-
go domniemanej dwuimienności przywołuje się różne wytłumaczenia. Starano się 
nawet uniknąć przyjęcia hipoptezy o dwóch imionach władcy twierdząc, że słowo 
Dagome jest deformacją słów ego Mesco dux, poprzedzonych tak zwanym chry-
smonem. Autorem tego pomysłu był Oswald B a l z e r31. 

Sprawa rzekomych dwu imion polskiego monarchy wiąże się z miejscem 
w kronice Galla Anonima, w którym znajdujemy obok imienia Mieszka wyrażenie 
qui primus vocatus nomine alio (rękopisy Zamoyskich i Sędziwoja). To dziwne 
stwierdzenie wyjaśnia rękopis heilsberski, gdzie czytamy sensowne qui primus 
vocatus nomine illo, tj. „pierwszy tego imienia”. Próbowano jednak we wspo-
mnianych dwóch rękopisach sugerować koniekturalną lekcję: qui prius vocatus 
nomine alio, a to już znaczyłoby, że władca zmienił imię z jakiegoś nieznanego na 
Mieszko32.

Pewni badacze przypisywali Mieszkowi normańskie imię Dago, które jako-
by nosił przed chrztem. Ta koncepcja wyraźnie umacnia się obecnie w powszech-
nej świadomości. Niektóre wersje regestu, w tym rękopis A, podają zresztą formę 
Dagone, a nie Dagome. Piszącemu te słowa forma Dagome wydawała się przez 
długi czas autentyczna jako lectio difficilior. Natomiast nie przekonywały go do-
tychczasowe próby jej objaśnienia. 

Dziwne Dagome miałoby powstać ze zbitki obu imion władcy. Dago Mesco 
dux dałoby zatem Dagome iudex. Tezę tę chętnie głosili Niemcy, ale miała ona 
i w Polsce amatorów, fantazjujących na temat rzekomo normańskiej matki 
Mieszka. Brygida Kürbis nie odrzucała takiej możliwości, stwierdzając: „Formę 
Dagome uważa się na ogół za złożoną z dwóch imion naszego księcia, zapisanych 
tu sposobem suspensji”33 oraz: „W literaturze zagadnienia pojawił się pogląd, że 
mamy tu być może do czynienia z podwójną suspensją dwóch imion: Dago Me lub 
Dago. Me. Paleograficznie jest to możliwe, gdyż ten skrót był wówczas powszech-
nie stosowany, podczas gdy nie znana była kontrakcja”34. 

Inna teoria głosi, że Mieszko na chrzcie otrzymał imię Dagobert, które zostało 
w omawianym dokumencie zniekształcone i zapisane jako Dagome. Tę z kolei teo-
rię wysunął Józef O t r ę b s k i, upowszechnił zaś Łowmiański35. Nie brak wreszcie 
„agnostyków” chcących całkowicie porzucić zajmowanie się kłopotliwym imie-

31 O. B a l z e r, op. cit., s. 24.
32 Referuje to J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 54, 55.
33 B. K ü r b i s, op. cit., s. 49.
34 Ibidem, s. 76.
35 J. D o w i a t, op. cit., s. 103.
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niem, jako przekazem rzekomo niegodnym uwagi. Przypisują oni tę „zniekształco-
ną” formę uszkodzeniu w tym miejscu pierwotnego dokumentu.

Co do rzekomego zniekształcenia ego Mesco dux w formę Dagome, trudno 
taką teorię traktować poważnie. Dekrety i nadania panujących nie zaczynają się od 
ego, lecz raczej od nos. Musielibyśmy przy tym założyć, że piszący (w tym przy-
padku — kościelny ekscerptor) najzupełniej nie rozumie, co pisze. Już prędzej, per 
analogiam do Schinesghe, można zgodzić się na deformację opartą na przekłama-
niu fonetycznym (lub — co mniej prawdopodobnie — graficznym). 

Czyżbyśmy więc byli skazani na hipotezy o germańskim drugim imieniu 
Mieszka? Wydają się one równie nieprawdopodobne, co hipotetyczne ego Mesco 
dux. „Podwójna suspensja” Dago. Me. byłaby zdecydowanie ekscentrycznym spo-
sobem potraktowania imienia władcy. Przekręcenie Dagoberta na Dagome albo 
Dago Mesco dux na Dagome iudex świadczyłoby o zupełnej nieudolności ekscerp-
tora albo o wyjątkowym barbarzyństwie autora oryginału. Ta wersja nadawałaby 
się może dla amatorów wizji zupełnej dzikości Mieszka i jego poddanych, ale w ta-
kim razie chyba również całego ich otoczenia, skrybów, kancelistów i duchownych 
nie wyłączając. Dlaczego jednak zmasakrowano by imię i tytulaturę władcy, a po-
zostawiono bez zniekształceń imiona Oty (Ody) oraz synów: Mieszka i Lamberta? 
A może przyczyną było uszkodzenie w tym akurat miejscu ważnego dokumentu 
sporządzonego na papirusie? Wbrew spotykanej czasem opinii papirus jest bar-
dzo trwały — boi się wprawdzie ognia i wilgoci, ale w odpowiednich warunkach 
może leżeć w archiwach przez setki lat, nie ulegając uszkodzeniu, zblaknięciu czy 
zatarciu. 

W pracy nad dokumentami obowiązuje zasada, że a priori trzeba przyznawać 
rację tekstowi, traktować go verbatim i nie zaczynać od szukania pomyłki. Zresztą 
pomyłka na początku tak ważnego dokumentu, i to akurat w imieniu panującego, 
jest naprawdę trudna do przyjęcia.

Trzeba więc, przynajmniej na początek, założyć, że Dagome to rzeczywiście 
Dagome (lub ewentualnie Dagone). Skoro jednak Dagome jest tą samą osobą co 
Mieszko, musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego książę ten miałby używać 
dwóch różnych imion? 

Sam fakt zasadniczej dwuimienności Piastów, gdyby go przekonująco udo-
wodniono, nie budziłby jakiegoś szczególnego zdziwienia. Obszernie pisze o tym 
Dowiat. Czy jednak Dagome to imię pogańskie, czy chrzestne? Jeśli Dagome to 
imię chrzestne pogańskiego przedtem Mieszka, to zyskuje na wartości hipoteza, 
która — jak się zdaje — nadal ma wielu zwolenników, a mianowicie, że Dagome 
to zniekształcone imię Dagobert.

Fantastyczna wersja o Mieszku–Dagonie nadaje się raczej dla powieściopisa-
rzy (lub zwolenników „germanizacji” pierwszych Piastów), niż dla bezstronnych 
historyków.
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Heinrich K u n s t m a n n  wiąże formę Dagone z Dakami i twierdzi, że w imie-
niu tym zawarte jest znaczenie „książę Daków36. Wysuwano zresztą jeszcze dzi-
waczniejsze pomysły, jak choćby ten autorstwa Augustyna S t e f f e n a, który wy-
myślił nieistniejący grecki tytuł diagoneus (rzekomo: „rodzic”), który miałby ulec 
zniekształceniu w „Dagome”37! 

Dowiat zaproponował ciekawe rozwiązanie tej zagadki. W roku 1961 wysu-
nął hipotezę, że pierwowzorem łacińskiej formy Dagome jest „słowiańskie” imię 
Dzigoma: „Tajemnicze imię Dagome świadczy właśnie, jak się okazało, o słowiań-
skości Mieszka”38. „Mieszko I nosił pierwotnie starodawne imię Dzigoma, a do-
piero na chrzcie otrzymał urobione na sposób słowiański od imienia Michał miano 
Miszki”39. Hipoteza ta nie znalazła wielu zwolenników i obecnie jest powszechnie 
odrzucana, a nawet powoli odchodzi w zapomnienie40.

Piszący te słowa, nie znając wówczas książki Dowiata, sam doszedł wiele lat 
temu do identycznej koncepcji, objaśniającej tajemnicze imię Dagome na podsta-
wie imienia Digoma. Istotnie, w tzw. bulli gnieźnieńskiej Innocentego II z 1136 r. 
wśród mieszkańców wsi Starzi Biskupici pojawia się imię Digoma, czyli — jak 
się uważa — Dzigoma41. Przekręcenie imienia Digoma na Dagome wymaga tyl-
ko założenia zmiany pierwszej i ostatniej samogłoski, co jest zjawiskiem banal-
nym, choć nie można go przypisać nieporozumieniu graficznemu. Oda nazywa się 
w omawianym dokumencie Ote, imię Dagome mogłoby więc może odpowiadać 
formie Dagoma42. O imionach na –oma obszernie pisali Jerzy T a s z y c k i  oraz 
Dowiat43. Uznali imiona na –oma za słowiańskie, z czym wypada się zgodzić. 
Dowiat musiał stwierdzić na temat imienia Dzigoma, że „niełatwo [...] określić, od 
jakiego czasownika zostało ono urobione”44. 

Hipoteza Dowiata składa się jednak z dwóch części. Pierwsza dotyczy imie-
nia Dagome=Dzigoma, a druga imienia Mieszko. Dowiat uważa, że Mieszko to 
Miszka, zdrobnienie od imienia Michał. Imię to miałoby wziąć się stąd, że chrzest 
władcy Polski odbył się jakoby w Ratyzbonie, a nasz książę otrzymałby ten sa-
krament 14 kwietnia 966 z rąk miejscowego biskupa noszącego to imię. To nie 
imię Dagome/Dagone=Dagobert byłoby zatem imieniem chrzestnym, ale właśnie 

36 J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 66.
37 Podaję za: ibidem, s. 66.
38 J. D o w i a t, op. cit., s. 111.
39 Ibidem, s. 138.
40 J. D o w i a t, op. cit.; cf. J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 127.
41 J. R o z w a d o w s k i, Bulla z r. 1136 jako najstarszy zabytek języka polskiego, „Materiały Pol. 

Kom. Jęz.”, t. IV, 1909, s. 450; T. L e h r – S p ł a w i ń s k i, Język polski (Pochodzenie, powstanie, roz-
wój), Warszawa 1947, s. 97. Cytuję wg: J. D o w i a t, op. cit., s. 106, przyp. 77. Nie zajmujemy się tu 
kwestią autentyczności Bulli Gnieźnieńskiej.

42 J. D o w i a t, op. cit., s. 106.
43 Ibidem, s. 107.
44 Ibidem, s. 110.
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Mieszko=Miszka, czyli Michał. Od czasu chrztu Mieszko zaczął tego imienia 
używać jako imienia oficjalnego. Sakralizacja nadałaby zatem zdrobnieniu (o ile 
Mieszko to naprawdę zdrobnienie) powagę właściwego imienia.

Tym bardziej zdumiewające byłoby użycie w korespondencji ze Stolicą Świętą 
— i to w końcowym okresie panowania — pierwotnego imienia polskiego księ-
cia, nie zaś jego imienia chrzestnego! Czy wystarczy dla wyjaśnienia tej sprawy 
stwierdzenie, że nawiązywano w ten sposób do jakiejś wcześniejszej koresponden-
cji, jeszcze z pogańskiego okresu panowania Mieszka?

Może więc należałoby zastanowić się nad tym, czy Dagome i Mieszko to na-
prawdę dwa różne imiona? Imię Mieszko ma cechy zdrobnienia. A jak brzmiałoby 
zdrobnienie od D(z)igomy? Czy przypadkiem nie Mieszko właśnie? 

Nie ulega wątpliwości, że imię Mieszko było używane oficjalnie. Czyżby więc 
przeszło ewolucję od familiarnego zdrobnienia do oficjalnego imienia pierwsze-
go „europejskiego” władcy Polski? Czy można przyjąć, że forma „Mieszko” nie 
jest zdrobnieniem? Warto zauważyć, że na próżno szukalibyśmy jakiegokolwiek 
Mieszka wśród poddanych pierwszych Piastów (to akurat mogłoby wynikać z sa-
kralnego charakteru imienia zarezerwowanego dla przedstawicieli dynastii), a tak-
że wśród znanych nam poprzedników Mieszka I. 

O imieniu „Mieszko” napisano wiele (nie wyłączając koncepcji, że imię to 
brzmiało pierwotnie Misach i wzięło się — jako imię chrzestne — z Biblii45!), nie 
wydaje się jednak, by zagadka ta była bliska przekonującego rozwiązania.

Co znaczy Dzigoma? Nawet interpretacja zapisu Digoma jako imienia 
*Dzigoma jest hipotezą46. Można snuć rozważania na temat pochodzenia tego 
imienia od „dzigania” (tj. noszenia, „dźwigania” czyli podnoszenia47, inaczej „dy-
gania”, tj. dźwigania i uginania się np. pod ciężarem — ta forma była jeszcze zu-
pełnie niedawno spotykana w żywym języku na Mazowszu), czy od „dźgania”. 
Istnienie licznych analogii w postaci imion kończących się na –oma i pochodnych 
od nich nazw miejscowych przemawiałoby za słowiańskim pochodzeniem tego 
imienia. Imiona słowiańskie, tak jak greckie, na ogół coś znaczą. W każdym razie 
było to imię jakiegoś zwykłego mieszkańca Wielkopolski w XII w., kiedy na imie-
niu D(z)igoma może już nie ciążyło żadne tabu. Niewątpliwie imię to było trudne 
do oddania po łacinie i skoro dało postać Digoma, to mogło dać również formę 
Digome, łatwą do przekształcenia w Dagome. 

Poszukajmy jeszcze analogii w świecie niesłowiańskim. Przenieśmy się na 
tereny dość odległe od państwa Mieszka, choć nawiedzane w późniejszych cza-
sach przez Słowian. Był rok 31 p.n.e., pod Akcjum w północno–zachodniej Grecji 
dwie floty i dwie armie lądowe szykowały się do bitwy. Dla Marka Antoniusza 
i Kleopatry VII była ona z góry przegrana. Zapał do walki opuszczał stronni-

45 W. S e m k o w i c z, Geneza imienia „Mieszko”, s. 78n.; cf. J. D o w i a t, op. cit., s. 115.
46 J. D o w i a t, s. 110, przyp. 101.
47 Za takim objaśnieniem opowiada się J. D o w i a t, op. cit.
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ków byłego triumwira. Nawet opłacanego przez Kleopatrę Publiusza Kanidiusza 
Krassusa, dowódcę armii lądowej, objęła „epidemia” zmiany poglądów, zaczął 
bowiem doradzać odesłanie Kleopatry do Egiptu i wycofanie się do Tracji lub 
Macedonii oraz szukanie rozstrzygnięcia w bitwie piechoty48. Liczono na to, że 
król Getów Dikomes na czele wielkiej armii przyjdzie Antoniuszowi z pomocą. 
W każdym razie posłano do niego delegację poważnych osobistości (był wśród 
nich zausznik Antoniusza Kwintus Delliusz) z udziałem króla Galatów Amyntasa49. 
Wybór Dikomesa na sojusznika nie był przypadkowy — jego rywal Kotys w tym 
czasie porozumiewał się właśnie z Oktawianem.

Dikomes, tak jak Kotys, nosił niewątpliwie imię trackie, czy tracko–dackie. 
Znana nam z przekazu grecka forma DikÒmhw jest niewątpliwie zniekształce-
niem, zhellenizowaną postacią imienia, które mogło przecież brzmieć np. Dikome, 
Digome, Dikoma albo Digoma!

I oto w ponad tysiąc lat później w Europie Środkowej Digoma pojawia się jako 
imię wieśniaka z XII w. na obszarze kolebki państwa piastowskiego. Czy nie na-
leżałoby się zastanowić nad możliwością pojawiania się w zachodniosłowiańskiej 
onomastyce imion zapożyczonych od innych ludów, niekoniecznie germańskich? 
To oczywiście tylko luźna myśl. Bierzmy jednak i takie spostrzeżenia pod uwagę, 
zanim znowu zaczniemy rozpatrywać wczesne dzieje Polski jedynie w kategoriach 
alternatywy germańsko–słowiańskiej. 

Choć Digoma nosił zapewne imię o etymologii słowiańskiej, nie musimy ko-
niecznie upierać się przy czystej słowiańskości tradycji, do których mogli się od-
woływać władcy z dynastii piastowskiej. Należy bowiem pamiętać, że nie tylko 
Germanie bywali przed Słowianami na ziemiach obecnej Polski. Oprócz udoku-
mentowanych wędrówek ludów germańskich i środkowoazjatyckich przez ziemie 
naszego kraju w okresie późnego antyku, musiał tam również istnieć jakiś miejsco-
wy substrat, którego charakter nie jest nam właściwie znany. Wpływy, które można 
hipotetycznie określić jako tracko–dackie czy illiryjskie, mogły na tym obszarze 
mieć wymiar znacznie istotniejszy niż się zazwyczaj przypuszcza.

Na tym tle warto przypomnieć odnotowaną już przy omawianiu Dagome/
Dagone ekstrawagancką hipotezę o dackim rodowodzie tego władcy, którą opu-
blikował podobno Kunstmann. Imię Misico, Mysico ma się natomiast — według 
tegoż autora — wywodzić jakoby z trackiej Mezji50. Hipoteza ta nie bierze oczy-
wiście pod uwagę faktu, że imię Misico vel. sim. nie jest znane spoza Polski. Do 
tej ostatniej obserwacji Strzelczyka dodajmy, że imię, biorące się (jakoby) z formy 
Moesicus, nie byłoby w rzeczywistości wcale imieniem trackim, lecz łacińskim! 
Warto się jednak z drugiej strony zastanowić nad tym, czy imię Mieszko, zupełnie 
niespotykane poza dynastią piastowską, rzeczywiście pochodzi od Michała i zosta-

48 Plutarch, Żywoty równoległe, Antoniusz 63.6.
49 Cassius Dio L 13.8.
50 Autor nie zna publikacji H. Kunstmanna i referuje ją za: J. S t r z e l c z y k, op. cit., s. 63.
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ło zainspirowane imieniem biskupa Ratyzbony, który jakoby ochrzcił polańskiego 
księcia w wielką sobotę dnia 14 kwietnia 966? 

Imię Mieszko spotykane jest w manuskryptach średniowiecznych w rozma-
itych formach. Nie będziemy tu nawet próbowali zestawiać pełnego katalogu zna-
nych form, zawierającego między innymi takie wersje jak Mysco i Miszego. Gdyby 
upierać się przy egzotycznych koncepcjach etymologicznych, imię tego rodzaju 
mogłoby teoretycznie mieć coś wspólnego z nazwą nie tylko Mezji (Moesia), ale 
i małoazjatyckiej Myzji! Rdzeń Mus–, Mys– istnieje nie tylko w onomastyce Azji 
Mniejszej, ale i w Italii (cognomen Mus, niekoniecznie od myszy). Azja Mniejsza 
była częściowo powiązana etnicznie i językowo z obszarem trackim. Była też 
miejscem zamieszkania różnych ludów, które odeszły daleko od swej pierwotnej 
kolebki. 

Istnieje wszakże dla takich ekstrawaganckich koncepcji swojska alternaty-
wa w postaci Mysłka czy Mystka, któremu może nadano łacińską postać Misco 
czy Mesco, a mogło chodzić zwyczajnie o zdrobnienie ojcowskiego imienia 
Siemomysł. W chwili, gdy poszukiwano odpowiedniego imienia chrzestnego dla 
władcy, nawiązanie do imienia ojca, nawet w formie zdrobniałej, czyniłoby z księ-
cia Polan nosiciela rodzinnej tradycji, wyrażonej w sposób mający zrozumiałą 
treść (imię Siemomysł to imię mówiące i doprawdy ideologicznie wymowne). 

Dlaczego jednak Ote użyłaby w dokumencie, na którego powstanie, jak się do-
myślamy, musiała mieć niemały wpływ, pierwotnego pogańskiego imienia swego 
męża? Czyżby czyniła to ze złośliwej chęci ujawnienia jego barbarzyńskiego ro-
dowodu, albo chciała odróżnić męża od syna noszącego imię Misica? To zupełnie 
nieprawdopodobne. A może po prostu nawiązywała do jakiegoś wcześniejszego 
dokumentu? 

Mimo pociągającej z pozoru teorii o Dagome–Digomie lub Mieszku–Dagonie 
czy Dagobercie, musimy chyba jednak odrzucić myśl o dwuimienności pierwszego 
historycznego władcy Polski. Podstawowym powodem jest fakt, że imię Dagone, 
Dagome vel sim. nie jest poza jednym omawianym tu dokumentem nigdzie po-
świadczone. Instynkt papirologa sprzeciwia się przyjmowaniu za prawdę inter-
pretacji nietypowych albo opartych na pojedynczych, wątpliwych świadectwach. 
Odczucie nietypowości wzmaga jeszcze występowanie w dokumencie zaskakują-
cych, a w odniesieniu do pary książęcej dokonującej cesji (!?) państwa wręcz eks-
trawaganckich tytułów iudex i senatrix. Musiały istnieć poważne powody, by użyć 
takiej tytulatury. Nie można uznać, że to są tytuły pary książęcej.

O ile nie ma wątpliwości, kim jest Ote i dwaj synowie wymienieni w doku-
mencie (dlaczego bez Bolesława?), to trzeba śmiało postawić zasadnicze pytanie, 
czy tajemniczy Dagone vel Dagome iudex to naprawdę Mieszko? Dotychczasową 
odpowiedzią na to pytanie było kategoryczne „tak”. Dlaczego? Dlatego, że do-
kument po wymienieniu Dagome i Ote mówi et filii eorum. Skoro zatem Misica 
i Lambertus to synowie Mieszka i Oty/Ody, to ojciec czyli Dagome/Dagone musi 
być Mieszkiem. Być może jednak Ote po śmierci Mieszka i wygnaniu z Polski 
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wyszła w Niemczech ponownie za mąż. Takie koncepcje wysuwano od dawna, 
o czym była już mowa. Synowie Oty byliby wtedy prawnie synami jej drugie-
go męża. A może po prostu miał miejsce akt ich adopcji przez jakiegoś dostojni-
ka? Osobistość taka mogła właśnie używać łacińskiego tytułu iudex. Akt donacji 
państwa gnieźnieńskiego byłby w takim razie zwykłym aktem dywersji wobec 
Bolesława. 

Kim zatem byłby Dagone? Zapewne jakimś dostojnikiem Cesarstwa, które-
go może z czasem potrafimy odnaleźć w obszernej prozopografii owych czasów. 
Czyżby był on identyczny z Daganem, kapelanem Henryka II, późniejszym arcy-
biskupem magdeburskim, wspomnianym choćby w Kronice Kwerfurckiej?51 Jeśli 
tak, to jego rola polityczna w związku z Odą i jej synami należała oczywiście do 
okresu wcześniejszego od jego funkcji duchownej u boku Henryka II i powołania 
na biskupstwo magdeburskie. Zgadzałoby się to z przypuszczalną datą powstania 
pierwotnego dokumentu donacji. Dokument stanowiący podstawę regestu należy 
do pontyfikatu Jana XV, a zatem jego terminus ante quem to rok 996. Donację 
„Dagome iudex” należałoby wobec tego datować na czas między śmiercią Mieszka 
w 992 r. a rokiem 996. Byłoby to rozwiązanie chyba najprostsze ze wszystkich 
dotychczasowych. Czy jest ono prawdziwe? Przemawiałby za tym sposób, w ja-
ki kancelaria papieska potraktowała ową dziwną donację, której oryginał zaginął, 
a po latach nie wiedziano już nawet kim są donatorzy, w których dopatrywano się 
mieszkańców Sardynii. 

51 C. S p a n g e n b e r g, Quernfurtische Chronica, Historischer Bericht von der ... Herrschaft 
Quernfurt in Sachsen ..., Erffurdt 1590, s. 127.
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Bóg, natura, kultura — trwanie życia a płeć
(Agnieszka F i h e l, Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna, 

Warszawa 2011)

Zróżnicowanie trwania życia w zależności od płci należy do zagadnień od dawna 
przyciągających uwagę demografów. Nadmierną umieralność mężczyzn w Londynie za-
obserwował już ojciec demografii John G r a u n t  w 1662 r. W roku 1710 lekarz, mate-
matyk i literat John A r b u t h n o t  na podstawie londyńskich rejestrów ruchu naturalnego 
wyciągnął wniosek o istnieniu nadwyżki urodzin chłopców nad urodzeniami dziewcząt. 
„Aby zrekompensować stratę [wynikającą z nadmiernej śmiertelności mężczyzn — M. 
K.] przezorna natura, na polecenie swego mądrego Stwórcy, wydaje na świat więcej męż-
czyzn niż kobiet i to w stałej proporcji”. „Z tego wynika — kontynuował swe rozważania 
— że poligamia jest przeciwna prawom natury i sprawiedliwości oraz rozmnażaniu się 
rasy ludzkiej, bo skoro liczby mężczyzn i kobiet są sobie równe, to jeśli jeden mężczyzna 
ma dwadzieścia żon, dziewiętnastu innych mężczyzn musi pozostać w stanie bezżennym, 
co jest obrazą praw natury, a trudno przypuścić aby dwadzieścia kobiet mogło zostać 
równie łatwo zapłodnionych przez jednego mężczyznę, jak przez dwudziestu”1. Półtora 
wieku później analogiczne obserwacje dotyczące nierównej liczebności płci w chwili 
urodzenia poczynił ojciec współczesnej statystyki, Adolph Q u e t e l e t, dla którego był 
to jeden z dowodów na działanie statystycznych praw natury, swoistej fizyki społecznej 
rządzącej światem człowieka. Z lektury rozprawy Agnieszki F i h e l  wynika, że choć 
komponent biologiczny ma swoje znaczenie dla zróżnicowania trwania życia według 
płci, to obecnie czynnikiem decydującym są zachowania uwarunkowane kulturowo2.

Jak wynika z danych współczesnych (2005), we wszystkich populacjach — z wyjąt-
kiem Kenii, Zambii, Zimbabwe i Malediwów — potencjał życiowy kobiet jest wyższy od 
potencjału mężczyzn. Przeciętna różnica w trwaniu życia wynosi 5–6 lat w krajach wy-

1 J. A r b u t h n o t, An Argument for Divine Providence, taken from the Constant Regularity ob-
served in the Birth of both Sexes, London 1710. 

2 Trzeba oddać jednak sprawiedliwość Grauntowi i Arbuthnotowi, którzy dostrzegali znaczenie 
uwarunkowań kulturowych, tłumacząc nadmierną śmiertelność mężczyzn ryzykami jakie wiążą się 
z koniecznością zdobywania środków do egzystencji lub ich nieumiarkowaniem.
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soko rozwiniętych i kilkanaście w krajach postkomunistycznych na wschód od Bugu. O 
ile duże rozmiary tej różnicy tłumaczone są czynnikami behawioralnymi, o tyle samo jej 
istnienie uznawane jest często za rzecz naturalną, uwarunkowaną biologicznie, będącą 
skutkiem większej odporności kobiet na deformację chromosomu X, czy wpływu estro-
genu na eliminację szkodliwego typu cholesterolu. Uznaje się, że mechanizmy te działają 
silniej, niż śmiertelność okołoporodowa i syndrom wyczerpania macierzyńskiego3. Brak 
przewagi liczebnej kobiet w dawnych populacjach spisowych traktowany bywa jako 
dowód niedostatków rejestracji źródłowej4. Sprawa nie jest jednak aż tak prosta. 

Zdaniem autorki przewaga potencjału życiowego kobiet ma charakter historycznie 
zmienny. W okresie przedprzemysłowym trwanie życia kobiet i mężczyzn było zbliżone, 
a przewaga niewiast pod tym względem ujawniła się dopiero w warunkach przyspieszo-
nej modernizacji właściwej dla XIX i XX w. W okresie tym zarysowała się jako reguła 
przewaga potencjału życiowego kobiet, początkowo niewielka, dającą się wyjaśnić czyn-
nikami biologicznymi, później narastająca i znajdująca wytłumaczenie w czynnikach be-
hawioralnych. Różnica ta ostatnio — w społeczeństwie konsumpcyjnym — ulega zmniej-
szeniu w związku z upodobnianiem się zachowań obu płci i jednoczesnym ograniczeniem 
zachowań autodestrukcyjnych wśród mężczyzn. Udowodnieniu tej hipotezy poświęcone 
są dalsze partie pracy.

W rozdziale drugim omówiono zmienność trwania życia w ujęciu historycznym. Ze 
zgromadzonych przez autorkę danych wynika, że w okresie przedprzemysłowym dłuższe 
trwanie życia kobiet — wedle danych francuskich z lat 1740–1829 o 0,6 do 2,6 roku — 
było pochodną wyższej śmiertelności mężczyzn w okresie niemowlęctwa (pierwszy rok 
życia). W pozostałych grupach wiekowych, w tym wśród osób liczących ponad 40 lat (co 
ważne z uwagi na sprawę śmiertelności okołoporodowej), oczekiwane dalsze trwania 
życia obu płci było mniej więcej równe. Bardziej zróżnicowane rezultaty dają badania 
nad mniejszymi populacjami rekonstruowanymi na podstawie mikrospisów bądź rekon-
stytucji rodzin. W znacznej części z nich, także w XIX stuleciu, trwanie życia kobiet 
ustępowało parametrowi wyliczonemu dla mężczyzn. Autorka mogła wzbogacić swe 
wnioskowanie wykorzystując dane z drugiego tomu monumentalnych dziejów ludności 
Anglii. Wynika z nich intrygująca obserwacja, że trwanie życia kobiet (e

0
) — poza krót-

kim okresem w drugiej ćwierci XVIII w. — ustępowało potencjałowi życiowemu męż-
czyzn za sprawą rosnącej w XVII w. śmiertelności okołoporodowej, a w następnym stu-
leciu z powodu zgonów na gruźlicę5. 

Zupełnie inny obraz wyłania się z materiałów genealogicznych, a więc odnoszących 
się do klas wyższych. Zarówno parowie angielscy, mieszczanie genewscy, jak męscy 
członkowie europejskich rodzin panujących żyli krócej niż kobiety z tych sfer i to nie-
koniecznie z powodu gwałtownych zgonów właściwych mężczyznom. Mógłby to być 

3 Rzecz jasna syndromu macierzyńskiego wyczerpania nie sposób skwantyfikować.
4 Tak na przykład interpretowałem tego rodzaju dane w odniesieniu do ludności Kujaw schyłku 

XVIII w., vide. M. K o p c z y ń s k i, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, 
Warszawa 1998, s. 74–79.

5 E.A. W r i g l e y, R. S. D a v i s, J. E. O e p p e n, R. S. S c h o f i e l d, English population history 
from family reconstitution, 1580–1837, Cambrigde 1997, s. 198–307.
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dowód na rzecz tezy, że potencjał życiowy kobiet ujawnia się w pełni dopiero wówczas, 
gdy poprawie ulegają materialne warunki życia, gdyby nie wątpliwość biorąca się z faktu, 
że autorka podała w swoich wywodach jedynie wartość przeciętnego dalszego trwania 
życia noworodka (e

0
), a nie parametry dla osób dożywających późniejszych lat życia. 

Przeciętne trwanie życia noworodka nawet dla tej, relatywnie dobrze przecież udoku-
mentowanej sfery społecznej może być mało wiarygodne z powodu pominięć przed-
wcześnie zmarłych dzieci6. 

Nie pozostawiają wątpliwości, co do powiększania się różnic w potencjale życio-
wym obu płci, zreferowane przez autorkę tablice kohortowe z Francji, Wielkiej Brytanii, 
Szwajcarii i Włoch w XIX w., oparte na rejestracji cywilnej, znacznie dokładniejszej niż 
kościelna. Już w kohorcie najstarszej (Francja, urodzeni w 1806 r.) trwanie życia kobiet 
było dłuższe niż mężczyzn o 1,8 lat i różnica ta stopniowo rosła, dochodząc do 7,7 lat dla 
kohorty urodzonej w roku 1900. Nie ulega wątpliwości, że wzrost ten był pochodną prze-
mian modernizacyjnych i aż w trzech czwartych zrealizował się w drugiej połowie 
XIX w. Model ten jest zbieżny zarówno z chronologią przejścia demograficznego, jak 
i podnoszenia się przeciętnej wysokości ciała7. Wiek XX przyniósł dalsze wydłużenie się 
trwania życia obu płci o 30 lat (XIX w. o 20 lat), ale też wzrost różnicy w trwaniu życia 
mężczyzn i kobiet: dla Francji z 8,57 lat dla urodzonych w 1912 r., przez 9,89 w 1920, po 
7,66 lat dla kohorty 1970 r. i 6,25 dla kohorty 1990. Zaznaczmy, że trzy ostatnie liczby 
oparte są na prognozie, bowiem w momencie jej sporządzania kohorta 1920 r. jeszcze 
dożywała swych dni.

Dla pozostałych krajów w XX w. nie dysponujemy tablicami kohortowymi porów-
nywalnymi z francuskimi, a jedynie tablicami przekrojowymi, które wskazują na znacz-
nie mniejsze różnice w trwaniu życia wedle płci. Dla Francji są to odpowiednio: 4,25 lat 
dla 1912 r., przez 3,83 w 1920 po 7,44 w 1970 i 8,24 w 1990. Zwróćmy uwagę, że w tym 
wypadku nie mamy do czynienia ze spadkiem różnicy w potencjale życiowym, jak zakła-
da autorka, lecz odwrotnie, z jego pogłębieniem. Dopiero w tablicy z 2000 r. następuje 
spadek zróżnicowania do 7,51 lat. Znacznie bardziej tezie o zrównywaniu się potencjału 
życiowego obu płci w społeczeństwie konsumpcyjnym odpowiadają dane z tablic prze-
krojowych pozostałych analizowanych krajów. W przypadku Anglii w 1912 r. różnica 
w trwaniu życia na korzyść kobiet wynosiła 3,81 lat, następnie rosła do 6,3 lat w 1980, 
by spaść do 4,73 w roku 2000. W Szwajcarii trajektoria ta wyglądała podobnie: 3,38 
w 1912 r., 6,78 w 1990 i 5,67 w 2000, z kolei we Włoszech 0,99 w 1912 r. do 6,65 lat 
w 1990 i 5,92 w roku 2000. 

Warto uświadomić sobie w tym kontekście różnicę między oboma typami tablic. 
Tablice kohortowe śledzą losy populacji połączonej wspólnym rokiem urodzenia aż po 

6 Przykłady tego rodzaju dla polskich rodzin magnackich podaje I. D a c k a – G ó r z y ń s k a, 
O nieznanych dzieciach magnaterii polskiej w świetle parafialnych metryk zmarłych kościoła św. Krzy-
ża w Warszawie z lat 1670–1801. Wybrane przykłady, PH, t. CII, 2011, z. 3, s. 459–482.

7 W. F o g e l, The escape from hunger and premature death, 1700–2100. Europe, America and the 
Third World, Cambridge 2004, M. K o p c z y ń s k i, Wielka transformacja. Badania nad uwarstwie-
niem społecznym i standardem życia w Królestwie Polskim 1866–1913 w świetle pomiarów antropo-
metrycznych poborowych, Warszawa 2006.
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jej całkowite wymarcie, pokazując tym samym wpływ zmieniających się w długim trwa-
niu warunków wymierania. Natomiast tablice przekrojowe odnoszą do całej populacji 
warunki wymierania panujące w danym okresie, z reguły krótkim, trwającym 1–2 lata. 
Uzyskane dzięki nim rezultaty mogą być zniekształcone przez epizodyczne wysokie 
śmiertelności powodowane wojnami lub epidemiami. Wprowadzenie w pracy obu typów 
tablic może powodować konfuzję. Rzecz w tym jednak, że dla okresów wcześniejszych 
autorka dysponuje tablicami kohortowymi, natomiast dla współczesności jedynie dla 
Francji ma tablice kohortowe z uwzględnieniem prognozy. Dla pozostałych uwzględnio-
nych w analizie państw (Anglia, Szwajcaria, Włochy) dla wieku XX Agnieszka Fihel 
wykorzystuje jedynie tablice przekrojowe. Co więcej, tablice kohortowe nie do końca 
potwierdzają drugą część głównej tezy pracy (zmniejszanie się różnicy między potencja-
łami życiowymi obu płci). Można ją przyjąć dopiero po skonfrontowaniu tablic kohorto-
wych z okresowymi. W sumie jednak analiza autorki jest przekonująca. Tezę stanowiącą, 
że w okresie przed przemianami modernizacyjnymi różnica potencjałów życiowych płci 
nie była ustabilizowana, a potem rosła, można uznać za udowodnioną. Trzeba tylko pa-
miętać, że proces skracania się różnicy w trwaniu życia jest zjawiskiem rysującym się 
dopiero ostatnio.

W rozdziale 3 autorka analizuje zmiany modelu umieralności wedle płci i wieku 
w stuleciach XIX i XX. Jest to zadanie trudne z uwagi na często błędne w okresie wcze-
śniejszym diagnozy oraz zmieniające się wielokrotnie zasady klasyfikacji przyczyn zgo-
nów. Trudności te można jednak zniwelować tworząc szerokie kategorie analityczne, jak 
czyni to autorka. Z analizy zgonów wedle wieku i płci wynika, że głównymi składnikami 
wpływającymi na różnicę w potencjale życiowym były śmiertelność niemowląt i osób 
w wieku powyżej 45 lat. Znaczenie tej pierwszej było największe przez cały wiek XIX 
i skracało trwanie życia mężczyzn o ponad rok. W miarę jak zmniejszała się generalna 
umieralność niemowląt, jej rola w coraz mniejszym stopniu determinowała różnicę 
w przeżywalności (od 0,05 do 0,1 lat współcześnie). Rosło za to znaczenie umieralności 
osób mających ponad 50 lat. W pierwszej połowie XIX w. umieralność ta odpowiadała za 
30% różnicy w potencjale życiowym wedle płci; dziś odsetek ten sięga ponad 60%. Na 
uwagę zasługuje niewielkie znaczenie umieralności w wieku 20–49 lat, co świadczy o ni-
skim natężeniu umieralności okołoporodowej w XIX w, w każdym razie nie większym 
niż ryzyko nagłego zgonu mężczyzn w tej samej grupie wiekowej8.

Obserwacje te prowadzą do wyróżnienia dwóch modeli umieralności mężczyzn: ty-
powej dla okresu wczesnej i późnej modernizacji, czyli czasów współczesnych. Rozdziały 
4 i 5 poświęcone zostały analizie tych modeli z punktu widzenia przyczyn zgonów. Jak 
już powiedziano, w okresie wczesnej modernizacji decydujący wpływ na zróżnicowanie 
przeżywalności według płci miała nadumieralność niemowląt płci męskiej. Ponieważ 
brak dowodów na dyskryminację niemowląt płci męskiej, wyjaśnienie musi odwoływać 
się do uwarunkowań biologicznych: większej podatności chłopców na wady endogenicz-
ne w okresie życia płodowego, mechanizmu selekcyjnego dyskryminującego jednostki 

8 Śmiertelność okołoporodowa kobiet w tym wyraźnie zmalała wraz ze spadkiem dzietności ogól-
nej, vide I. L o u d o n, Maternal mortality: definition and secular trends in Engladn and Wales, 1850–
1970, [w:] The Cambridge world history of human diseases, red. K. F. K i p p l e, Cambridge 1993.
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słabsze, o mniejszej odporności na choroby zakaźne. Pierwsza z wymienionych cech 
znajduje potwierdzenie współcześnie, bowiem po praktycznym wyeliminowaniu umie-
ralności powodowanej czynnikami zewnętrznymi (choroby zakaźne, zła opieka itp.) sto-
sunek zgonów niemowląt płci męskiej do żeńskiej waha się między 1,2 a 1,5. W warun-
kach wysokiej umieralności niemowląt, a więc w okresie przedprzemysłowym i wczesnej 
modernizacji, proporcja ta była niższa i wynosiła 1,1–1,2. Z chwilą zmniejszenia śmier-
telności niemowląt różnica w trwaniu życia między mężczyznami i kobietami uległa re-
dukcji, i to pomimo podniesienia się proporcji zgonów chłopców w stosunku do zgonów 
dziewczynek. 

O ile w okresie wczesnej modernizacji zróżnicowanie potencjałów życiowych wa-
runkowały mechanizmy biologiczne, o tyle współcześnie na czoło wysuwają się czynniki 
behawioralne. Bierze się to m.in. stąd, że w obecnym modelu śmiertelności dominują 
zgony spowodowane chorobami układu krążenia i nowotworami, a więc przypadłościami 
rozwijającymi się stosunkowo długo, których występowanie współczesna epidemiologia 
wiąże z przynależnością do określonych grup ryzyka lub zachowaniami z punktu widze-
nia zdrowotności niewłaściwymi, takimi jak palenie tytoniu, picie alkoholu oraz nie-
umiarkowana dieta, czyli mówiąc wprost — obżarstwo. W literaturze demograficznej 
zmianę modeli śmiertelności określa się mianem przejścia epidemiologicznego lub przej-
ścia zdrowotnego9. 

Wśród czynników behawioralnych, obniżających w sposób selektywny pod wzglę-
dem płci potencjał życiowy, autorka kładzie nacisk przede wszystkim na palenie tytoniu. 
Wybór akurat tego zachowania autodestrukcyjnego jest uzasadniony tyleż przez fakt wy-
mieniania go przez epidemiologów wśród czynników zagrożenia właściwych dla szeroko 
rozumianych chorób krążenia i nowotworów, co przez dobre udokumentowanie tego na-
łogu w „poprawnej politycznie” literaturze przedmiotu. Wiemy wszak znacznie więcej 
o trendach konsumpcji tytoniu i korelacjach pomiędzy jego paleniem a zachorowalnością 
na wspomniane wyżej choroby, niż na przykład o związku obżarstwa z chorobami krąże-
nia albo cukrzycą typu II i jej konsekwencjami dla umieralności10. 

9 Obie koncepcje są podobne, ale nie tożsame. Koncepcja przejścia epidemiologicznego zakłada 
ustabilizowanie się umieralności wywołanej schorzeniami degeneracyjnymi, podczas gdy teoria przej-
ścia zdrowotnego, uwzględniając reakcje społeczne na zagrożenie życia przez te choroby, wskazuje na 
możliwość redukcji ich częstotliwości w wyniku oświaty, poprawy opieki medycznej i zmian obycza-
jowości. Ta ostatnia koncepcja ma więc charakter otwarty, bowiem trudno sobie dziś wyobrazić — 
choć nie jest to przecież niemożliwe — odwrót od chorób degeneracyjnych jako głównej przyczyny 
zgonów.

10 Wpływ na to ma też obowiązująca aktualnie statystyczna klasyfikacja przyczyn zgonów. 
Wielokrotnie już zresztą wskazywano w literaturze, z czego autorka zdaje sobie sprawę, że na diagno-
zowane przyczyny zgonu znaczny wpływ ma obowiązujący paradygmat medyczny. Przykładem może 
być malaria jako przyczyna zgonów na Cejlonie, diagnozowana jeszcze długo po drastycznym ograni-
czeniu jej występowania na skutek zastosowania DDT, vide R. H. G r a y, The Decline of Mortality in 
Ceylon and the Demographic Effects of Malaria Control, „Population Studies”, t. XXVIII, 1974, 
s. 212–213.
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Wybór zachowań związanych z nawykiem palenia tytoniu jest o tyle dobry, że kon-
sumpcja tej używki była zawsze wyższa wśród mężczyzn niż wśród kobiet11. O ile 
w wieku XIX decydowała o tym norma obyczajowa zrównująca palenie przez kobietę 
z upadkiem moralnym, o tyle w następnym stuleciu większe znaczenie zyskały zapewne 
względy estetyczne, które jednak w ostatnich dekadach straciły na znaczeniu w związku 
z wyrównywaniem się proporcji palących przedstawicieli obu płci12. Niektóre inne czyn-
niki ryzyka, jak nadciśnienie tętnicze, również dotyczą bardziej mężczyzn niż kobiet, ale 
różnica ta nie jest tak spektakularna.

Mając dane o konsumpcji tytoniu, demografowie próbowali oszacować jego wpływ 
na nadumieralność mężczyzn. I tak, w 1955 r. czynnik ten miał przyczynić się we Francji 
do 15% zgonów mężczyzn w wieku 35–69 lat, w roku 1975 odsetek ten miał wzrosnąć do 
27%, a w 1995 — do 34%. Przeliczając te dane na różnicę w potencjale życiowym męż-
czyzn i kobiet stwierdzano, że jej połowa mogła być konsekwencją palenia tytoniu przez 
mężczyzn. Trudno polemizować z tego typu szacunkami, ale wolno wyrazić pewien dy-
stans wobec nich. Skoro na przełomie XIX i XX w. nawyk palenia był już powszechny, 
dysproporcja płci pod tym względem powinna być jeszcze większa niż w drugiej połowie 
XX stulecia, ale nic na jej temat nie wiemy.

Jak wynika z danych francuskich, wzrost konsumpcji tytoniu zatrzymał się na po-
ziomie z lat siedemdziesiątych XX w., by od połowy następnej dekady stopniowo się 
zmniejszać. Zjawisko to jest pozytywnie skorelowane z redukcją śmiertelności z powodu 
niektórych typów nowotworów i chorób układu krążenia. Czy jednak tylko palenie tyto-
niu to wyjaśnia? Trudny do skwantyfikowania jest przecież postęp medycyny, szczegól-
nie diagnostyki medycznej. Co najważniejsze jednak z punktu widzenia celu badań 
Agnieszki Fihel, spadek śmiertelności mężczyzn jest większy niż spadek śmiertelności 
kobiet, dzięki czemu potencjał życiowy płci zaczyna powoli się wyrównywać. 

Autorka przypisuje to społecznej reakcji na zagrożenie jakie stanowią choroby no-
wotworowe i choroby krążenia. Reakcja ta przybiera różne formy: odgórną — w postaci 
sterowanej przez państwo edukacji zdrowotnej i dostosowania systemu ochrony zdrowia 
— oraz oddolną, przybierającą formę spontanicznej zmiany zachowań. Edukacja zdro-

11 Autorka przywołuje badania francuskie i angielskie. Te ostatnie wskazują, że w latach sześć-
dziesiątych XX w. paliło 60% mężczyzn i 40% kobiet, a w latach dziewięćdziesiątych — odpowiednio 
30 i 27%. Z badań polskich wynika, że w 1980 r. paliło 63% mężczyzn i 29% kobiet, OBOP, 
„Komunikat z badań: Palenie tytoniu w opinii społecznej”, maj 1980, http://www.tnsglobal.pl/archive–
report/id/6146 (dostęp 19 października 2011). W 1995 r. odsetki te wynosiły odpowiednio 47 i 23%, 
OBOP „Palenie tytoniu”, kwiecień 1995, http://www.tnsglobal.pl/archive–report/id/692 (dostęp 8 stycz-
nia 2012).

12 Na ten temat vide M. K o p c z y ń s k i, Dyskusja o tytoniu w Polsce do roku 1918 [w:] Studia 
ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi pod red. E. D u b a s – U r w a n o w i c z  i J. M a -
r o s z k a  [w druku]; D. M i t c h e l l, Kobieta jako element XIX–wiecznych obrazów przedstawiają-
cych palenie, [w:] Dym. Powszechna historia palenia, red. S. G i l m a n, Z h o u  X u n, Kraków 2009. 
Warto może w tym kontekście zacytować ostrożnie wyrażoną dziewiętnastowieczną opinię Georga 
Simmla, który twierdził w odniesieniu do mody, że kobiety dążą do indywidualizacji, ale ściślej trzy-
mają się przy tym obowiązujących norm niż mężczyźni, G. S i m m e l, Z psychologii mody, [w:] Pisma 
socjologiczne, wyd. H. J. D a u m e, O. R a m m s t e d t, Warszawa 2008, s. 159.
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wotna była obecna już od dawna, gdyż wbrew opiniom zawartym w pozwach przeciw 
firmom tytoniowym, świadomość szkodliwości palenia była znaczna. Dostrzec to można 
dobrze na przykładzie polskim, i to nie tylko śledząc zaczynające się już w XVII w. kry-
tyczne opinie o nowym wtedy nałogu, lecz także dwudziestowieczne badania opinii 
społecznej13. 

Realny wpływ propagandy prozdrowotnej na zachowania ludzkie pozostawał przez 
długi czas niewielki14. Znacznie silniej działały czynniki decydujące o akcesie do szere-
gów palaczy, takie jak chęć integracji towarzyskiej. Agnieszka Fihel słusznie podkreśla, 
że zmiana pod tym względem nastąpiła dopiero ostatnio, wraz z oddolną, „cichą rewolu-
cją w sferze wartości”. Istotne miejsce wśród nich przypadło afirmacji młodego wyglądu 
i wysportowanej sylwetki, a więc wartości osiąganych dzięki tzw. zdrowemu trybowi 
życia. Nowe ciało ma, zdaniem postmodernistycznych socjologów, służyć nie tylko do 
sprawnego wykonywania pracy, jak to miało miejsce dawniej, lecz również do maksyma-
lizacji przyjemności i realizacji własnego „ja”. Nie sposób jednak dziś orzec, czy jest to 
początek upowszechnienia się nowego obyczaju, który się utrwali, czy też kolejna moda, 
nosząca w momencie swej kulminacji zarodek własnej śmierci. Jak to zwykle bywa 
z modami, zaspokajają one potrzebę wyróżnienia się od otoczenia w sposób bezpieczny, 
bo akceptowany przez grupę15. Póki co nie mamy ostatecznego dowodu, czy jest to tylko 
moda, czy nowy obyczaj, a nie ma na razie twardych dowodów na skuteczność podejmo-
wanych ostatnio na świecie prób zastąpienia przemocy symbolicznej przemocą prawną 
w tej dziedzinie. Z kolei rosnące w większości populacji krajów wysokorozwiniętych 
wskaźniki BMI (Body Mass Index) dowodzą, że moda na zdrowe życie często ustępuje 
pokusom z supermarketowych półek. Niezależnie od tego, jakie będą dalsze losy współ-
czesnego kultu ciała i jego wpływ na przeżywalność przedstawicieli obu płci, książkę 
Agnieszki Fihel warto dołączyć do domowej biblioteki.

13 Np. w 1974 r. 46% respondentów wyrażało opinię, że palenie szkodzi palaczom, a dalsze 42% 
uznawało tę opinię „w pewnym stopniu”. O szkodliwości dymu tytoniowego dla niepalących przeko-
nanych zaś było 77% badanych (OBOP, cytowany raport z 1974 r.). Ten pierwszy odsetek w roku 1980 
wynosił już 57%. Dodajmy, że w 1962 r.– a więc dwa lata przed ogłoszeniem raportu Terry’ego, który 
zapoczątkował współczesną krucjatę antynikotynową — prawie 36% mieszkańców Warszawy do-
puszczało możliwość istnienia związku między paleniem a powstawaniem chorób nowotworowych, 
J. K o w a l c z y k, Opinie i postawy dotyczące chorób nowotworowych, Warszawa 1966.

14 Dobrze oddaje to przykład polski. W latach 1956–1985 ukazało się 49 popularnych książek 
i broszur medycznych i paramedycznych o szkodliwości palenia w łącznym nakładzie wynoszącym co 
najmniej 1,25 mln egzemplarzy. Jeśli doliczyć do tego inne popularne publikacje medyczne wspomi-
nające o szkodliwości palenia i jego związku z chorobami nowotworowymi i krążeniowymi, liczba 
tytułów rośnie do 125, a łączny nakład 5,25 mln egzemplarzy.

15 Na temat tego mechanizmu vide stale aktualne uwagi G. S i m m l a, op. cit.
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ANDRZEJ SZWARC
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Dziewiętnastowieczne Mazowsze w syntetycznym ujęciu
(na marginesie pracy: Dzieje Mazowsza lata 1795–1918, t. III, red. Janusz 
S z c z e p a ń s k i, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 

Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR, Pułtusk 2012, s. 902)

Wśród syntetycznych opracowań dziejów historycznych krain dawnej Polski brako-
wało do niedawna Mazowsza. Przypomnijmy, że dysponujemy już kilkoma wielotomo-
wymi, zbiorowymi pracami, takimi jak: „Historia Śląska” (t. I–III, Wrocław 1963–1985, 
siedem woluminów, w których wykład doprowadzono do 1918 r.), „Historia Pomorza” 
(t. I–IV, Poznań — Toruń 1969–2003, dziesięć woluminów do 1918 r.). Zdarzały się też 
syntezy mniej rozbudowane, w rodzaju „Dziejów Wielkopolski” (t. I–II, Poznań 1969–
1973, do 1918 r.) lub „Dziejów Lubelszczyzny” (t. I, cz. 1–2 oraz t. II, Lublin 1974–
1979). W ich przygotowaniu brały udział liczne, nieraz kilkudziesięcioosobowe zespoły 
badawcze, a ich prace — w przypadku Śląska i Pomorza — starały się koordynować spe-
cjalne pracownie i zakłady Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Ich wysiłkowi to-
warzyszyły dyskusje mniej lub bardziej formalne, niekiedy nawet publikowane. 
Narzekano z reguły na niemożność unifikacji tekstów, które wychodziły spod różnych 
piór oraz brak polihistorów zdolnych do samodzielnego udźwignięcia ciężaru spuścizny 
wielu stuleci i jej jednolitego przedstawienia. Wśród redaktorów i autorów znaleźli się 
najwybitniejsi uczeni swego pokolenia, by wymienić tytułem przykładu Mariana B i s  k u -
p a, Józefa C h l e b o w c z y k a, Gerarda L a b u d ę, Stanisława S a l m o n o w i c z a  i Je-
rze go T o p o l s k i e g o.

Porównanie tych inicjatyw nie jest rzeczą łatwą; różniły się nie tylko rozmiarami, 
ale i poniekąd koncepcjami. Odmienne bywały cezury chronologiczne, stosownie do 
rytmu dziejów poszczególnych dzielnic. W niektórych przypadkach napotykamy rozbu-
dowaną dokumentację bibliograficzną i aparat krytyczny, w innych przypisy były re-
dukowane do niezbędnego minimum, a bibliografię pomijano. Zdarzały się fragmenty 
powstałe w wyniku badań szczegółowych, z wykorzystaniem archiwaliów i niewy-
eksploatowanych jeszcze źródeł drukowanych, przypominające bardziej monografię niż 
syntezę. Kiedy indziej opierano się głównie na dostępnych opracowaniach cząstkowych, 
w tym i na dawniejszej literaturze. Nieprzypadkowo inicjatorzy i redaktorzy tomów po-
wstałych w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie spieszyli 
się do wzięcia na warsztat najnowszych dziejów poszczególnych krain, kończąc narrację 
na 1939, a nieraz nawet tylko na 1918 r. Odmienny wybór w przypadku „Dziejów 
Lubelszczyzny”, które objęły także pierwsze dziesięciolecia PRL, doprowadził — łagod-
nie mówiąc — do niezadowalającego rezultatu, nawet jeżeli uwzględni się okoliczności 
miejsca i czasu.
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Kolej na historię Mazowsza przyszła stosunkowo późno, chociaż jeśli wierzyć ust-
nym przekazom i pogłoskom, przymiarki trwały od kilku dziesięcioleci. Wcześniejszą 
zatem inicjatywę zaczęto realizować dopiero w czasach, kiedy trudno o powołanie do 
życia sformalizowanych zespołów z perspektywą długotrwałego funkcjonowania. Z dru-
giej strony czas ten nie został przecież zmarnowany, ze względu na systematyczny roz-
wój badań szczegółowych. Dziejami ziem położonych w promieniu około 120 — 180 
kilometrów od Warszawy zajmowały się systematycznie stare i nowe placówki i środo-
wiska, by wymienić tylko Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, nowopowstałe szko-
ły wyższe w Pułtusku, Łowiczu, Siedlcach i Płocku, towarzystwa naukowe w Płocku 
i Łomży itd. Ukazywały się i nadal ukazują specjalistyczne czasopisma, takie jak 
„Rocznik Mazowiecki” czy „Notatki Płockie”, zaś same tylko prace doktorskie i habili-
tacyjne stanowiące mniej lub bardziej wartościowe przyczynki do dziejów regionu nale-
ży liczyć w setkach. Wspomnieć też można o wielu konferencjach naukowych, na któ-
rych prezentowano wyniki nowych badań, w większości później wydane w tomach 
zbiorowych.

Niełatwego przedsięwzięcia, jakim jest zainicjowanie i doprowadzenie do końca ob-
szernej, wielotomowej syntezy podjęła się Akademia Humanistyczna im. Aleksan dra 
Gieysztora w Pułtusku. Pierwszy tom omawiający dawniejsze dzieje Mazowsza aż do 
włączenia go do Korony ukazał się w 2006 r. pod redakcją Henryka S a m s o n o w i c z a 
(była to nowa, rozszerzona wersja publikacji z 1994 r., wydanej poza serią i zatytułowa-
nej „Dzieje Mazowsza do roku 1526” ze znaczącym udziałem Aleksandra G i e y s z t o r a). 
Następnie, w roku 2010, wyszedł drukiem tom czwarty („Dzieje Mazowsza 1918–1939” 
pod red. Janusza S z c z e p a ń s k i e g o), ostatnio zaś tom trzeci, który będzie poniżej 
przedmiotem kilku refleksji. Czytelnicy czekają jeszcze na tom drugi, obejmujący epokę 
nowożytną, a także piąty, omawiający II wojnę światową, czasy PRL a zapewne i III 
Rzeczypospolitej, która istnieje już przecież od niemal ćwierćwiecza.

Tom dziewiętnastowieczny to książka nieco tradycyjna, ale skonstruowana i napisa-
na bardzo solidnie, z uwzględnieniem wszystkim wymogów warsztatu naukowego histo-
ryka. Autorzy w większości rekrutują się spośród najbardziej doświadczonych badaczy, 
którzy nad dziejami Mazowsza spędzili dojrzałe życie i legitymują się obfitym, oryginal-
nym dorobkiem. Tytuł tomu i serii zapowiada wykład kompleksowy, uważny czytelnik 
dostrzeże jednak pewne luki, związane zapewne z brakiem specjalistów w zakresie nie-
których zagadnień lub z odmową współpracy. Tekst został podzielony na 15 rozdziałów 
w stosownym do przedsięwzięcia układzie chronologiczno–rzeczowym. Na początku re-
daktor całości, Janusz Szczepański, prezentuje kompetentnie źródła do dziejów 
Mazowsza. Brak natomiast przeglądu literatury, której krytyczna charakterystyka przy-
dałaby się bardzo zarówno gorliwszym miłośnikom regionu, jak i początkującym 
badaczom.

Rozdziały odnoszące się do spraw polityki i kultury w okresie od przejścia Mazowsza 
pod panowanie pruskie do powstania styczniowego włącznie opracował Aleksander 
K o c i s z e w s k i. Wykorzystał głównie istniejące opracowania (w tym swoje własne, od-
noszące się przede wszystkim do Księstwa Warszawskiego), sięgnął też sporadycznie do 
drukowanych źródeł, okraszając narrację umiejętnie dobranymi cytatami. Moim zdaniem 
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nieco zbyt obszernie przedstawione zostały epizody wojenne i powstańcze, natomiast 
zbyt skrótowo potraktowano kulturę, rozumianą zresztą dosyć wąsko i „klasycznie”.

Społeczeństwo i gospodarkę regionu w latach 1815–1864 przedstawił — również 
dość pobieżnie — Radosław Wa l e s z c z a k. Autor ten uwypuklił przemiany w rolnic-
twie, związane z nowymi uprawami i reformami agrarnymi; wspomniał też o początkach 
przemysłowego przetwórstwa rolnego, czego przejawem były pierwsze cukrownie. 
Podkreślił spowodowane warunkami naturalnymi, ale i sposobem gospodarowania zróż-
nicowanie mazowieckich wsi, zamożniejszych w okolicach Łowicza i Kutna, znacznie 
uboższych na nieurodzajnych glebach północno–wschodnich krańców regionu. W kliku 
tabelach zaprezentował powolne skądinąd procesy urbanizacyjne — zdecydowana więk-
szość miast i miasteczek funkcjonowała bowiem nadal jako ośrodki tradycyjnego rze-
miosła i drobnego handlu, nastawione na obsługę lokalnych rynków. Fragmenty odno-
szące się do struktury społecznej i narodowej uwzględniły w dość szerokim zakresie 
miejsce i rolę Żydów, którzy stanowili z reguły około połowy lub nawet więcej ludności 
miejskiej. W tym właśnie przypadku widać wyraźnie rezultaty ożywionych ostatnio 
badań nad losami tej grupy etnicznej, które zostały tu wykorzystane.

Dość szeroko omówiono dzieje oświaty między trzecim rozbiorem a powstaniem 
styczniowym, poświęcając jej aż dwa rozdziały autorstwa Mariana C h u d z y ń s k i e g o 
(szkolnictwo średnie) i Józefa B a r a ń s k i e g o  (szkolnictwo elementarne). Tu również 
zwraca uwagę uwzględnienie szkolnictwa żydowskiego oraz ewangelickiego. Przejrzyste 
tabele informują o liczbie placówek oświatowych i uczęszczających do nich uczniów. 
Autorzy umiejętnie łączą wątek polityki władz zaborczych w skali Królestwa i jej konse-
kwencje widoczne w granicach Mazowsza. Czytelnik mógłby jednak upomnieć się o po-
szerzenie słabo rozbudowanych ogólnych wniosków. Znalazło się natomiast miejsce na 
wzmianki o aktywności uczniów szkół średnich w konspiracjach patriotycznych i wal-
kach powstańczych, co koresponduje z rozdziałem napisanym przez Kociszewskiego.

Życie polityczne Mazowsza w latach 1865–1914 omówił Janusz Szczepański. Dużą 
zaletą tego rozdziału jest szczegółowa charakterystyka rosyjskiego aparatu władzy, co 
znów umożliwiły badania i publikacje z ostatnich lat. Interesująco przedstawiono posta-
wy polityczne poszczególnych grup mazowieckiego społeczeństwa, biorąc pod uwagę 
nie tylko relacje pamiętnikarskie, lecz także akta prokuratorskie i raporty tajnej policji. 
Wiele miejsca poświęcono wydarzeniom rewolucji 1905–1907 r., nieźle skądinąd zna-
nym. Nowością natomiast wydaje się rekonstrukcja podziemnej aktywności PPS–Frakcji 
Rewolucyjnej i innych radykalnych ugrupowań w latach późniejszych, które uchodzą za 
okres spokoju i stabilizacji wymuszonej rządowym terrorem. W sumie jednak brak du-
żych ośrodków przemysłowych skupiających robotników (z wyjątkiem może Żyrardowa) 
wpłynął na rozproszenie i niewielkie nasilenie akcji o charakterze rewolucyjnym. 
Znacznie większym poparciem niż socjaliści cieszyła się na tym terenie Narodowa 
Demokracja. Jej bardzo widoczne po 1905 r. poczynania również zostały szczegółowo 
opisane, podobnie jak wyraźnie narastająca aktywność Kościoła katolickiego.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział „Społeczeństwo i gospodarka Ma zow sza 
w latach 1865–1914”, pióra Adama D o b r o ń s k i e g o. Autor wnikliwie i nowatorsko 
wykorzystał znane od dawna dane statystyczne, zwłaszcza informacje spisu powszechne-
go z 1897 r. Śmiało zarysował postępujące zróżnicowanie, wyodrębniając i charaktery-
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zując kształtujące się subregiony o niejednakowej strukturze narodowościowej, odmien-
nym profilu ekonomicznym, a co za tym idzie także społecznym i po części kulturowym. 
Uwzględnił oddziaływanie ośrodków administracji i garnizonów wojskowych oraz — 
rzecz jasna — budowanych w tym okresie linii kolejowych. Omówił nowe zakłady prze-
mysłowe, w sumie dość liczne, ale przeważnie niewielkie i zaspokajające głównie lokal-
ne potrzeby. Zaznaczył też wyraźny postęp gospodarki wiejskiej; pomimo kryzysu 
rolnego, trochę chyba wyolbrzymianego w dawniejszej historiografii. Pomiędzy rokiem 
1876 a 1913 w trzech guberniach mazowieckich plony podstawowych roślin uprawnych 
zwiększyły się bowiem parokrotnie; również w hodowli należy odnotować znaczne osią-
gnięcia (por. s. 523). Gdyby postawić „kropkę nad i” należałoby powiedzieć, że ludność 
stała się zamożniejsza, także dzięki migracjom do miast i emigracji zamorskiej. 
Oczywiście ogromna nadal skala zacofania i bardzo powolna modernizacja nie pozwala-
ją na przesadny optymizm i zbyt daleko idące uogólnienia. W sumie fragment napisany 
przez Dobrońskiego jest przykładem — jak pisał niegdyś Stefan K i e n i e w i c z — „ ja-
kiejś umiejętności koronkowego splatania źródeł najrozmaitszej proweniencji: i pol-
skich, i obcych, i prawicowych, i lewicowych, i patriotycznych, i zaborczych oraz od-
twarzania z nich spójnego obrazu”1.

W omawianym tomie nie znajdziemy rozdziału dotyczącego oświaty w okresie od 
powstania styczniowego do pierwszej wojny światowej. Omówiono natomiast osobno 
i interesująco problemy ochrony zdrowia. Bardzo kompetentnie obraz życia kulturalnego 
tej epoki nakreślił Andrzej S t a w a r z. Autor ten potrafił z gęstwiny stowarzyszeń, straży 
pożarnych, bibliotek, czytelni i różnych prywatnych przedsięwzięć wydobyć najważniej-
sze wątki skromnego skądinąd rozwoju czytelnictwa, amatorskiego na ogół uprawiania 
muzyki, organizowania okolicznościowych obchodów i przedstawień teatralnych. 
W przeciwieństwie do wielu wcześniejszych opracowań nie zapomniał o roli obcej wła-
dzy, która prowadziła własną politykę kulturalną, na ogól — ale przecież nie zawsze — 
zmierzającą do rusyfikacji i odrzucaną przez większość społeczeństwa (por. np. podroz-
dział „Państwowe dni świąteczne w przestrzeni publicznej”, s. 614–615). Władza ta 
określała także ramy oddolnych, społecznych inicjatyw, które po 1905 r. były już wyraź-
nie częstsze niż przedtem. W niniejszym rozdziale, podobnie zresztą jak w części pozo-
stałych, zabrakło trochę perspektywy porównawczej. Niełatwo, rzecz jasna, mierzyć 
„prawdziwą” aktywność społeczną i kulturalną poszczególnych regionów Królestwa, ale 
można już zestawiać liczby odnośnych stowarzyszeń, sięgając np. do niedoskonałej, lecz 
jednak przydatnej pracy Wojciecha J a w o r s k i e g o2.

Zwięzły rozdział o Kościele katolickim wyszedł spod pióra uznanego specjalisty, ks. 
Michała Mariana G r z y b o w s k i e g o. Obejmuje on cały okres zaborów i niewoli naro-
dowej aż do 1918 r. i świadczy o walorach takiego ujęcia ponad wewnętrznymi cezurami. 
Autor ukazuje bowiem zjawiska i procesy „długiego trwania”, nie zawsze zależne od po-
lityki caratu. Znalazło się tu miejsce na rejestr biskupów płockich i warszawskich oraz 

1 S. K i e n i e w i c z, O sobie i o historii, [w:] Stefan Kieniewicz i jego dziedzictwo w polskiej hi-
storiografii, red. A. S z w a r c, Warszawa 2010, s. 284.

2 W. J a w o r s k i, Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach 1864–
1914, Sosnowiec 2006.
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krótką charakterystykę wielu z nich, z uwzględnieniem ich dorobku pisarskiego. Są też 
informacje statystyczne o konwentach zakonnych. Sporo mówi się oczywiście o szyka-
nach i prześladowaniach, szczególnie po powstaniu styczniowym, ale i o udanych pró-
bach zastępowania dawnych form organizacji i duszpasterstwa nowymi, takimi jak tajne 
zgromadzenia bezhabitowe. Wyraźnym sukcesem była też znaczna liczba nowo wznie-
sionych kościołów, zazwyczaj murowanych, często nader okazałych, na przełomie XIX 
i XX w. budowanych na ogół w modnych neogotyckich formach. Zamieszczona na s. 657 
pracowicie zestawiona tabela wskazuje, że powstało ich ogółem 285, z czego ponad po-
łowa po 1863 r. Był to m.in. rezultatem — dodajmy od siebie — wzrostu liczby ludności, 
ekonomicznej i społecznej emancypacji chłopów oraz ich religijnej gorliwości, a także 
wspomnianego już relatywnego wzrostu zamożności wsi.

W opracowaniach historycznych, które obejmują „długi” wiek XIX oraz lata pierw-
szej wojny światowej, wydarzenia wojenne traktowane sa z reguły trochę po macoszemu. 
W danym przypadku jest odwrotnie, ponieważ poświęcono im aż trzy rozdziały, liczące 
w sumie 123 strony. Pierwszy z nich, traktujący o samych działaniach zbrojnych, jest 
stanowczo zbyt szczegółowy i niemal wyłącznie faktograficzny. Natomiast drugi 
(„Polityczne i ekonomiczne aspekty niemieckiej okupacji na Mazowszu”) i trzeci 
(„Społeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń I wojny światowej”, napisany przez 
Janusza Szczepańskiego) należy uznać za w pelni satysfakcjonujące. Widać tu zarówno 
gruntowną znajomość miejscowej specyfiki, jak i szerszą, ogólną perspektywę.

Tom zamyka kompetentnie napisany rozdział pt. „Architektura i sztuka na Mazowszu 
1795–1918” autorstwa Ryszarda M a ł o w i e c k i e g o. Niestety w niewielkim tylko stop-
niu uwzględniono w nim przemiany krajobrazu kulturowego i drogi rozwoju przestrzen-
nego mazowieckich miast — choć autor jest świetnym znawcą tej problematyki, o czym 
świadczy jego wcześniejszy dorobek. Czytelnik otrzymał za to systematyczny przegląd 
ważniejszych dzieł architektury, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego, powsta-
łych w kolejnych konwencjach stylistycznych, które panowały w XIX i na początku 
XX w. Właściwie niemal bez wyjątku nie były to dzieła naprawdę wybitne; trudno je 
także określić jako nowatorskie. Trafnie natomiast wskazano źródła inspiracji oraz wi-
doczne zwłaszcza na przełomie stuleci wysiłki, zmierzające do nadania sztuce charakteru 
narodowego; warto przy tym zauważyć, że „narodowości” doszukiwano się w różnych 
stylach i formach — od neoklasycystycznych dworków i neogotyckich, ale nawiązują-
cych już do rodzimych tradycji kościołów po motywy ludowe stosowane w secesyjnych 
polichromiach.

Pora na uwagi bardziej ogólne, zawierające także elementy krytyki. Po pierwsze re-
daktor i autorzy omawianego tomu nie uwzględniają właściwie dziejów Warszawy. Jest 
to po części zrozumiałe, jako że w tej epoce stolica wyraźnie dominowała nad regionem, 
a pełne uwzględnienie tej perspektywy wymagałoby napisania zupełnie innej książki. 
Zauważmy jednak, że wspomniane na początku syntezy dziejów Pomorza, Wielkopolski 
czy Śląska dość systematycznie omawiają rolę Gdańska, Poznania czy Wrocławia. 
Oczywiście całkowite wykluczenie z narracji warszawskich wątków nie było możliwe; 
nazwa „Warszawa” pojawia się w tekście aż na 293 stronach, zwykle jednak są to okazjo-
nalne wzmianki (z wyjątkiem może rozdziału o sztuce). Chodziłoby natomiast o bardziej 
rozbudowane refleksje na temat wzajemnych związków stolicy i jej bliższego czy dalsze-
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go zaplecza w sferze gospodarki, polityki, życia społecznego i kultury. Nad wspomnia-
nym problemem zastanawia się osobno Adam Dobroński, słusznie pisząc na s. 439: „Nie 
można kwestionować mazowieckiej genezy Warszawy i sztucznie jej oddzielać od ma-
cierzystego regionu [...] Omawianie jej łącznie z pozostałymi powiatami i miastami ma-
zowieckimi sprawiłoby [jednak], że nie zdołalibyśmy określić i zbadać rzeczywistych 
problemów, charakterystycznych dla omawianego obszaru”. Wydaje się skądinąd, że re-
lacje Warszawa–Mazowsze w XIX w. mogłyby stać sie tematem osobnego, zwięzłego 
eseju, który uzupełniłby poprzednie rozdziały. Można by w nim także uwzględnić opinie 
lokalnych elit o stolicy oraz wizerunki Mazowsza kreślone z warszawskiej perspektywy3. 
Przydałyby się również porównania statystyczne, ilustrujące np., jakie były proporcje 
liczby ludności, wartości produkcji przemysłowej czy obrotów handlowych w kolejnych 
dziesięcioleciach.

Drugą uwagę, związana po części z poprzednią, niełatwo jest sformułować. 
Posługując się językiem potocznym można by powiedzieć, że w tej historii Mazowsza 
trochę za mało jest... mazowieckości. Nie chodzi tu tylko o specyfikę miejscowej kultury 
ludowej — wspomina o niej nader zwięźle Andrzej Stawarz (por. s. 577–578). Poza nie-
licznymi wyjątkami zabrakło miejsca dla pochodzących stąd i mniej lub bardziej z tą 
ziemią związanych twórców kultury wysokiej i intelektualistów. Fryderyk Chopin poja-
wia się na kartach książki dwukrotnie; za każdym razem w związku z tym, że członkowie 
Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Łowiczu wykonywali jego pieśni. O Cyprianie 
Norwidzie nie napisano nic; Zygmunt Krasiński występuje trzykrotnie, ale raczej jako 
właściciel Opinogóry. Trudno zrozumieć pominięcie arcymazowieckiego poety Teofila 
Lenartowicza, którego twórczość przywoływana bywała i bywa do dziś w związku z pró-
bami kreowania regionalnej tożsamości. Można by zresztą mnożyć przykłady dziewięt-
nastowiecznych redakcji lokalnych legend i epizodów historycznych w literaturze i pu-
blicystyce, a także eksponowania w terenie miejsc i znaków pamięci zbiorowej. Za nieco 
bardziej dyskusyjną uznałbym propozycję przypomnienia jednego z etapów biografii 
Marii Skłodowskiej–Curie, która ponad dwa lata spędziła jako guwernantka we dworze. 
na północnym Mazowszu. Bardzo skromne miejsce mają w omawianej książce Andrzej 
Świętochowski i Ludwik Krzywicki.

Powyższe spostrzeżenia dotyczą przeważnie dobrowolnych lub przymusowych wy-
chodźców, którzy gdzie indziej rozwijali swe kariery wzbogacając nie tylko lokalny czy 
narodowy, lecz niekiedy ogólnoludzki dorobek. Z pola widzenia nie zniknęli na ogół ci, 
którzy tworzyli na miejscu i chętnie sięgali po miejscowe tematy (jak np. Józef 
Chełmoński, omówiony w rozdziale o sztuce przez Ryszarda Małowieckiego). Nie wiem, 
czy jest to słuszne kryterium. Zasygnalizowanie wspomnianych kwestii i losów wymie-
nionych przykładowo postaci nie zmieniłoby oczywiście wizerunku prowincji ubogiej 
i niezdolnej do rywalizacji ze środowiskami wielkomiejskimi. Mogłoby jednak trochę 
zretuszować ów wizerunek. I znów nie warto by czynić tego w konwencji najeżonego 

3 Swego czasu poświęciłem tym sprawom artykuł uwzględniający w znacznej mierze mazowiecki 
materiał źródłowy: A. S z w a r c, Inteligencja warszawska i prowincjonalna we wzajemnych opiniach 
z lat popowstaniowych, [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia, t. III, red. R. C z e p u l i s –
R a s t e n i s, Warszawa 1983, s. 187–214.
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faktami rozdziału lecz raczej w formie swobodnego eseju, który powinien być oczywi-
ście czymś innym, niż tylko peanem na cześć wielkich synów mazowieckiej ziemi oraz 
jej pracowitego ludu.

Piszący te słowa formułuje swe refleksje nie bez wyrzutów sumienia. Od rzuciłem 
bowiem propozycję uczestnictwa w tej zbiorowej pracy, motywując to brakiem własnych 
studiów szczegółowych nad dziejami Mazowsza oraz obciążeniem innymi zobowiąza-
niami. Nic jednak nie stało na przeszkodzie udzielaniu koleżeńskich rad czy konsultacji, 
co zapewne prowadziłoby do wskazania owych wątków: relacji Mazowsza i Warszawy 
na różnych płaszczyznach, mazowieckich tematów w dorobku pochodzących stąd twór-
ców oraz dróg kształtowania się lokalnej pamięci zbiorowej. Niewykluczone jednak, że 
miejsce na postulowane eseje znalazłoby się jeszcze w ostatnim z planowanych tomów, 
tym bardziej, że powinny one objąć w miarę możliwości zarówno stulecie dziewiętnaste, 
jak i dwudzieste.

Wszystkie te zastrzeżenia i dezyderaty nie mają wpływu na pozytywną ocenę cało-
ści niniejszego przedsięwzięcia. Mamy do czynienia z godnym podziwu rezultatem ba-
dawczego i pisarskiego trudu. Rozproszone w tysiącach monografii i artykułów informa-
cje zostały starannie wyselekcjonowane, zestawione ze sobą i opatrzone komentarzami, 
tworząc w ten sposób nową jakość. Widoczne na Mazowszu zjawiska i procesy ukazano 
na ogół w szerszych kontekstach, w związku z dziejami innych ziem polskich w dobie 
zaborów i niewoli narodowej. Stereotypowy zwrot o „zapełnieniu luki” jest tu jak najbar-
dziej na miejscu.

MACIEJ GÓRNY
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii

Rasizm i komparatystyka
(Grzegorz K r z y w i e c, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana 

Dmowskiego (1886–1905), Wydawnictwo Neriton, IH PAN, 
Warszawa 2009, s. 500)

Obszerna praca Grzegorza K r z y w c a  z Instytutu Historii PAN jest bez wątpienia 
jedną z książek najgoręcej w ostatnich latach dyskutowanych. Praca spotkała się z uzna-
niem, którego wyrazem stały się nagrody (z najważniejszą na polskim rynku książki hi-
storycznej nagrodą Klio włącznie). Nie oszczędzono jej także krytyki i to nie tylko 
w predestynowanych do tego celu czasopismach naukowych, ale i w prawicowej polskiej 
prasie i na portalach internetowych. Z całą pewnością nie da się tych reakcji wytłuma-
czyć formą publikacji. Obciążona olbrzymią ilością przypisów, zawierająca drobiazgowe 
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analizy mało znanych tekstów książka, choć napisana przejrzystym stylem i nie stroniąca 
od ironii, jest dziełem stricte naukowym. Uwagę czytelników przykuł natomiast jej 
temat. Okazuje się, że młody Roman Dmowski (Krzywiec zamyka narrację na roku 1905, 
kiedy przywódca nacjonalistów ledwo przekroczył czterdziestkę a do szczytu kariery po-
litycznej sporo mu jeszcze brakowało) wciąż jest postacią nie tylko interesującą history-
ków, ale i pobudzającą publiczną dyskusję. Pożywką dla tej żywej reakcji stał się ponad-
to sposób, w jaki autor potraktował swojego bohatera — nie odbiegający od dominującego 
w historiografii światowej, ale w stosunku do tego zagadnienia z historii Polski, jak się 
okazało, budzący kontrowersje.

Praca składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów problemowych i zakończenia. 
Zawiera ponadto obszerną bibliografię i indeksy. Punktem wyjścia jest działalność kółek 
samokształceniowych polskich uczniów w szkołach zaboru rosyjskiego i aktywna rola, 
jaką odegrał w nich Dmowski. Od buntu młodzieży przechodzi autor do zarysowania 
przemian ideowych w środowisku inteligencji polskiej lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych XIX w. W centrum jego zainteresowania znajduje się pismo „Głos”, grupują-
ce ludzi o zapatrywaniach radykalnych, choć zrazu jeszcze niekoniecznie nacjonalistycz-
nych. Podjęcie przez Dmowskiego współpracy z „Głosem” zbiegło się z przyspieszeniem 
ewolucji ideowej pisma. Jego publicystyka z tego okresu jest świadectwem dobrej znajo-
mości rozwijających się wówczas w Europie idei darwinizmu społecznego i „naukowe-
go” rasizmu. Ten ostatni fenomen jest tematem rozdziału trzeciego. Jest to zarazem jedno 
z bardziej wnikliwych — choć zwięzłych — ujęć historii idei rasistowskich w Polsce. 
Wychodząc od pierwszych rodzimych jego krzewicieli, Krzywiec poświęca dużo miejsca 
analizie opublikowanego w „Głosie” w 1890 r. cyklu artykułów „Czem jest Izrael?” Na 
podstawie analizy poglądów bohatera książki, Krzywiec identyfikuje autora tego tekstu, 
posługującego się nazwiskiem Witold Ziemiński, z Dmowskim. Niezwykle na owe czasy 
radykalny manifest antysemicki okazał się ostatecznie zbyt brutalny, by zdominować 
światopogląd środowiska „Głosu”. Jego tezy powracały jednak w kolejnych latach w pu-
blicystyce Dmowskiego i ostatecznie weszły do ideologicznego arsenału polskiego anty-
semityzmu. W kolejnym, czwartym rozdziale autor omawianej pracy analizuje poglądy 
Dmowskiego i jego współczesnych na stan zachodniej cywilizacji oraz wynikającą z ich 
pesymistycznych wniosków potrzebę wybitnych przywódczych jednostek, zdolnych do 
przekształcenia tłumu w zorganizowane politycznie masy. Także w tym wypadku ewolu-
cja poglądów Dmowskiego osadzona jest na szerszym, europejskim tle. Następny ele-
ment światopoglądu przyszłego przywódcy narodowej demokracji ukształtował się pod 
wpływem porażki skierowanych przeciwko Rosji manifestacji studentów w Kongresówce. 
Ruch ten, opisany w rozdziale piątym, stał się jednak dla wielu uczestników doświadcze-
niem pokoleniowym. Wpłynął także na polaryzację postaw politycznych polskich rady-
kałów. Zgodnie z poglądami artykułowanymi już we wczesnych tekstach Dmowskiego, 
ciężar programu ruchu przesunął się z walki o niepodległość przeciwko Rosji na walkę 
z „wrogiem wewnętrznym” — czy to socjalistami, czy też Żydami.

Dwa ostatnie rozdziały zajmują ponad połowę objętości pracy i w największym 
stopniu poświęcone są jej bohaterowi. Krzywiec śledzi poszczególne wątki światopoglą-
du Dmowskiego, analizuje jego lektury i czerpane z zagranicy wzory kultury politycznej, 
np. od brytyjskiego szowinistycznego populisty, swego czasu burmistrza Birmingham, 
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Josepha Chamberlaina. W tym miejscu podnosi także kwestię stosunku lidera Ligi 
Narodowej do demokracji parlamentarnej. Osobny podrozdział traktuje o stosunku 
Dmowskiego do Żydów. Krzywiec przekonująco wykazuje, że wyrażający się w zrady-
kalizowanym antysemityzmie rasizm „stał się jednym z kluczowych spoiw światopoglą-
dowych tej wersji nacjonalizmu, którą propagował” (s. 249). Ważnym tematem tej części 
książki jest też polityczna taktyka przywódcy narodowych demokratów, pod wieloma 
względami niezwykle nowoczesna. Krzywiec zagłębia się w problemy organizacyjne 
polskiego ruchu nacjonalistycznego, pokazując mechanizm przejmowania kontroli nad 
organizacjami społecznymi, kulturalnymi i politycznymi. Śledzi także z upodobaniem 
stosowane przez narodowo–demokratyczną prasę kampanie medialne, skierowane prze-
ciwko ideologicznym przeciwnikom. Tym zjawiskom, mającym miejsce w zaborze au-
striackim, a więc w warunkach dopuszczających wolną konkurencję polityczną, towarzy-
szyła brutalizacja języka i zachowań. Także pod tym względem Dmowski był 
przewodnikiem i wzorem swojego środowiska. Równolegle następowało zbliżenie nacjo-
nalistów ze środowiskami konserwatywnymi i podjęcie starań o pozyskanie wyborczych 
głosów chłopstwa. Program zaproponowany przez Dmowskiego i przyjęty przez polski 
ruch nacjonalistyczny opierał się, jak pisze Krzywiec, na trzech mitach: „nowego czło-
wieka”, (narodowego) imperium i najbardziej nośnym micie wroga — Żyda (s. 397). 

Konstrukcja recenzowanej książki jest, jak już wspomniałem, zgodna z popularnym 
obecnie, szerokim rozumieniem biografii historycznej. Życiorys bohatera służy jako oś 
wykładu, autor pracy porusza jednak dużo szersze zagadnienia. W warstwie faktograficz-
nej opisuje pokolenie kulturowe, poszukując doświadczeń pokoleniowych i charaktery-
stycznych dla badanego okresu stylów myślenia i politycznego działania. W warstwie 
ideowej bazuje nie tylko na analizie twórczości bohatera, ale sięga po szerszy kontekst. 
W przypadku książki Krzywca kontekstowi polskiemu, na który zwracali uwagę także 
wcześniejsi badacze tematu, towarzyszy bardzo poważnie potraktowane tło międzynaro-
dowe. Na to ostatnie składają się dwie komponenty: odwołanie do zachodnioeuropej-
skich koncepcji, których recepcja nie pozostawia na ogół żadnych wątpliwości (gdy 
Dmowski odnotowywał w korespondencji bądź recenzował poszczególne lektury, np. 
francuskich etnopsychologów Alfreda Fouillée i Jeana–Marie Guyau) oraz komparaty-
styczne spojrzenie na analogiczne fenomeny w Europie Środkowo–Wschodniej, przede 
wszystkim w Monarchii Austro–Węgierskiej i Rumunii. Trzeba powiedzieć, że właśnie 
te fragmenty, które służą osadzeniu Dmowskiego na szerszym tle radykalnego pokolenia, 
należą do najciekawszych partii książki. Widać tu szeroką i dogłębną kwerendę, dobrą 
znajomość ówczesnych realiów i dociekliwość.

Zastosowane przez Krzywca podejście do tematu jest rezultatem świadomego wy-
boru odpowiedniej metodologii. Świadczy o tym wyraźne odwołanie głównie do anglo-
saskiej tradycji badań nad źródłami ideologii faszystowskich i pesymizmem kulturowym 
przełomu wieków. Odwołania do polskiej literatury przedmiotu są co prawda liczne, 
inspiracje czerpie jednak autor skądinąd. Kluczowe dla zrozumienia tego podejścia do 
ideologii politycznej i stylu działania Romana Dmowskiego jest zapożyczone od Carla 
A. S c h o r s k e g o  pojęcie politics in a new key, narzucające niejako porównanie przy-
wódcy narodowej demokracji z liderami podobnych ugrupowań — np. Georgiem 
Schönererem i Karlem Luegerem. Można także zauważyć związek recenzowanej książki 
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z wcześniejszymi, powstałymi w tym samym instytucie pracami Macieja J a n o w s k i e -
g o, kończącego swoją historię polskiego liberalizmu w momencie, w którym zaczyna 
swoją opowieść Krzywiec1. Jak pisze Janowski, kryzys liberalizmu w ćwierćwieczu po-
przedzającym pierwszą wojnę światową nie wynikał z „pojawienia się jakichś racjonal-
nych argumentów, które podważyłyby liberalną wizję świata. Zmieniła się atmosfera du-
chowa epoki, racjonalizm wyszedł z mody, cnoty heroiczne znów zdawały się ważniejsze 
od »cnót małych«”2. Krzywiec analizuje najpoważniejsze ideologiczne wyzwanie, rzuco-
ne polskiemu liberalizmowi — przede wszystkim przez Dmowskiego, twórcę rodzimej 
odmiany nacjonalizmu, ściśle powiązanej z rasizmem. 

Do najciekawszych wątków zarysowanych przez autora omawianej pracy należy bez 
wątpienia usytuowanie Dmowskiego w kontekście ideologicznych debat i kulturowych 
fenomenów całej Europy. Jest tu np. motyw estetycznego wstrętu wobec Żydów, znajdu-
jący analogie we współczesnych Dmowskiemu zjawiskach m.in. w Rzeszy i Austrii (by 
wspomnieć pomysły wiedeńskiego publicysty Jörga Lanza von Liebenfelsa). Wstręt este-
tyczny wiązał się we wszystkich tych przypadkach z przekonaniem o moralnym upadku 
„rasy żydowskiej”. Nowością w polskiej literaturze przedmiotu jest uwypuklenie biolo-
gizmu światopoglądu przywódcy nacjonalistów. Krzywiec nadaje nowe znaczenie fakto-
wi znanemu jeśli nie powszechnie, to jednak wzmiankowanemu we wszystkich dotych-
czasowych biografiach Dmowskiego. Ten biolog z wykształcenia wcześnie zetknął się 
zarówno z antropologicznym rasizmem, jak i z nowymi prądami w psychologii i socjolo-
gii. Darwinizm społeczny Dmowskiego wspierał się na solidnych fundamentach wiedzy 
biologicznej. Twórca narodowej demokracji fascynował się Le Bonem, uznając rasę — 
czynnik w swej naturze przyrodniczy — za decydującą o dziejach narodów i państw. 
Podobnie jak wielu innych współczesnych mu nacjonalistów, był zafascynowany ideą 
„czystości krwi”. W jego przypadku recepcja zachodnioeuropejskich prądów nie była 
z pewnością bezmyślnym powtarzaniem popularnych haseł. Tym bardziej, że, jak dowo-
dzi Krzywiec, Dmowski w swoich wypowiedziach dotyczących kwestii żydowskiej nie 
zajmował stanowiska partykularnego. Charakterystyczne, że w późniejszym okresie włą-
czył się w światową kampanię antysemicką finansowaną przez Henry’ego Forda. Problem 
żydowski uważał za dotyczący nie tylko Polski, ale całej Europy i jako Europejczyk szu-
kał dlań rozwiązań.

Kolejnym zjawiskiem, które dzięki perspektywie przyjętej w tej książce staje się 
wyraźniejsze, jest wspomniany już nowy styl uprawiania polityki. „Masowość” nie wy-
czerpuje listy jego cech. Równie istotnym zjawiskiem była jej brutalizacja. Dobrym 
przykładem, potraktowanym w książce z wyczuciem i taktem, jest stosunek Dmowskiego 
do żydowskich zwolenników narodowej demokracji, poniekąd żywych dowodów prze-
ciwko jego biologistycznym tezom. Symboliczny moment w dziejach stosunku narodo-
wej demokracji do Żydów widzi Krzywiec w chwili uroczystego pogrzebu zasłużonego 
działacza Ligi Narodowej, zmarłego samobójczą śmiercią Bolesława Hirszfelda. W sfe-

1 M. J a n o w s k i, Polska myśl liberalna do 1918 roku, Kraków 1998; idem, Polish liberal thought 
before 1918, Budapest–New York 2004; idem, Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy 
ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889–1914, Warszawa 1994.

2 Idem, Polska myśl, s. 274.
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rze politycznej taktyki warto zwrócić uwagę na notoryczne dla endeckiej prasy symbo-
liczne wypowiadanie się w imieniu całego narodu polskiego i takież wykluczanie prze-
ciwników politycznych z grona prawdziwych Polaków. Wreszcie zwraca Krzywiec 
uwagę na mechanizmy powstawania środowiska społeczno–politycznego, powiązanego 
z Ligą Narodową. Narzędziem była nie tylko praca organizacyjna, lecz także szybka 
i sprawna organizacja wieców, przemarszów, uroczystości i prelekcji. Istniały domy, 
wokół których koncentrowali się działacze i sympatycy ruchu. Pisząc o solidaryzmie 
społecznym narodowej demokracji Krzywiec stwierdza, że ideologiczny ładunek pol-
skiego ruchu był bogatszy i bardziej skomplikowany, niż prymitywna ksenofobia działa-
czy hakatystycznych (s. 212). Teza ta jest słuszna, pomija jednak istotny aspekt niemiec-
kiego ruchu nacjonalistycznego. Było to bowiem, podobnie jak w przypadku środowiska 
skoncentrowanego wokół Dmowskiego, liczne i heterogeniczne zgromadzenie zwolenni-
ków i wyznawców najróżniejszych form ideologii narodowej, włącznie z elementami 
okultyzmu. Struktury, których narodziny opisano w omawianej pracy, są zatem świadec-
twem recepcji międzynarodowych prądów ideowych w stopniu nie mniejszym, niż poli-
tyczne czy kulturowe poglądy Dmowskiego.

W biologistycznym światopoglądzie Romana Dmowskiego najważniejszą rolę od-
grywali Żydzi. Analizując pisma lidera narodowych demokratów autor przekonuje, że 
w tej właśnie kwestii jego program ukształtował się bardzo wcześnie, później zaś był 
konsekwentnie wprowadzany w życie. Można powiedzieć, że rasizm w rodzimym wyda-
niu od początku koncentrował się właśnie na Żydach i w tym „wrogu wewnętrznym” 
upatrywał głównego przeciwnika. Groźniejszego nawet niż mocarstwa rozbiorowe. Jak 
nierzadko w przypadku grupowych heterostereotypów, ten obraz wroga na tyle wyczer-
pywał inwencję ideologa nacjonalizmu, że jego projekty „pozytywnych” rozwiązań kwe-
stii żydowskiej wypadały dość blado. Z całą pewnością za rozwiązanie takowe nie uwa-
żał asymilacji. Zaprzeczając polskości zasymilowanych Żydów odwoływał się do 
przekonań o niezmiennym „duchu rasy”. Na spiskową wizję świata składał się układ po-
twierdzających się wzajemnie twierdzeń: zadaniem polskiego nacjonalizmu była elimi-
nacja „elementów rozkładowych”, Żydzi zaś stali za wszystkimi szkodliwymi zjawiska-
mi współczesnej cywilizacji. Mieli wręcz dążyć do zbudowania na ziemiach polskich 
„Judeo–Polonii”, w czym Dmowski doszukiwał się tajnego planu Rosji. Jedynym roz-
wiązaniem możliwym do przyjęcia dla wyznawcy takich poglądów było po prostu znik-
nięcie Żydów. Ten zespół przekonań Krzywiec utożsamia z antysemityzmem 
eliminacyjnym.

Wydaje się, że właśnie kwestia antysemityzmu Dmowskiego stanowi punkt, w któ-
rym recenzowana praca najbardziej odbiega o dotychczasowych polskich (bo już nieko-
niecznie międzynarodowych)3 ujęć tematu. Nie oznacza to, iżby wcześniejsza historio-
grafia polska zaprzeczała faktowi, że Dmowski był antysemitą. Tu na przeszkodzie stoją 
już choćby jego własne deklaracje. Raczej, tak jak w poczytnej biografii pióra Romana 

3 Cf. B. P o r t e r, When nationalism began to hate. Imagining modern politics in nineteenth–
century Poland, New York 2000.
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Wa p i ń s k i e g o4, racjonalizowano jego wczesne antysemickie tyrady, przyznając, że 
pod koniec życia popadł w obsesję na tle kwestii żydowskiej5. Krzywiec wykazuje tym-
czasem, że rasistowski antysemityzm eliminacyjny w zasadniczych zrębach ukształtował 
się już we wczesnej fazie działalności politycznej i publicystycznej Dmowskiego. I to on 
właśnie stał się osią, wokół której przywódca narodowych demokratów dobudowywał 
inne elementy swojego programu. We wstępie autor krytykuje dominujący w polskiej li-
teraturze przedmiotu podział niejako na dwóch Dmowskich:

„Pierwszy” Dmowski wieńczy swój żywot wraz z podpisaniem traktatu wersal-
skiego. Jest współtwórcą (choć nieco wstydliwie przypominanym w związku 
z dalszymi wypadkami) niepodległości. „Drugi” Dmowski to polityk skrajnego 
nacjonalizmu, propagator radykalnego antysemityzmu, zręczny przy tym de-
magog owładnięty w starczym wieku morderczymi fobiami (s. 20).

Obsesja antysemicka pojawiła się u Dmowskiego już w gimnazjum, jak zauważa 
Krzywiec, w sposób nie do końca zrozumiały nawet dla jego przyjaciół. Okazał się przy 
tym osobowością na tyle silną, że ostatecznie potrafił swoje poglądy i fobie narzucić ca-
łemu ruchowi politycznemu. Krzywiec kilkakrotnie podkreśla tę prekursorską (i radyka-
lizującą) rolę Dmowskiego. Poszukując źródeł jego światopoglądu nie skupia się na 
szczęście jedynie na wpływie domu rodzinnego, odnotowując tylko zwięźle antysemic-
kie nastawienie matki polityka. Tym większe znaczenie przypisuje inspiracji ideologicz-
nej darwinizmu społecznego. „Obsesje” polityka nie są w tej optyce anomalią, lecz wła-
śnie przejawem nowoczesności.

Drugim miejscem, w którym interpretacja Krzywca wychodzi poza utarte ścieżki, 
jest problem stosunku Dmowskiego do demokracji. Także w tym względzie, wychodząc 
z założenia integralności ideowej przywódcy endecji dowodzi, że nie stanowiła ona dlań 
samoistnej wartości. Celem, do którego Dmowski dążył, była cywilizacja narodowa, ra-
sowa wspólnota bez obcych. Było to stanowisko wyjątkowe w warunkach polskich, 
w kontekście prześledzonych w książce zapożyczeń ideologicznych mieściło się jednak 
w ramach zjawisk ogólnoeuropejskich.

*

„Szowinizm po polsku...” doczekał się licznych reakcji, z których część tylko zasłu-
guje na przywołanie6. Na boku pozostawiam niektóre wypowiedzi prasowe, internetowe 
oraz wywiady z historykami krytykującymi autora z przyczyn ideologicznych. Pozostałe 
po tej selekcji i tak są lekturą pouczającą, nawet jeśli mówią więcej o stanie polskiej hi-
storiografii i debaty publicznej, niż o książce, której dotyczą. Z zadowoleniem należy 

4 R. Wa p i ń s k i, Roman Dmowski, Lublin 1988, wyd. II, Lublin 1989.
5 Ibidem, s. 200–203.
6 Odnoszę się do następujących recenzji i artykułów recenzyjnych: K. K a w a l e c, rec. w: „Dzieje 

Najnowsze”, 2010, z. 3, s. 177–188; B. G r o t t, Paszkwil na Dmowskiego. Z powodu książki Grzegorza 
Krzywca, „Glaukopis”, nr 18–19, 2011, s. 331–335; K. W r z e s i ń s k a, O obsesjach, które można 
uza sadnić, czyli rasizm po polsku, „Sprawy Narodowościowe”, nr 37, 2010, s. 189–195; D. N a ł ę c z, 
Duch przeistoczony w upiora, „Gazeta Wyborcza” z 21 października 2010.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



400 ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

odnotować sam fakt, że praca naukowa na dość odległy, wydawałoby się, temat zwróciła 
uwagę nie tylko fachowych czytelników. Komentowanie czy też polemika z ich poszcze-
gólnymi tezami nie jest oczywiście zadaniem recenzenta. Chciałbym jednak zwrócić 
uwagę na kilka charakterystycznych a powtarzających się momentów oraz jedną, dość 
chyba niepokojącą, tendencję obecną w niemal każdej wypowiedzi dotyczącej omawia-
nej książki.

Czytając recenzje „Szowinizmu po polsku...” łatwo można dojść do wniosku, że 
podstawowym pytaniem, jakie zadali sobie ich autorzy jest, czy Grzegorz Krzywiec lubi, 
czy też nie lubi Romana Dmowskiego. Wspólną dla wszystkich, bez względu na wy-
dźwięk recenzji jest negatywna odpowiedź na to pytanie. Autorzy podejmujący polemikę 
ze stanowiskiem Krzywca twierdzą, że, wbrew jego opinii, Dmowski był szczerym de-
mokratą, dużo mniejszym antysemitą, niżby to wynikało z lektury książki, przede wszyst-
kim zaś walczył o niepodległość Polski. Jego stosunek do Żydów miał nie być bardziej 
negatywny, niż do Rosjan (w jakim stopniu ten ostatni argument miałby poprawiać wize-
runek przywódcy narodowej demokracji, nie jest do końca jasne). W tym kontekście 
warto odnotować zupełnie wyjątkową dociekliwość recenzentów, którzy literalnie kon-
trolują trafność i dokładność licznych cytatów a nawet odwołań do opracowań. Ponieważ 
praca jest solidna, czynność ta nie skutkuje kompromitującymi rewelacjami, lecz głów-
nie zarzutami o przerysowanie, zradykalizowanie bądź niewłaściwe rozłożenie akcentów 
w interpretacji poszczególnych wypowiedzi Dmowskiego.

Szczególną uwagę warto zwrócić na kluczową w książce Krzywca kategorię rasi-
zmu. Typowe dla recenzentów jest — wyartykułowane wprost bądź pozostające w domy-
śle — utożsamienie tej ideologii z III Rzeszą i Zagładą. Zestawienie Dmowskiego 
z Hitlerem musi budzić opór i nie należy się dziwić, że recenzenci bywają wręcz oburze-
ni tą wizją. Warto jednak pamiętać, że stworzyli ją sami. Zwracają uwagę — całkowicie 
słusznie — na wieloznaczność kategorii „rasy”, którą posługiwali się współcześni 
Dmowskiego. Czynią to jednak po to jedynie, by wykazać, że jej użycie nie musiało łą-
czyć się z rasistowskim światopoglądem. Tymczasem niemal zupełnie poza ich polem 
widzenia pozostaje komparatystyczny wymiar książki Krzywca. Część recenzentów 
w ogóle go ignoruje, w jednym przypadku uznany został za niepotrzebny balast. Jedyny 
kontekst, w którym skłonni są umieszczać i analizować poglądy Dmowskiego, to kon-
tekst krajowy, polski. Działanie to nie jest pozbawione pewnej ironii, odżywa w nim bo-
wiem dawny marksistowsko–leninowski dogmat, zgodnie z którym wszelkie zjawiska 
społeczne i kulturalne wyrastać miały ze źródeł rodzimych, nie obcych, w żadnym zaś 
razie zachodnioeuropejskich. Dla oceny rasizmu Dmowskiego postawa taka ma istotne 
znaczenie. Skoro bowiem odrzuca się porównanie i transfer idei nawet z takich źródeł, 
o których z całą pewnością wiadomo, że miały nań wpływ (jak Le Bon czy Chamberlain), 
pole oceny politycznych postaw przywódcy narodowych demokratów drastycznie się 
zwęża. Jeśli jedynym rasizmem, jaki dopuszcza się do świadomości, jest ideologia III 
Rzeszy, wówczas rzeczywiście dojść można do wniosku, że imputując Dmowskiemu 
światopogląd rasistowski, stawia się go w szeregu zbrodniarzy hitlerowskich. Cała ta 
konstrukcja wymaga jednak wypuszczenia poza nawias tego, co w pracy Krzywca jest 
szczególnie oryginalne i wartościowe.
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Niemal całkowite ignorowanie zgromadzonego w omawianej książce materiału 
komparatystycznego w dotychczas publikowanych recenzjach dziwi i zasmuca. 
Zamykając oczy na transfer idei i na rozwijające się paralelnie historie krajów, które 
w niejednym przypominają Polskę, historyk pozbawia się skutecznych narzędzi, pozwa-
lających w szerszy i pełniejszy sposób spojrzeć na własną historię. W przypadku Romana 
Dmowskiego to samoograniczenie nie pozwala na dostrzeżenie europejskiego formatu 
polskiego polityka. Tezy, które głosił nie należały w początku XX w. do politycznego 
folkloru, lecz w różnych odmianach pojawiały się niemal wszędzie. Konsekwencja, 
z jaką Dmowski osnuł na nich program polskiego nacjonalizmu, zapewnia mu eks-
ponowane miejsce w historii europejskiej radykalnej prawicy. Zwrócenie uwagi na ten 
fakt to także jedna z zasług książki Krzywca, niestety przez recenzentów całkowicie 
zignorowana. 

W zakończeniu autor porusza problem fundamentalny, którego rozstrzygnięcie wy-
kracza poza temat książki. Podobnie jak przed dekadą Tomasz K i z w a l t e r,  uznaje po-
czątek XX stulecia, symbolizowany datą publikacji „Myśli nowoczesnego Polaka” 
Romana Dmowskiego (1902) za przełomowy dla polskiej tożsamości zbiorowej. I po-
dobnie jak Kizwalter zastanawia się, na ile nośna okazała się idea połączenia integralne-
go nacjonalizmu z dominującym w polskiej przestrzeni kulturowej katolicyzmem7. Jego 
wstępna diagnoza jest jednoznaczna: do takiej fuzji doszło mimo sprzeczności obu syste-
mów wartości. Katolicyzm nie wpłynął przy tym łagodząco na ekskluzywistyczne prak-
tyki i rasistowskie idee, nie stępił ich radykalizmu. Wydaje się, że zaledwie zamarkowa-
ny przez obu historyków temat może się stać punktem wyjścia dyskusji jeszcze 
gorętszych, niż te towarzyszące biografii Romana Dmowskiego. 

7 Cf. T. K i z w a l t e r, O nowoczesności narodu. Przypadek polski, Warszawa 1999, s. 319–321.

1 Cf. J. P á n e k, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989; idem, Poslední 
Rožmberk. Životní Příběh Petra Voka, Praha 1996; idem, Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 
1998; idem, Petr Vok z Rožmberka. Život renesančního kavalíra, Praha 2010.

* * *

Rožmberkovĕ. Rod českých velmožů a jeho cesta dĕjinami, red. Jaroslav 
P á n e k, Národní Památkový Ústav Územní Odborné Pracovištĕ v Českých 
Budĕjovicích 2011, s. 751.

Ten ważący kilka kilogramów tom zadowoli z pewnością licznych miłośników kom-
pendiów wiedzy, dokumentujących aktualny stan badań w określonej dziedzinie. Cehuje 
go przy tym atrakcyjna szata edytorska i graficzna. Upraszczając można rzec, że otrzy-
maliśmy coś w rodzaju encyklopedii sławnego rodu Rożemberków, przygotowanej przez 
liczne grono autorów. Redaktorem naukowym dzieła i jednym z jego współautorów 
jest Jaroslav P á n e k, w którego twórczości naukowej ród ten zajmuje eksponowane 
miejsce1.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



402 ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Powodem przygotowania tej okazałej publikacji była czterechsetna rocznica śmierci 
ostatniego przedstawiciela omawianego rodu, Piotra Voka z Rożemberka, w roku 1611. 
Stała się ona okazją do urządzenia wystawy poświęconej rodowi w Ujeżdżalni Valdštejna 
w Pradze, noszącej ten sam tytuł co recenzowana publikacja (maj–sierpień 2011 r.). 
Organizatorem wystawy był Narodowy Instytut Zabytków, zarządzający dawnymi sie-
dzibami Rożemberków, wraz z Galerią Naro dową w Pradze i Senatem Parlamentu 
Republiki Czeskiej. Dodajmy, że równolegle odbywała się druga wystawa z tej samej 
okazji, urządzona w siedzibie Rożem berków w Czeskim Krumlowie; na tę samą intencję 
wybito też specjalną monetę oraz wydano znaczek okolicznościowy. Do opublikowania 
pięknej księgi o Rożem berkach przyczyniła się również Czeska Akademia Nauk. Tak 
dostojni patroni przyczynili się z pewnością do wysokiej jakości wydawniczej tomu; 
szczególnie zwraca uwagę poziom kolorowych ilustracji, zamieszczonych w dużej 
liczbie.

Nie jest to jednak typowy album z obrazkami, dużo miejsca zajmują również teksty 
opracowane przez grono najlepszych czeskich specjalistów w zakresie historii, archeolo-
gii czy historii sztuki. Można by rzec, parafrazując średniowieczną formułę, że uwzględ-
niono zarówno scripturę, jak picturę.

Omawiany ród zajmuje w historii czeskiej wyjątkowe miejsce. Używając sportowe-
go języka plasuje się — jeśli brać pod uwagę zainteresowanie historiografii — zaraz po 
Przemyślidach, Luksemburgach i Habsburgach. Pojawił się na arenie dziejowej na prze-
łomie XII i XIII w. Rożemberkowie zbudowali na południu Czech potężne władztwo 
ziemskie oraz — co godne podkreślenia — potrafili swą mocną pozycję w państwie 
utrzymać aż do początku XVII stulecia, podczas gdy wiele innych rodów odegrało tylko 
krótsze lub dłuższe epizody w dziejach Czech. Można się zastanawiać, na czym polegał 
fenomen Rożemberków, którzy przez tyle stuleci umieli utrzymać się na szczycie. Może 
częściową odpowiedzią na to pytanie jest dostrzeżenie różnych ról, jakie odgrywali na 
przestrzeni stuleci. Centrum ich „państwa w państwie” znajdowało się na południu 
Czech, ale swą działalnością obejmowali cały kraj, ponieważ w różnych czasach sprawo-
wali najwyższe urzędy w państwie, czyli byli czynnikiem stabilizującym. Z drugiej stro-
ny mieli długie okresy wielkiej aktywności jako przywódcy opozycji politycznej wobec 
władzy centralnej.

Na progu swej działalności przyjęli — zgodnie z ówcześnie panującą modą — nie-
miecką wersję nazwy swego rodu, ale to im nie przeszkodziło pozostać przez cały czas 
Czechami, zaangażowanymi w rozwój języka, literatury i — szerzej — kultury czeskiej, 
a także prawa i budownictwa. Zwłaszcza ta ostatnia dziedzina stanowi ważny listek 
w wieńcu chwały Rożemberków. Jako mecenasi i fundatorzy osiągnęli rangę bez mała 
europejską. Ich architektura to cały szereg wspaniałych budowli, przy czym nie chodzi tu 
tylko o zamki i pałace, ale także miasta, klasztory czy stawy rybne. Ten ostatni przykład 
wskazuje na rolę gospodarczą rodu, która pełna była ciekawych inicjatyw.

Swe początki wywodzili z czasów rzymskich, konkretnie wskazywali na rzymski 
ród Orsinich. Odwoływanie się do starożytności dla pokazania „pradawności” własnej 
rodziny było wówczas częstą praktyką na dworach europejskich, wiele rodów doszuki-
wało się swych przodków wśród uczestników wojny trojańskiej. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



403ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Konstrukcja tomu jest starannie przemyślana i składa się z czterech głównych czę-
ści. Pierwsza, określona jako „środowisko społeczne”, zawiera zarys dziejów rodu uka-
zany głównie na przykładach jego głównych przedstawicieli. Dalej naszkicowano rozwój 
terytorialny dominium Rożemberków i struktury administracyjno–kancelaryjne. Rzecz 
ciekawa, potężny ród korzystał w odniesieniu do spraw organizacyjnych, czy nawet 
w zakresie nomenklatury, ze wzorów płynących z dworu monarszego. Interesujący frag-
ment rozważań poświęcono miastom i ich mieszkańcom, rzemiosłom oraz samorządom 
miejskim. Ważną rolę w „państwie” Rożemberków pełniła własna moneta bita w wielkiej 
obfitości. Szkic poświęcony monetom w XV i XVI w. stanowi oryginalny wykład, który 
w znacznym stopniu wnosi nowe spojrzenie w naszą dotychczasowąj wiedzę w tym za-
kresie. Na uwagę zasługuje wyodrębnienie trzech faz aktywności Rożemberków w za-
kresie mennictwa. Pierwsza rozciągała się na lata 1422–1426, druga obejmuje okres 
1532–1547, a trzecia lata 1581–1596. Warto podkreślić, że niektóre szkice w omawia-
nym dziele nie ograniczają się do dokonania bilansu dotychczasowych badań, lecz przed-
stawiają nowe propozycje i hipotezy, często dyskusyjne. Takie podejście w pracach o za-
mierzeniu syntetycznym należy do rzadkości.

Część druga obejmuje szeroki zestaw problemów, jak: sieć osadnicza, rezydencje 
i dwory możnowładców. Wiele uwagi poświęcono budownictwu, o którym już wspomi-
naliśmy, analizie poddano także dwór jako zjawisko socjologiczne i kulturowe, a także 
miejsce uprawiania nauki i odbywania hucznych uroczystości. Szkic poświęcony biblio-
tece Rożemberków jest opracowaniem opartym na pracochłonnej kwerendzie źródłowej 
i przedstawiającym ważkie konkluzje. Okazuje się, że biblioteka ta zawierała ponad 
10 tys. tytułów w 8 tys. woluminów. Nie zachowała się do dzisiaj w całości, ale wiedzę 
o jej rozmiarach czerpiemy z czterotomowego katalogu sporządzonego na początku 
XVII w. pod kierunkiem historiografa i bibliotekarza rożemberskiego Wacława Březana, 
zachowanego w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie. W epoce przed bitwą pod Białą 
Górą była to największa biblioteka w ziemiach czeskich, porównywalna z największymi 
książnicami monarszymi w środkowej Europie, takimi jak: kolekcja Ferdynanda II 
Tyrolskiego na zamku Ambras, biblioteka Wittelsbachów bawarskich w Monachium, czy 
biblioteka cesarska w Wiedniu. Po wojnie trzydziestoletniej lwia część zbiorów Rożem-
berków, wraz z katalogiem, trafiła do Szwecji jako zdobycz wojenna. Kwerenda przepro-
wadzona w latach 2001–2004 w Szwecji obaliła pogląd, że większa część biblioteki 
przetrwała w tym kraju. Odnaleziono tam kilkaset tomów, co jest kolekcja znaczącą, ale 
stanowi jedynie 5 do 10% pierwotnych zbiorów.

Uroczystości dworskie Rożemberków były — jak już zaznaczyliśmy — w znacz-
nym stopniu wzorowane na uroczystościach dworu królewskiego. Żywo funkcjonowało 
życie muzyczne, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się turnieje rycerskie, które na 
dworze Rożemberków urządzano jeszcze długo w XVI w. Wykształcenie kolejnych ge-
neracji rodu i szkolnictwo w jego dominium przechodziło swoistą ewolucję. W okresie 
wcześniejszym dominowało wychowanie dworskie, które oprócz ogłady pozwalało mło-
dym ludziom przyswoić umiejętności i cnoty rycerskie, a także tzw. rycerskie wyprawy. 
Z nastaniem renesansu, szczególnie od połowy XVI w., kluczowe miejsce w wykształce-
niu szlachty zajęła edukacja humanistyczna, która z czasem zdominowała dotychczaso-
we, tradycyjne wychowanie rycersko–dworskie. Warto podkreślić, że wpływy humani-
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styczne zaznaczyły się także w programach nauczania szkół miejskich działających na 
obszarze dominium Rożemberków.

Dużo miejsca w omawianym tomie zajmuje kultura materialna, ale odgrywała ona 
wielką rolę w życiu południowoczeskiego rodu. W wielu przypadkach różne potrzebne 
przedmioty produkowano samodzielnie. Na dworze Rożemberków w okresie renesansu 
wytwarzano szkło, z czasów ich świetności zachowały się też wielkie ilości zastaw stoło-
wych, mis, pucharów i innych zabytków z porcelany, majoliki itp.

Część trzecia pracy przedstawia sztuki plastyczne: architekturę, organizację prze-
strzeni w postaci ogrodów, malarstwo i rzeźbę, sgrafitta, prezentację bogatych wnętrz 
pałacowych i zamkowych, a wreszcie stroje, z uwzględnieniem zmieniających się tren-
dów w dziedzinie mody. Szczegółowo omówiono różnego typu ozdoby z drogich kamie-
ni i złota oraz piękne zegary.

Tom zamyka część czwarta zatytułowana „Od tradycji do dziedzictwa”, która uka-
zuje „życie po życiu” omawianego rodu. Jego legenda już w XVII w. zaczęła funkcjono-
wać w pamięci szlacheckiej, a w stuleciu XIX nawiązywali do tradycji rodu głównie 
Schwarzenbergowie. W XIX i XX w. sławna familia znalazła swe miejsce w sztuce i lite-
raturze, wreszcie — jakże mogło by być inaczej — trafiła do teatru i filmu. Na srebrnym 
ekranie szczególnym zainteresowaniem cieszył się ostatni przedstawiciel rodu, pan Vok 
z Rożemberka.

Kończąc ten krótki przegląd wątków zawartych w omawianej książce, wypada po-
gratulować czeskim kolegom pięknej publikacji, bogatej w treści i niezwykle obfitej 
w warstwę ilustracyjną. Jak w każdej tego typu próbie syntezy, można rozważać trafność 
konstrukcji, czy selekcji przedstawionych spraw, niemniej z pewnością ten imponują-
cych rozmiarów tom będzie w przyszłości punktem wyjścia do dalszych badań nad ary-
stokracją czeską okresu średniowiecza i czasów nowożytnych. 

Wojciech Iwańczak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Historii

Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, red. Pavol 
M a č a l a, Pavel M a r e k, Jiří H a n u š, Centrum pro stadium demokracie 
a kul tury, Brno 2010, s. 647.

W lecie 2008 r. rozpoczęły się przygotowania do ważnej konferencji historyków 
w Ružomberku, zorganizowanej w dniach 22–24 kwietnia następnego roku. Referaty tam 
przedstawione zawarte zostały w recenzowanym tomie. Wydawcy (zarazem współorga-
nizatorzy konferencji) informują: „Głównym zamiarem organizatorów była ocena stanu 
badań nowożytnych dziejów kościelnych w szerszym rozumieniu na obszarze Słowacji 
oraz ziem czeskich w latach 1848–2000”, z uwzględnieniem problematyki wszystkich 
dziedzin łączących się z ich historią oraz wszystkich nurtów chrześcijaństwa (s. 5). 
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Książka ta zasługuje na uwagę czytelników polskich, nie tylko zainteresowanych proble-
mami naszych południowych sąsiadów, w tym zwłaszcza ich życiem religijnym. Skłania 
także do refleksji dotyczących spraw polskich. 

Książka składa się z trzech części. Pierwsza, obejmująca około połowy objętości, 
zawiera referaty dotyczące dorobku historiografii poświęconej dziejom Kościołów 
(przede wszystkim rzymsko–katolickiego, w mniejszym stopniu pozostałych). W części 
drugiej znalazły się studia poświęcone życiu i działalności wybitnych osobistości, w tym 
historyków zajmujących się problematyką kościelną. Część ostatnia zawiera przyczynki 
przynoszące nowe ustalenia lub wnioski dotyczące wybranych problemów.

Już od początku lektury zwraca uwagę obfitość odsyłaczy do literatury, przede 
wszystkim w językach czeskim i słowackim, często niemieckim oraz węgierskim, nieraz 
także w innych; wzmianki o autorach polskich są jednak rzadkością. Książka jest dosko-
nałym przewodnikiem po dorobku historiografii dotyczącej zagadnień Kościołów w Cze-
chach i Słowacji, przede wszystkim w ciągu ostatniego dwudziestolecia, do pewnego 
stopnia także w latach poprzednich. Autorzy zwracają przy tym uwagę nie tylko na poło-
żenie i działalność Kościołów czeskich i słowackich, lecz także na konsekwencje wielo-
etniczności obu części byłej Czechosłowacji dla stosunków wewnątrz wspólnot wyzna-
niowych, podzielonych na różne społeczności mniejszościowe oraz na relacje między 
wyznaniami. Według informacji prasowych (prasa, radio i telewizja podawały o niej wia-
domości) konferencja zgromadziła 60 historyków; prace 59 z nich zostały zamieszczone 
w omawianej książce.

Wśród uczestników byli przedstawiciele różnych pokoleń i specjalności, zarówno 
profesorowie, jak docenci, doktorzy i magistrzy, Nie spotkałem nazwisk polskich, nato-
miast był młody Japończyk. Godny podkreślenia jest także udział przedstawicieli wy-
działów teologicznych uniwersytetów czeskich (w Czeskich Budziejowicach, Ołomuńcu 
i Pradze) i słowackiego (w Preszowie), katedr filozofii, archiwistów (również z instytucji 
kościelnych), a także dwóch uniwersytetów katolickich (w Koszycach i Rużomberku). 
O zainteresowaniu problematyką historii Kościołów u naszych sąsiadów świadczy także 
informacja, że na VIII zjeździe czeskich historyków w Hradcu Kralove (w październiku 
1999 r.) powołano sekcję dziejów kościelnych1. 

Nie zajmuję się studiami dziejów Kościołów, choć zgadzam się z wydawcami oma-
wianej książki, którzy wstęp do niej rozpoczynają słowami: „Dzieje kościelne tworzą 
nieodłączną część narodowej historiografii i dzielą wszystkie jej losy”. Przeglądam więc 
czasopisma historyczne, a choć trudno jest systematycznie śledzić wszystkie dziedziny 
historiografii, zwracam uwagę także na artykuły dotyczące społeczności wyznaniowych, 
zaglądam do książek, które wydają się godne uwagi. Porównuję informacje zawarte 
w czeskiej publikacji, a także znajomość stosunków panujących u naszych sąsiadów 
z wy darzeniami w naszym kraju. Mój czeski korespondent orientuje się w sytuacji 
w Polsce, a w związku z publikacjami dotyczącymi Kościoła w Polsce, które niedawno 

1 Vide edycję materiałów tej seksji: České církevní dĕjiny ve druhé polovinĕ 20 století. Sborník 
přispĕvkůze sekce církevních dĕjin na 8. sjezdu českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10.–
12. září 1999, red. L. J á n, wyd. I, Brno 1999.
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czytał, pisze: „U nas rozwój jest zupełnie inny. Kościół w zachodnich Czechach wyprze-
daje majątek, na przykład plebanie. Nie ma dla kogo odprawiać nabożeństw [...]. Pod 
tym względem jest wprawdzie lepiej na wschodzie Republiki (na Morawach), ale przy-
szłość nie jest pewna”. 

W Polsce kościoły są najczęściej pełne, powstają nowe obiekty sakralne. Ale jeśli 
spojrzeć na historiografię, uczeni czescy (i słowaccy) mogą się pochwalić znacznie po-
ważniejszym dorobkiem, niż polscy. Nie tylko zresztą w materialnej postaci godnych 
uwagi książek i artykułów, ale również dzięki niedostatkowi instytucji w rodzaju osła-
wionej uczelni toruńskiej i postaci w rodzaju Jerzego Roberta N o w a k a. Nie słyszałem, 
by współcześnie na ziemiach czeskich zdarzały się przypadki, że duchowny odwołuje się 
do retoryki jawnie ksenofobicznej, czy też do antysemickich aluzji. Zapewne nie mógłby 
utrzymać się na swoim urzędzie... 

Jerzy Tomaszewski
(Warszawa)

Tomasz K a m u s e l l a, The Politics of Language and Nationalism in 
Modern Central Europe, Palgrave Macmillan 2009, s. XXVIII, 1140.

Recenzowanie księgi, która liczy niemal tysiąc stron (po odliczeniu odsyłaczy, bi-
bliografii oraz indeksów), zawiera analizę skomplikowanej ewolucji narodów oraz języ-
ków Europy Środkowej w ciągu dwóch tysiącleci (podstawowa część książki dotyczy 
wprawdzie stuleci XIX i XX, lecz rozdziały wstępne wystarczyć mogłyby na samodziel-
ną publikację) jest zadaniem karkołomnym. Tym bardziej, że autor obficie korzysta z do-
robku badaczy rozmaitych dziedzin życia społecznego, przede wszystkim historyków 
oraz językoznawców, odwołując się do źródeł i opracowań w wielu językach. Ostrzec też 
należy czytelnika, że książka nie nadaje się na lekturę do poduszki lub podczas podróży 
nie tylko z powodu swej wagi i rozmiarów, lecz także dlatego, że autor uwzględnił roz-
liczne wątki, traktowane we wzajemnym związku oraz na szerokim tle porównawczym. 
Niejednokrotnie w rozmaitych fragmentach swych rozważań powraca do tych samych 
wydarzeń z dziejów politycznych i społecznych, gdyż na przykład bitwa na Białej Górze 
(w 1620 r.) miała znaczenie zarówno dla dziejów rozpatrywanych w odrębnych rozdzia-
łach ziem czeskich, jak węgierskich i słowackich, a niektóre jej konsekwencje dostrzec 
można do dziś. Lekturę dobrze więc zacząć od końcowych wniosków, które same w sobie 
stanowią interesujący, obszerny artykuł (50 stron druku) i zawierają zarys problematyki 
analizowanej w poprzednich rozdziałach. Należy także zapoznać się z przedmową, gdzie 
autor formułuje swe stanowisko, które następnie uzasadnia na podstawie bogatego 
materiału historycznego oraz językowego: Nationally minded linguists table their vari-
ous ideas about language customized to the needs of politicians and decision–makers, 
whereas political scientists and historians busy themselves analyzing and recording po-
litical changes carried out on the ethnolinguistic basis. In this division of labor, histo-
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rians and political scientists tend to treat linguists’ proposal on language as a „black 
box”, believing the latter objectively and faithfully describe the linguistic reality on the 
ground in a wholly disinterested manner (s. XIII). Podobnie ocenia bezkrytyczne przyj-
mowanie tez niektórych historyków przez językoznawców: They do not question the 
anachronistic tendency to speak about the Holy Roman Empire as an early „German na-
tion state” [...] or Rus as the „first Russian nation–state”. I dalej: Artifacts created by 
both linguists and historians, although only tentatively or mere nominally connected to 
linguistic reality or historical events, are of formative influence on the social and politi-
cal reality in Central and Eastern Europe’s ethnolinguistic nation–states, perhaps to 
a greater degree than anywhere else in the world (s. XIV). Rzuca w ten sposób wyzwanie 
przedstawicielom dwóch dziedzin nauk humanistycznych, a więc oczekiwać może obur-
zonych głosów polemistów. Nie jestem językoznawcą, toteż nieraz korzystałem z kate-
gorycznie formułowanych poglądów specjalistów na temat klasyfikacji lokalnych dialek-
tów niektórych języków, choć miewałem często wrażenie, że coś nie jest w porządku 
w ich argumentacji. Skłonny byłbym jednak bronić wielu (chyba większość) historyków 
przed zarzutem podobnych uproszczeń. Pamiętam jednak czesko–polski spór publicy-
stów w poważnej gazecie o to kto przed wielu wiekami założył Wrocław — Czesi czy 
Polacy. Analiza Kamuselli przedstawiona w tej książce wraz z obszernym uzasadnieniem 
wniosków uzasadnia moje wątpliwości i wydaje mi się racjonalna, zaś argumenty prze-
konujące; niewątpliwie jego twierdzenia i krytyka zasługują na poważną dyskusję i wy-
ciągnięcie wniosków, nie tylko dotyczących historii, lecz także (może nawet przede 
wszystkim) polityki.

Pierwsza część książki ma charakter obszernego wprowadzenia, które Kamusella 
kieruje zapewne przede wszystkim do czytelników anglojęzycznych, na ogół słabo zo-
rientowanych w problemach środkowej części kontynentu europejskiego. Znana jest 
przecież anegdota o pewnym wybitnym polityku brytyjskim, który podczas konferencji 
wersalskiej poplątał dwie Galicje i pytał się, dlaczego Polacy chcą otrzymać prowincję 
hiszpańską. Rozmaite nieporozumienia spotkać można także współcześnie w angloję-
zycznych publikacjach, czasem nawet autorstwa poważnych historyków; czytałem kie-
dyś, że Prusowie byli plemieniem słowiańskim. Sądzę jednak, że lektura tej części książ-
ki przyda się także wielu historykom, i nie tylko historykom, w Europie Środkowej, 
choćby dla przypomnienia niektórych faktów. Autor rozpoczyna od stosunkowo krótkie-
go wstępu, gdzie na początku przedstawia najważniejsze pojęcia, które mają znaczenie 
dla rozumienia książki, m.in. czym jest Europa Środkowa i z jakich państw się składa, 
jakie były relacje między narodem, językiem i państwem oraz ich ewolucja, na czym 
polega polityka językowa. W dalszym ciągu zarysowuje przemiany języków mieszkań-
ców tej części kontynentu, zaczynając od łaciny oraz innych języków ludów, które osie-
dlały się tutaj w pierwszym tysiącleciu naszej ery, kończąc na współczesności. Na pod-
kreślenie zasługuje, że znajduje miejsce nie tylko dla najbardziej rozpowszechnionych 
dziś języków słowiańskich, germańskich i romańskich, lecz pamięta także o innych, 
mniej znanych, w tym albańskiego, hebrajskiego (wraz z jidysz i ladino), romskiego, or-
miańskiego a nawet esperanto. Interesujące są rozważania dotyczące stosunku państwa 
narodowego do rodaków zamieszkujących (jako mniejszości) sąsiednie państwa (s. 29–
30). Kamusella przyjmuje abstrakcyjny model jednolitego narodowo państwa, dla które-
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go ideałem jest zjednoczenie całego narodu w jednym organizmie politycznym i docho-
dzi do wniosku, że w praktycznej polityce owego ideału nie daje się osiągnąć, natomiast 
działania w tym kierunku prowadzą do konfliktów. Co więcej, istotny problem wywołuje 
znalezienie definicji pojęć „naród”, „język” oraz „dialekt”. Kwestie te mają istotne zna-
czenie praktyczne na przykład przy wyznaczaniu przebiegu granic państwowych. 
Przykładem tego było ustalanie południowych granic Polski po pierwszej wojnie świato-
wej. If Polish linguists claimed that the area of Polish dialects dipped into the Czech 
lands or Slovakia, and if their Czech or Slovak counterparts claimed the same for their 
languages in regard of the Polish territory, the reason of these claims were political as-
pirations, not the linguistic reality, characterized by the gradual change within the North 
Slavic [language] continuum (s. 34). Autor odnosi się krytycznie także do twierdzeń od-
wołujących się do przeszłości językowej ludności spornych terytoriów, dowodząc przy 
tym anachroniczności rzutowania wstecz współczesnej terminologii narodowej i stoso-
wania określeń w rodzaju „język starobiałoruski”, „język staro słowacki”. Nie jestem 
przekonany, że ma rację. Oczywiście, nie należy pod te terminy podkładać współcze-
snych pojęć narodowych. Jeżeli jednak dysponujemy odpowiednim materiałem źródło-
wym uzasadniającym twierdzenie, że ów dawny język był podstawą (lub jedną z pod-
staw) dla ukształtowania i kodyfikacji współczesnego języka literackiego, owe określenia 
mają racjonalne uzasadnienie nawet wówczas, gdy ten język stał się także podstawą dla 
innego współczesnego języka.

Podstawowa część książki zawiera dwa działy: pierwszy o „długim” wieku XIX 
oraz drugi o następnym „krótkim” stuleciu XX. Każdy z nich dzieli się na cztery rozdzia-
ły obejmujące odrębne przypadki: polski, węgierski, czeski i słowacki. Kamusella traktu-
je je jako reprezentację, a zarazem jądro Europy Środkowej. Ograniczenie to wynika ze 
względów praktycznych, a także z przekonania, że na podstawie analizy przeobrażeń po-
litycznych i społecznych tej czwórki, w tym zwłaszcza zmieniającej się polityki języko-
wej, można sformułować generalne wnioski. Sądzę, że takie ujęcie jest racjonalne, 
zwłaszcza że nie oznacza to pominięcia i zlekceważenia problemów innych społeczeństw, 
głównie bałkańskich. Istotną zaletą książki jest bowiem porównawcza analiza przemian 
językowych i politycznych w całej szeroko rozumianej Europie Środkowej oraz porów-
naniami z jej wschodnimi sąsiadami, przy czym autor swobodnie krąży po krajach całego 
tego obszaru, aby ukazać analogie oraz specyficzne cechy przemian w ciągu dwóch stu-
leci, a także problemami wynikającymi z odmiennej sytuacji politycznej. Podstawowym 
celem jest analiza warunków sprzyjających ewolucji i rozwojowi języków, ewentualnie 
czynników hamujących. Sprzyjało temu w przeszłości przede wszystkim wprowadzenie 
języka miejscowego do użytku w kancelarii monarchy (początkowo zastępował łacinę) 
oraz do ceremonii religijnych (przede wszystkim tam, gdzie zwyciężała reformacja), 
a wreszcie do druku ksiąg religijnych, politycznych i naukowych. Współcześnie istotne 
znaczenie ma prawne dopuszczenie języka do stosowania w życiu publicznym i edukacji, 
a zwłaszcza uznanie go za język państwowy, co może jednak oddziaływać negatywnie na 
sytuację mniejszości etnicznych. Wpływ na losy języków mają także spisy ludności, 
gdyż powodują konieczność zadeklarowania jednego z wykazu języków formalnie uzna-
nych (a zarazem z reguły utożsamianych z narodowością). Zmusza to respondentów do 
jednoznacznej deklaracji, przy czym na jej charakter oddziałuje zarówno atmosfera 
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w społeczeństwie, ewentualna presja administracji, a także zachowanie ankietera. Autor 
słusznie zwraca więc uwagę, że rezultaty spisów ludności niekoniecznie ukazują rzeczy-
wiste stosunki językowe. Nie wyciąga jednak z tego w wielu przypadkach wniosków, na 
przykład podając bez zastrzeżeń rezultaty spisów ludności w Rumunii między wojnami 
światowymi. 

Charakterystycznym zjawiskiem od drugiej połowy XVIII w., a zwłaszcza w następ-
nych stuleciach, stało się w Europie Środkowej dążenie do budowy państw narodowych, 
w których podstawą społeczeństwa jest więź etniczna, wyrażająca się zwłaszcza przez 
wspólnotę języka. Autor rozpatruje przyczyny tej tendencji, konsekwencje dla lokalnych 
społeczności, nakładanie się różnic językowych na zróżnicowanie społeczne i jego rezul-
taty, ujawniające się w postaci konfliktów, a nieraz także w postawach ludności (na przy-
kład określanie języka polskiego na ziemiach dzisiejszej Białorusi i Ukrainy mianem 
„mowy pańskiej”, a swego własnego jako „mowę chłopską, „tutejszą” lub „prostą”). 
Ideologiczna rola języka, który staje się symbolem ojczyzny sprzyja powstawaniu mito-
logicznych wersji historii, w których istotne znaczenie ma poszukiwanie prastarych źró-
deł własnego języka (nieraz mitycznych), narodowych symboli pochodzących z odległej 
przeszłości oraz początków państwowości. Przykładem tego jest traktowanie państwa 
wielkomorawskiego przez niektórych historyków słowackich jako najstarszej państwo-
wości słowackiej. Towarzyszy temu anachroniczne stosowanie współczesnych pojęć do 
odległej przeszłości. Zjawiska te obserwujemy we wszystkich państwach Europy 
Środkowej. 

Kamusella dowodzi, że terminologia przyjęta w językoznawstwie, a zwłaszcza me-
tody wyodrębniania języków narodowych od lokalnych dialektów oraz przypisywania 
tychże dialektów do języków noszą charakter polityczny, a kryteria przy tym stosowane 
mają charakter arbitralny. Dotyczy to również przyjmowania jednej z regionalnych od-
mian mowy potocznej za podstawę dla kodyfikacji języka ogólnonarodowego. Wymow-
nym tego przykładem są języki serbski i chorwacki, do niedawna określane jako jeden 
język serbochorwacki, jak również język macedoński, wokół którego toczyły się spory 
tylko pozornie językoznawcze (do dziś nie należące tylko do przeszłości), czy jest to za-
chodni dialekt języka bułgarskiego, czy też południowy dialekt serbski. Bliższym nam 
przykładem są dyskusje dotyczące dialektów spiskich i orawskich, czy należy je zaliczyć 
do regionalnych odmian języka polskiego, czy słowackiego. Słusznie więc stwierdza, że 
klasyfikacje lingwistów niejednokrotnie „tworzą” lub „unicestwiają” języki lub dialekty, 
a nie opisują rzeczywistość (s. XVI–XVII).

Książka zawiera olbrzymi materiał faktograficzny, zgromadzony na podstawie lite-
ratury, zarówno naukowej, jak popularnej. Ważnymi źródłami są słowniki oraz encyklo-
pedie, przekłady Biblii (autor wspomina także o Koranie) i rozmaite podręczniki języko-
we, zwłaszcza o charakterze normatywnym. Zainteresowany czytelnik doceni przy tym 
znakomite indeksy, zarówno indeks ogólny (gdzie m.in. znajdujemy hasła dotyczące 
ważnych edycji książek) oraz indeks słowników wszystkich uwzględnionych języków. 
Struktura książki, a nieraz także forma wykładu i liczne powtórzenia, częste powracanie 
do kwestii już omawianych, a na dodatek podawanie informacji zbędnych dla rozważań 
autora (jakkolwiek najczęściej interesujących) stawiają jednak przed czytelnikiem trudne 
zadanie zorientowania się w tym bogactwie faktów, interpretacji oraz wniosków, jakkol-
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wiek ułatwiają to indeksy. Niektóre fragmenty książki są przeładowane informacjami 
skądinąd interesującymi, lecz w gruncie rzeczy zbędnymi dla zasadniczego toku wykła-
du. Na przykład nie widzę potrzeby omawiania biografii Ludwika Zamenhofa lub 
Samuela Bogusława Lindego. Nie brak także rozmaitych potknięć i omyłek. Nie czyta-
łem książki z punktu widzenia korektora lub poszukiwacza błędów, toteż przytoczę tylko 
przykłady. Wbrew Kamuselli słowo „Litwak” nie było samookreśleniem Żydów pocho-
dzących z ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (s. 169), lecz epitetem po-
wstałym w Kongresówce dla określenia przybyłych stamtąd Żydów. Wbrew informacji 
na s. 591 nie było zakazu deklarowania „języka tutejszego” na Polesiu podczas spisu 
ludności w 1931 r. (w tekście omyłkowo 1930 r.) r. Podobnie nie wprowadzono numerus 
clausus na polskich uczelniach w 1937 r., ani w 1938 r. numerus nullus (jest tak na s. 595 
i 685), a języki wykładowe mniejszości (żydowskie, ukraiński) były na uczelniach wy-
znaniowych (por. s. 604). Nie jest prawdziwe, że in the Soviet bloc the Polish Catholic 
Church was the only one that was not suppressed (s. 623). Jest na ten temat spora litera-
ture. Nie jest prawdą, że przed 1989 r. w szkołach wszystkich szczebli był przymus na-
uczania języka rosyjskiego (s. 631). Autor nie wie, że obowiązek zamieszczania na towa-
rach informacji w języku polskim (s. 632) został wprowadzony w interesie klienta, który 
nie musi znać języków obcych, a nie w rezultacie „polityki językowej”. W listopadzie 
1918 r. Śląsk Cieszyński został podzielony przez lokalnych działaczy polskich i cze-
skich, a nie przez „Pragę” i „Warszawę” (jest tak na s. 726). Wbrew autorowi (s. 831) 
Żydzi w Czechosłowacji mogli deklarować narodowość żydowską podczas spisów lud-
ności. Informacja, że The Prague Spring of 1968 actually began in December 1967, when 
students demonstrated against the government and system in Bratislava (s. 865) jest 
błędna. Demonstracje w dwudziestą rocznicę interwencji radzieckiej w Czechosłowacji 
z pewnością nie odbywały się w październiku 1988 r. (por. s. 868–869)  „Żyd” po biało-
rusku to nie Jewrej (s. 977 odsyłacz 43) lecz Jaŭrej. Wprawdzie te i inne omyłki nie mają 
istotnego znaczenia dla rozumowania oraz wniosków autora, lecz obniżają wartość książ-
ki jako źródła informacji. Mimo wszystko recenzowana książka może służyć także jako 
podręczne źródło informacji, lecz pod warunkiem uważnego sprawdzania szczegółów 
w niej zawartych.

W sumie uważam, że jest to książka warta uważnej lektury, zastanowienia się, a nie-
jednokrotnie w rozmaitych zagadnieniach szczegółowych oraz ogólnych zasługująca na 
podjęcie dyskusji. Tym bardziej, że celem autora było nie tylko przedstawienie własnej 
koncepcji procesów przemian języka, świadomości politycznej społeczeństw, idei państw 
narodowych i podłoża wielu konfliktów (nie tylko w Europie Środkowej), lecz także za-
interesowanie polityków Unii Europejskiej problematyką istotną dla współczesności. 
Obawiam się jednak, że politycy są nazbyt zajęci sprawami bieżącymi by sięgnąć po tak 
obszerną lekturę, pozornie dotyczącą jedynie przeszłości.

Jerzy Tomaszewski
(Warszawa)
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Europejczyk w podróży 1850–1939, red. Ewa I h n a t o w i c z, Stefan 
C i a r a, Wydawnictwo Neriton, Prace Instytutu Historycznego UW, Warszawa 
2010, s. 488.

Podróże są bardzo atrakcyjnym, ale i niełatwym tematem badawczym. W relacjach, 
które ich dotyczą, można — jak wiadomo — obserwować zderzanie się kultur i mental-
ności, kształtowanie, ale i weryfikację stereotypów, konflikty pamięci historycznych. 
Jest też miejsce na analizę stosunku jednostek do turystycznych mód i podróżniczych 
obyczajów oraz sposobów postrzegania nowej, odmiennej od wcześniejszych doświad-
czeń rzeczywistości przez osoby o różnym wykształceniu, bagażu kulturowym, poglą-
dach i statusie społecznym. Dla historyka wiele opisów podróży dostarcza cennego ma-
teriału źródłowego do kwestii tak różnorodnych, jak wygląd zewnętrzny poszczególnych 
krajów, miast i wsi w dawnych wiekach, życie codzienne ich mieszkańców, stosunki spo-
łeczne i relacje polityczne, obyczaje itp. W historiografii polskiej problematyka ta zosta-
ła rozwinięta w znakomitych pracach Antoniego M ą c z a k a  (jak „Życie codzienne 
w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku”, Warszawa 1978 czy „Odkrywanie Europy. 
Podróże w czasach renesansu i baroku”, Warszawa 1998), choć autor ten nie znalazł nie-
stety zbyt wielu naśladowców dorównujących mu rozległością horyzontów badawczych. 
Równolegle podróż jako temat pisarski wielokrotnie stawała się przedmiotem dociekli-
wych studiów badaczy przekazów literackich, często sięgających po nowe, ambitne pro-
pozycje metodologiczne. 

Omawiany tom jest owocem współpracy historyków i historyków literatury, co samo 
w sobie stanowi ewenement i pozwala sformułować pomyślne rokowania odnośnie do 
rezultatów tego współdziałania w szerszej, chciałoby się rzec ogólnohumanistycznej, 
perspektywie. Lektura książki w pełni potwierdza te przypuszczenia. Niemało jest tu 
zresztą odwołań do wspomnianych prac Mączaka (a niektórzy autorzy są nimi wyraźnie 
zainspirowani) oraz do klasycznych książek o wojażach literatów. 

Na tom składa się 27 artykułów, studiów i szkiców konsekwentnie skupionych 
wokół tematu zasygnalizowanego w tytule. Podzielono je na cztery działy: „Europejskość 
poza Europą”, „Europejskość w Europie: centra i peryferie”, „Europejskość w Polsce” 
oraz „Podróż Europejczyka: doświadczenie indywidualisty”. Mamy tu do czynienia 
z wrażeniami i refleksjami spisywanymi po wizycie (lub w trakcie pobytu): Polaka 
w Bra zylii, Hiszpanii i Anglii, Francuza w Algierii, Stanach Zjednoczonych i Rosji, Duń-
czyka w Polsce itd. Oczywiście największa liczba tekstów dotyczy wojaży rodaków, 
z pokolenia romantyków, pozytywistów i przedstawicieli młodopolskiego modernizmu. 
W większości przypadków analizowane są podróżnicze doświadczenia poszczególnych 
osób (np. Adolfa Dygasińskiego, Kazimierza Chłędowskiego, Marii Konopnickiej), zwy-
kle zresztą rozpatrywane w rozległej perspektywie. Niektóre stanowią swoiste case stu-
dies (np. Grzegorz P. B ą b i a k, „Polskie drogi od Sybiru po Paryż. Wygnańcze doświad-
czenie Zygmunta Mineyki)”. Nie brak też prób syntetycznego spojrzenia na wyjazdy 
większych grup ludzi, reprezentantów (pytanie: w jakim stopniu) poszczególnych kultur 
narodowych, co otwiera możliwości ujęć komparatystycznych (por. np. Tadeusz B u d r e -
w i c z, „Oko w oko z islamem. Europejska tożsamość turysty”; Przemysław D e l e s, 
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„Warszawa XIX wieku w opinii podróżników brytyjskich”; Dariusz O p a l i ń s k i, 
„»Dusza się tu i odrętwia i młodnieje«. Wrażenia Polaków z podróży do kurortów euro-
pejskich  w XIX w.”).

Inicjatorzy i redaktorzy tomu dobrze go zaplanowali i starannie dopilnowali wyko-
nania, zarówno z merytorycznego, jak z formalnego punktu widzenia. Sformułowany 
przez nich temat form europejskiej tożsamości, widzianej przez pryzmat doświadczenia 
podróży i obserwacji obcych krajów i lądów, w różnym stopniu znanych podróżnikom, 
został twórczo podjęty przez wszystkich właściwie autorów. W istocie jeśli nawet nie jest 
on bezpośrednio zaakcentowany w relacjach, daje się wyróżnić u zdecydowanej więk-
szości twórców źródeł, których refleksje stały się przedmiotem badań. Najsilniej oczywi-
ście ujawnia się przy okazji wojaży, które należy określić jako egzotyczne, choć również 
spotkania bywalców modnych kurortów stawały się okazją do uświadomienia sobie 
wspólnych cech przedstawicieli elit Starego Kontynentu. Moim zdaniem bardzo słusznie 
wyodrębniono dział prezentujący „zderzenia” centrum i peryferii; pozwoliło to na wydo-
bycie rozmaitych aspektów „europejskości” i ujawnienie czynników zarówno integrują-
cych, jak dezintegrujących. Odmiennych perspektyw, zbiorowych i indywidualnych, jest 
zresztą więcej, a są wśród nich i takie, które dotychczas uchodziły przeważnie uwadze 
badaczy. Dostrzega się np., że na sposób postrzegania świata wpływało nie tylko pocho-
dzenie, wykształcenie i zakres wcześniejszych doświadczeń, lecz także wiek i stan zdro-
wia. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na artykuł Leny M a g n o n e, „Konopnicka 
w zimowej stolicy Europy”. Jego autorka umiejętnie wydobywa różnice miedzy wraże-
niami poetki z pierwszych i z ostatniego pobytów w Nicei. Inaczej odbierała francuską 
Riwierę żądna wrażeń osoba w sile wieku, inaczej schorowana i u kresu życia. Nie ak-
ceptowała już wówczas tłoku i gwaru, raziły ją huczne zabawy, nie potrafiła pogodzić się 
z rozbudową miasta, modernizacją życia codziennego i obyczajów. 

Wiele artykułów — zarówno autorstwa historyków, jak historyków literatury — 
przywołuje źródła mniej znane lub wręcz zapoznane. Autorzy sięgają po materiały ręko-
piśmienne z archiwów osobistych i rodzinnych (np. Wielopolskich z Chrobrza), w któ-
rych jak wiadomo ukrywa się ogromna ilość zapisków i listów z podróży. Przeważnie 
jednak tworzywem są opisy publikowane, niekiedy przewodniki i reportaże, a zatem tek-
sty pisane i redagowane z myślą o „czytającej publiczności”, jak w XIX w. nazywano 
odbiorców drukowanego słowa, często od początku przygotowywane w celu edukacyj-
nym. Autorzy tomu mają oczywiście tego świadomość; wielu z nich skupia też uwagę 
na konwencjach literackich, które można odkryć w rozmaitego typu relacjach z podró-
ży. Analizowane przez nich świadectwa z europejskich i pozaeuropejskich wojaży są 
w ogrom nej większości zapisami wrażeń przedstawicieli elit, niekiedy nawet intelektu-
alistów tej miary co Alexis de Tocqueville, Astolphe de Custine czy Georg Brandes. 
Trudno rzecz jasna czynić z tego zarzut, jako że świadectw pochodzących od reprezen-
tantów „warstw nieoświeconych” jest znacznie mniej. Od schyłku XIX w. ich liczba wy-
raźnie jednak wzrasta, turystyka zaczyna się demokratyzować, zaś arystokraci, zamożni 
mieszczanie i literaci tracą monopol na opisywanie świata (juz wcześniej zresztą podwa-
żany przez kupców, żołnierzy i odkrywców plebejskiego pochodzenia). Zmiany te przy-
noszą raz jeszcze nowe perspektywy i nowe przekazy źródłowe. Pojawiają się relacje — 
niekiedy pośrednie — osób słabo władających piórem. Niestety w omawianej książce nie 
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zostały one uwzględnione w wystarczającym stopniu. Oczywiście znalazły się w niej od-
wołania do twórczości Dygasińskiego, Konopnickiej czy Żeromskiego, którzy przema-
wiali niekiedy w imieniu podróżników „skrzywdzonych i poniżonych” lub tylko pozba-
wionych możliwości wypowiedzi. Bezpośrednio jednak nawiązuje do tych kwestii tylko 
jeden szkic Wiesława R a t a j c z a k a, „Podróż gorszego Europejczyka”, zawierający eg-
zegezę noweli Josepha Conrada „Amy Foster”, której bohaterem jest „jeden z rzeszy 
chłopskich emigrantów wyruszających do Anglii z nadzieją na lepsze życie”.

A przecież można było wykorzystać kilka tomów pamiętników emigrantów zarob-
kowych z ziem polskich i sięgnąć po analogiczne publikacje zagraniczne czy też 
uwzględnić słynne „Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891” 
wydane w 1973 r. przez Witolda K u l ę , Ninę A s s o r o d o b r a j – K u l ę  oraz Marcina 
K u l ę. Nie wspominając już o obszernej literaturze naukowej na ten temat, stworzonej 
przez socjologów i znawców migracji w różnych jej aspektach. 

Inna luka to brak wątku „podróży po naukę”, bardzo częstych w Europie przełomu 
XIX i XX w., nieco rzadszych po I wojnie światowej, a dzisiaj znów rozwijających się 
pomyślnie. Bibliografia prac o polskich studentach na cudzoziemskich uczelniach jest 
nader obfita; w wielu z nich wykorzystano pisane przez nich pamiętniki, listy i inne rela-
cje, odzwierciedlające wrażenia z podróży i akcentujące postrzeganie odmienności kul-
turowych. Można rzecz jasna stanąć na stanowisku, że migracje zarobkowe i studenckie 
wiążą się z długotrwałymi, niekiedy stałymi zmianami miejsca pobytu. Ale wątek podró-
ży zawsze się przecież w nich pojawia.

Powtórzmy, że uwag powyższych nie należy traktować w kategoriach zarzutu. Było 
dobrym prawem redaktorów tomu skupić się na niektórych tylko kwestiach związanych 
z tytułem. Ich punkt widzenia dobrze ilustruje przedmowa, w której czytamy m.in.: 
„Jedną z podstaw poczucia europejskości Polaka–indywidualisty jest więc paradoksalnie 
kosmopolityczne poczucie przynależności do europejskiego grona literackiego, którego 
przenikliwy wzrok pozwala dostrzec ambiwalencję cywilizacyjnego sukcesu Europy 
skontrastowanego z zapóźnieniem polskiej peryferii”. Stwierdzają też, że „podróżowanie 
jest tym składnikiem tożsamości, który określa charakter doświadczenia europejskości”. 
Lektura tomu pozwala uznać, że są to stwierdzenia słuszne. Dobrze skądinąd, że obok 
tych myśli przewodnich znalazło się miejsce dla analizy drobnych realiów życia codzien-
nego, omawianych niekiedy z perspektywy antropologii kulturowej. 

Książka zawiera indeksy osób i nazw geograficznych. Poszczególne artykuły opa-
trzono streszczeniami w języku angielskim, moim zdaniem nieco zbyt zwięzłymi. Warto 
byłoby w przyszłości pokusić się o kontynuację tego przedsięwzięcia w zaproponowanej 
tu formule. Nie ulega bowiem wątpliwości, że problematyka podróży daleka jest od wy-
czerpania i kryje w sobie ogromny potencjał badawczy. 

Andrzej Szwarc
Uniwersytet  Warszawski

Instytut Historyczny
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Eugeniusz N i e b e l s k i, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 
1863 roku, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2011, s. 394.

Wszystkie prace Eugeniusza N i e b e l s k i e g o  o udziale księży w powstaniu stycz-
niowym oraz o ich represjonowaniu (a jest to co najmniej dwadzieścia samodzielnych 
opracowań, nie licząc prac redakcyjnych) mogą być przykładem dobrego warsztatu i rze-
telnej analizy. Dlatego nadzieję dobrej roboty sprawia tom o tej szczególnej kolonii kar-
nej, jaką była syberyjska Tunka i zesłanych do niej księżach, starannie wydany przez 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. I rzeczywiście, autor nie czyni czytelnikowi zawo-
du; dostajemy wyczerpujące, świetnie udokumentowane i przejrzyście usystematyzowa-
ne informacje o życiu księży na zesłaniu i atmosferze panującej w ciągu kilkunastu lat 
zsyłki (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XIX w.).

Książka składa się trzech części, jest zaopatrzona w bibliografię i indeks. Liczne 
starannie przygotowane przypisy są jak dobry przewodnik, który podaje wiele wskazó-
wek, niezbędnych informacji i uzupełnień. Ilustracje pochodzą zarówno z opisywanej 
epoki, ale też pokazują dzisiejszy krajobraz miejsca, w którym księża spędzili od kilku 
do kilkunastu lat. Pierwsza część książki jest oryginalnym opracowaniem autorskim, 
w którym zebrano całą dotychczasową wiedzę na omawiany temat, krytycznie zweryfi-
kowaną, uzupełnioną, sprostowaną i skomentowaną.

W drugiej części znalazły się wybrane dokumenty urzędowe — okólniki, wyroki, 
odezwy, raporty, fragmenty dzienników i wspomnień, listy; wszystko ujęto w grupy te-
matyczne. Źródła te dotyczą wszystkich możliwych aspektów zesłania: zarówno spraw 
ogólnych, takich jak udział w walkach, sposób zachowania się czy polityka władz, jak 
i życia codziennego, pracy, czasu odpoczynku oraz celebrowania świąt, życia religijnego 
i towarzyskiego. Mówią też o powrotach z zesłania. Wiele zamieszczonych materiałów 
daje obraz postaw i charakterów represjonowanych księży.

Trzecia część to słownik duchownych — kapłanów, kleryków i braci zakonnych, 
którzy przebywali w Tunce. Zawiera on nazwiska 156 osób, ustalone już wcześniej. Jak 
stwierdza autor, lista jest kompletna, ale dane zostały poddane weryfikacji, dzięki czemu 
otrzymujemy wiele sprostowań i uzupełnień. Taki układ książki, polegający na zamiesz-
czeniu w niej zarówno opracowania, jak źródeł oraz słownika biograficznego, wzbogaca 
ją i czyni niezwykle użyteczną.

Już w poprzednich pracach Niebelskiego uderzający jest wyczerpujący dobór źró-
deł. Książkę o kapłanach w Tunce również oparto na obfitym i różnorodnym materiale. 
Autor wykorzystał archiwalia krajowe i zagraniczne (znajdujące się we Lwowie, Czycie, 
Irkucku, Orenburgu, Jekaterynosławiu, Tobolsku, Petersburgu), czasopisma, kalendarze, 
pamiętniki, listy, a także materiał ikonograficzny. Przytaczane dane są starannie spraw-
dzone, zaopatrzone w dodatkowe informacje, wprowadzające w opisywany przedmiot 
i obrazujące epokę, perfekcyjna jest też redakcja. Przypisy są przykładem dobrej roboty. 
Rzetelność informacji polega między innymi na tym, że jeśli Niebelski powołuje się 
w przypisach na różnych autorów, to tam, gdzie jest to wskazane, daje dodatkowe infor-
macje — także bibliograficzne — o tych autorach.
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Niebelski jest bardzo ostrożny w formułowaniu sądów, krytycznie ocenia źródła 
i obiektywnie odnosi się do ocen dotyczących postaw duchownych, w tym religijności, 
a także do powstałej z czasem martyrologicznej wizji Tunki. Punktem wyjścia (s. 23) jest 
zestawienie trzech wyobrażeń Syberii, które można znaleźć w literaturze przedmiotu. 
Pierwsza pokazuje Syberię jako więzienie, kaźń i grób (symboliczne jest tu ujęcie 
bp. Pawła Kubickiego). Druga wizja, entuzjastyczna, to wizerunek Syberii jako Ziemi 
Obiecanej, albo „nowej Ameryki” (ks. Jan Chyliczkowski). Wreszcie wizja trzecia kon-
centruje się na sprawach duchowych, przedstawiając zesłanie jako okres, w którym do-
konywało się „zatracenie moralne” i narodowe (taki jest wątek wspomnień Fryderyka 
Józafata Żyskara, ps. Ahasfer). Autor prześledził dokładnie źródła i opracowania, by 
stwierdzić, że ponura, martyrologiczna wizja stopniowo nasila się i jest najlepiej widocz-
na w pracach późniejszych, wydanych po I wojnie światowej, zwłaszcza tych z ostatnie-
go dziesięciolecia Polski niepodległej. Z własnych badań odniosłam to samo wrażenie. 
Krytyczne podejście do „czarnej legendy” Sybiru nie zmienia faktu, że samo wygnanie 
z miejsc rodzinnych jest powodem dużej traumy, poczucia straty i autentycznych 
niewygód.

W pracy widać znaczne poczucie odpowiedzialności autora za to, co pisze, dlatego 
nie jest on skłonny do wygłaszania opinii, budzących wątpliwości i wykazuje dużą dys-
cyplinę badawczą. Polega to na dokładnym wyznaczeniu pola badań, co może prowadzić 
do pewnego niedosytu. Niebelski opisuje położenie Tunki, przyrodę, bezpośrednie kon-
takty zesłańców z „tubylcami” — ale już niewiele miejsca poświęca „tubylcom”. Wokół 
Tunki żyli Buriaci (dostarczali do osady żywność), ale kim byli „tubylcy” czy „Sybiracy”, 
stanowiący dwie trzecie mieszkańców osady, gdy jedną trzecią stanowili zesłani du-
chowni (s. 90)? Na pewno byli to m.in. Rosjanie, przedstawiciele władz; kim byli kupcy, 
których wspomina autor? Od jak dawna te dwie trzecie ludności osady były „zasiedzia-
łe”? Do tego dochodzą osadnicy — żołnierze (przeważnie tzw. wysłużeni wojskowi, 
zwani też Kozakami). Wiemy, że duchowni bywali ofiarami napaści rabunkowych; 
można się domyślać, że winnymi byli włóczący się przestępcy pospolici, ukarani zesła-
niem na pobyt czasowy lub katorgą i osiedleniem, którzy byli największą przeszkodą 
w rozwoju mniej lub bardziej normalnego osadnictwa syberyjskiego, jednocześnie stano-
wiąc o specyficznym „folklorze” kraju. Przydałyby się także porównania do podobnych 
sytuacji, w jakich bywali inni zesłańcy, np. wtedy, gdy mowa o rozczarowaniu przyję-
ciem w kraju po powrocie z zesłania (s. 123–125; pisała o tym Wiktoria Ś l i w o w s k a). 
Niebelski koncentruje się na własnym przedmiocie badań — księżach, klerykach i za-
konnikach, co ma oczywiście dobre strony dla zwartości i przejrzystości omawianej 
pracy.

Książka dotyczy losu 156 osób, z których najpierw (w 1866 r.) w Tunce znalazło się 
30, a najwięcej na raz — w 1870 r. — 144 (s. 44). Wspomniana osada była wyznaczona 
jako miejsce ich zesłania w 1865 r. przez generała–gubernatora Syberii Wschodniej 
Michaiła Korsakowa. W ramach represji po powstaniu styczniowym zesłano ogółem kil-
kuset członków kleru; według niektórych danych było ich 500, ale autor podaje też inne 
liczby znajdujące się w źródłach i opracowaniach: około 400, a może nawet tylko około 
300. Do dziś tych rozbieżnych danych nie zweryfikowano, szkoda, że nie uczynił tego 
autor. W Tunce w 1875 r. było jeszcze 72 duchownych, zaś po tym roku zostało już tylko 
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kilku. Wśród 156 duchownych deportowanych do omawianej miejscowości było dwóch 
byłych unitów (zmuszonych do przejścia na prawosławie). Nie wszyscy wrócili do kraju; 
część rozproszyła się w Rosji Europejskiej, paru zagospodarowało się na Syberii, niektó-
rzy zmarli przed powrotem, inni — na terenie Rosji. W sumie w różnych miejscowo-
ściach Rosji pochowano ok. 80 duchownych. 

Niebelski wnikliwie analizuje dane i spokojnie rozprawia się z kilkoma mitami. Już 
w dawniejszych swych pracach zweryfikował niektóre opinie o wielkim patriotycznym 
zaangażowaniu duchownych w walkę o wyzwolenie kraju. W recenzowanej książce rów-
nież napisał: „Mitem jest twierdzenie, że poparcie i zaangażowanie duchowieństwa pol-
skiego, zwłaszcza tego szeregowego, w ruchu narodowym lat 1861–1864 było powszech-
ne” (s. 31–32). Ale jednocześnie słusznie podkreślił, że statystycznie rzecz biorąc 
zaangażowanie księży, które ocenia na około 15% (lokalnie do 25%) ogólnej ich liczby, 
można uznać za duże. Do tego należy dodać, że z racji spełnianej przez nich roli społecz-
nej zaangażowanie to miało duże znaczenie. Represje dotknęły ogółem ok. 20% ducho-
wieństwa, w tym ok. 30 osób rozstrzelano (w Królestwie Polskim i na Litwie). Niektórzy 
duchowni w zasadzie unikali angażowania się w życie polityczne, lecz byli represjono-
wani wskutek przypadkowego wciągnięcia do manifestacji.

Autor pisze dalej (s. 33): „Mitem także jest, że duchowni zesłańcy wznosili się na 
Syberii na wyżyny »świętości i męczeństwa«”. Jest rzeczą dość naturalną, że sami repre-
sjonowani duchowni (dodajmy: nie tylko oni) później idealizowali postawy współtowa-
rzyszy (jeśli nie dotyczyło to osób, z którymi byli skłóceni), wyolbrzymiali solidarność, 
bogobojność i inne pozytywne cechy, zaś skrywali (choć nie zawsze) to, co było złe: brak 
solidarności, spory, zanik religijności itp. Tworzyły się bardzo wąskie kręgi zaprzyjaź-
nionych, ale nie tworzono szerszej wspólnoty, środowisko było zazwyczaj skłócone, 
nawet rzadko odbywały się wspólne modły, choć należałoby się tego spodziewać. 
Najbardziej charakterystyczną cechą zesłania w Tunce była izolacja na odludziu i odcię-
cie od miejscowego społeczeństwa, monotonia, brak zajęć, trudne życie materialne, 
nader skromne pożywienie. Mało kto miał inne poza zasiłkami źródła dochodu, dopiero 
po pewnym czasie kilku duchownych zaczęło uprawiać ziemię, paru wzięło się za han-
del. Gdy przyniosło to dobre rezultaty, podjęto działania wspólne, by polepszyć swój byt 
materialny. Na skutek warunków politycznych (ale przecież chyba także społecznych) 
posługa duszpasterska była utrudniona.

Niezależnie od wszystkich możliwych walorów ofiarowanej czytelnikom przez 
Eugeniusza Niebelskiego monografii historycznej, a zarazem pracy dokumentacyjnej, 
książkę można uznać także za przyczynek do psychologicznego wizerunku ludzi, którzy 
znajdują się nagle w szczególnej, trudnej sytuacji: represje, w tym obozy, nie uszlachet-
niają ludzi; prześladowani na ogół nie są solidarni.

Elżbieta Kaczyńska
Wyższa Szkoła Informatyki

i Ekonomii TWP w Olsztynie

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



417ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Joanna J a n u s z e w s k a – J u r k i e w i c z, Stosunki narodowościowe 
na Wi leńszczyźnie w latach 1920–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślą-
skie go, Katowice 2010, s. 710.

Literatura poświęcona stosunkom narodowościowym w międzywojennej Polsce jest 
olbrzymia, lecz nadal daleka od wyczerpania tej problematyki. Bodajże pierwsza praca, 
której autor (Leon Wa s i l e w s k i) rozważał zagadnienia językowe Litwy i Białorusi, 
a więc terytoriów, których fragmenty weszły po pierwszej wojnie światowej w skład 
Rzeczypospolitej Polskiej, ukazała się już w 1913 r., czyli niemal przed stuleciem. Do 
dzisiaj obszar „Kresów Wschodnich”, rozmaicie określany, wywołuje zainteresowanie 
historyków, nie tylko ze względu na dawne więzi państwowe Wielkiego Księstwa 
Litewskiego z Koroną, lecz także na więzi rodzinne łączące z nim wielu obywateli 
Rzeczypospolitej. Interesuje więc nie tylko historyków, a zdarza się słyszeć opinię, że są 
to „prastare ziemie polskie”. Wywołuje to uzasadnione protesty Białorusinów, Litwinów 
i Ukraińców, którzy widzą w tych ziemiach ojczyznę swych praojców. 

Szczególnie godnym uwagi terytorium jest ziemia wileńska, przedmiot konfliktów 
(także zbrojnych) między Polską a Litwą, gdzie od wieków żyli przodkowie Białorusinów, 
Karaimów, Litwinów, Polaków, Rosjan, Tatarów i Żydów, a w drugiej połowie XIX w. 
rozwijały się ruchy narodowe, zwłaszcza trzech najliczniejszych — obok Polaków — 
grup etnicznych: Białorusinów, Litwinów i Żydów. Recenzowana książka jest w tej dzie-
dzinie dziełem bez przesady fundamentalnym. Nie należy rozmieć tego jako złośliwego 
przytyku do jej objętości, choć nie jestem entuzjastą coraz częściej spotykanych książek, 
które czytelnik, zwłaszcza starszy wiekiem, z trudem może unieść. Odniosłem z lektury 
wrażenie, że autorka zakreśliła sobie początkowo skromniejszy zakres pracy, lecz w trak-
cie studiów rzeczywistość okazała się nazbyt skomplikowana, by zrealizować projekt 
w postaci książki o mniejszych rozmiarach. Co więcej, chociaż tytuł wyznacza ramy 
chronologiczne lat międzywojennych, dla wyjaśnienia wielu zagadnień okazało się nie-
zbędne sięgnięcie do dziejów dawniejszych.

We wstępie czytamy: „Książka ta nie powstałaby, gdybym w domu rodzinnym nie 
miała okazji słuchać barwnych opowiadań mojego Taty o Święcianach [...] w których 
mieszkali dobrzy ludzie różnych narodowości”. Łatwo dostrzec, że książka ta ma pod 
niejednym względem charakter bardzo osobisty, zaś autorka żywi niewątpliwą sympatię 
dla „ludzi różnych narodowości”, niekoniecznie nawet dobrych (o czym jednak trudno 
nieraz dowiedzieć się z tego, co pisze). Osobiste zaangażowanie historyka, a zwłaszcza 
znajomość rodzinnych wspomnień, rodzi jednak poważne niebezpieczeństwa. Przede 
wszystkim zagraża stronniczość, zwłaszcza tam, gdzie (jak w recenzowanej książce) 
mamy do czynienia z ostrymi konfliktami między rozmaitymi społecznościami o zróżni-
cowanej świadomości narodowej i tradycjach etnicznych. Sądzę, że autorka pomyślnie 
uniknęła tego podstawowego niebezpieczeństwa. Widoczna jest jej troska, by sprawiedli-
wie ukazać rozbieżne racje wszystkich stron zaangażowanych w konflikt. Otrzymaliśmy 
obraz społeczeństwa wielonarodowościowego, a raczej wieloetnicznego i wielojęzycz-
nego, w którym przebiegał proces rozwoju różnych — znajdujących się w konflikcie — 
ideologii narodowych. Niekiedy w podtekście można się domyślać niewypowiedzianej 
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nuty żalu: „jakby to było pięknie, gdyby było inaczej...”. Autorka uniknęła jednak szczę-
śliwie kuszącej perspektywy jakiejś sielankowej historical fiction i starała się, na ogół 
z powodzeniem, pokazać dlaczego stało się tak, jak się stało. Czy jest to rodzaj historycz-
nego determinizmu — stało się tak, gdyż inaczej było niemożliwe? Takiego wrażenia nie 
odniosłem, dostrzegam zaznaczone rozmaite możliwości stojące przed bohaterami, 
a także przyczyny dokonywanych przez nich wyborów. Dodatkowym walorem książki 
jest ukazanie nie tylko konfliktów na tle narodowościowym (etnicznym), lecz także spo-
rów wstrząsających poszczególnymi rywalizującymi społecznościami. Chyba pod tym 
względem najbardziej podzielona była społeczność żydowska, która nie aspirowała 
wprawdzie do udziału w podziale spornego terytorium (a tym mniej do ustanowienia 
w nim własnej władzy), lecz przed którą stało polityczne pytanie — kogo (Litwinów czy 
Polaków) wesprzeć w konflikcie, a przy tym dzieliła się na rozmaite nurty ideologiczne, 
zarówno religijne, jak polityczne.

Przy znacznej oględności sformułowań, autorka nie unikała krytycznych sądów 
w wielu istotnych kwestiach. Dotyczy to nie tylko polityków ale także niektórych aspek-
tów działalności błogosławionego Jurgisa Matulevičiusa (Jerzego Matulewicza), biskupa 
wileńskiego w latach dwudziestych XX w. Krytyka dotyczy działaczy wszystkich stron 
konfliktów i jest niezależna od ich postaw ideologicznych. Dzięki temu zresztą czytel-
nik, jeśli zechce zastanawiać się nad pytaniem, kto był winien zaciętości sporów, dojść 
musi do wniosku, że w gruncie rzeczy odpowiedzialność ponosili wszyscy uczestnicy, 
może z wyjątkiem „Krajowców”, czyli „Litwinów kultury polskiej”, jak chyba należało-
by ich określić. Z tym zastrzeżeniem, że także Krajowcy w gruncie rzeczy lekceważyli 
Białorusinów

Krytyka dotyczy także zachowania oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego (autorka 
na s. 138 wspomina m.in. o rozstrzelaniu 34 Żydów w Pińsku w kwietniu 1919 r., lecz 
niestety nie zna dokumentów i artykułu opublikowanych w tomach 1 i 2 rocznika „Polin”) 
oraz postępowania władz II Rzeczypospolitej po podziale Wileńszczyzny między Polskę 
i Litwę, koncepcji polskich polityków, a także postępowania polskiej lokalnej admini-
stracji. Zwłaszcza krytycznie ocenia okres po śmierci Józefa Piłsudskiego, którego zgon 
„doprowadził do zwycięstwa tendencji nacjonalistycznych w obozie rządzącym” 
(s. 663–664). 

W znacznej mierze zgadzam się z generalnymi wnioskami autorki, jak też z wielo-
ma szczegółowymi ocenami. Nauczyłem się wiele z lektury i uważam, że książka należy 
do najciekawszych prac poświęconych Polsce międzywojennej, które miałem w ręku 
w ostatnich latach. Podkreślić także należy z uznaniem solidne podstawy źródłowe, 
w tym zwłaszcza wykorzystanie archiwaliów wileńskich (polskich i litewskich) oraz lite-
ratury litewskiej. Gruntowna znajomość literatury polskiej oraz zbiorów archiwalnych 
znajdujących się w Polsce jest oczywista. Wprawdzie skłonny byłbym dorzucić pewne 
publikacje, lecz raczej o ubocznym znaczeniu. Zatrzymam się tylko na paru wybranych 
kwestiach.

Autorka dość krytycznie ocenia postępowanie biskupa Matulewicza, wspierającego 
proboszczów litewskich i białoruskich w sporach między parafianami, dotyczących za-
gadnień językowych. Jeszcze bardziej krytycznie ocenia działalność duchownych litew-
skich i białoruskich, którzy propagowali wśród wiernych swoje narodowe języki i ide-
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ologie. Słusznie wskazuje, że prowadziło to (lub wzmacniało) podziały wśród parafian, 
wywoływało nieraz ostre konflikty. Kwestia jest jednak bardziej skomplikowana, 
a przede wszystkim należy na nią spojrzeć z punktu widzenia porównawczego. Otóż 
Litwini, a zwłaszcza Białorusini (w tym tak zwani „tutejsi”) znajdowali się na ogół w po-
zycji słabszej od swych polskich współwyznawców. Po pierwsze, z punktu widzenia spo-
łecznego. Wśród parafian „orientacji polskiej” znaczny był udział szlachty zagrodowej, 
którą od pozostałych rolników (czyli w kategoriach stanowych — od chłopów) dzielił 
istotny dystans pozycji społecznej, nieraz także wykształcenia (częsta wśród szlachty 
znajomość sztuki czytania i pisania). Po drugie, z punktu widzenia przechowywania tra-
dycji minionej świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po 1920 r. parafianie pol-
scy mieli za sobą także poparcie władz, w tym policji. Jeżeli spojrzeć na zabór pruski, 
Śląsk oraz Kongresówkę, a także Galicję, to nasuwa się analogia z rolą duchownych na-
rodowości polskiej, „budzicieli” polskiej świadomości narodowej wśród mówiących lo-
kalnymi gwarami chłopów, dla których Polakami byli jedynie ludzie idący do powstania 
styczniowego. Nie sądzę, by wolno było przykładać odmienne miary do tych środowisk 
i roli wśród nich duchownych katolickich.

Druga kwestia to opinie o ludności „tutejszej”, czyli deklarującej podczas spisów 
ludności język, ewentualnie narodowość „tutejszą”, „chłopską”, ewentualnie „polską 
wiarę”, czyli wyznanie rzymsko–katolickie, lub inne podobne określenia. Autorka słusz-
nie zwraca uwagę, że miejscowe gwary określane jako tutejsze lub chłopskie (w odróż-
nieniu od języka polskiego, czyli „pańskiego”, znanego raczej szlachcie) były z reguły 
zrozumiałe dla osób znających język polski (a także rosyjski), niektórzy uważali je po 
prostu za regionalną odmianę języka polskiego. Także współczesny język białoruski naj-
częściej jest zrozumiały dla osoby znającej wyłącznie język polski lub rosyjski. W rezul-
tacie autorka dochodzi do wniosku, że w środowiskach wyznających „polska wiarę”, 
spotykających się w kościele z językiem polskim, utrzymujących kontakty z polską 
szlachtą, mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju „polskiej masy etnograficznej”, która 
pod wpływem polskich księży w większości stać się musiała ludźmi o narodowej świa-
domości polskiej, niezależnie od ich pochodzenia od białoruskich lub litewskich przod-
ków. W rezultacie uznaje politykę polonizacyjną administracji w latach międzywojen-
nych oraz dyskryminowanie języka białoruskiego, zwłaszcza tam, gdzie mieszkali 
„tutejsi polskiej wiary” za postępowanie uzasadnione. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że po pierwsze, szlachta niekoniecznie uważała się 
za szlachtę narodowości polskiej i z jej środowiska wyrastali także narodowi działacze 
białoruscy. Po drugie, określanie języków (a tym bardziej lokalnych gwar i dialektów) 
przymiotnikami narodowymi ma w znacznej mierze charakter polityczny i dwa języki, 
dla postronnego słuchacza identyczne lub niemal identyczne (na przykład serbski i chor-
wacki oraz macedoński i bułgarski) bywają uznawane za odrębne języki narodowe. 
Zgadzam się, że lokalne środowiska „polskiej wiary” mogły być podatne na polonizację. 
Ale czy z tego wyciągać należy wniosek, że uzasadnione było dyskryminowanie języka 
i kultury białoruskiej, traktowanie narodowego ruchu białoruskiego jak ex definitione 
wrogi, a co najmniej niebezpieczny dla państwa polskiego? Należałoby, dla porównania, 
zastanowić się nad polityką władz niemieckich w stosunku do lokalnych społeczności 
śląskich, mazurskich, warmińskich itd. i porównać ją ze stosunkiem administracji pol-
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skiej do miejscowej („rodzimej”) ludności Wileńszczyzny, a zresztą do ludności wszyst-
kich regionów obejmowanych terminem „Kresy Wschodnie”.

Trzecia kwestia to społeczne aspekty stosunków między polskimi ziemianami 
a chłopami i fornalami. Autorka docenia znaczenie chłopskiego „głodu ziemi” dla sto-
sunków między „plebsem” a właścicielami folwarków oraz dla stosunku do państwa pol-
skiego. Sądzę jednak, że nie mniejsze znaczenie, a czasem może nawet większe miały 
inne aspekty wzajemnych relacji, gdy we dworze więcej troszczono się o ulubionego psa, 
niż o chłopa lub fornala, przy czym nie zdawano sobie sprawy, że „poddany” także ma 
poczucie własnej godności. Zdaję sobie sprawę, że nie należy uogólniać, że stosunki 
w poszczególnych włościach. kształtowały się rozmaicie. Przypomnę jednak „Szczenięce 
lata” Melchiora Wańkowicza, książkę napisaną z sentymentem dla „dawnych, dobrych 
czasów”, dla minionego „sielskiego” żywota ziemiańskiej rodziny na Litwie. Znajdziemy 
tam opis paru epizodów, których wątpliwym bohaterem był sam autor. Czytelnik, zwłasz-
cza bardzo młody, może je przełknąć bez wrażenia, jako przejawy lokalnego folkloru. 
Trochę czasu minęło, nim przy ponownej lekturze zrozumiałem, jaki był zapewne w tym 
majątku rzeczywisty stosunek pogardzanego „gminu” do „państwa”, jakie mogły być 
przyczyny (nie tylko ekonomiczne), gdy białoruscy chłopi mordowali ziemian oraz  ra-
bowali i palili dwory.

Czwarta kwestia to krytyka źródeł. Autorka zdaje sobie sprawę z tego, że wykorzy-
stywane przez nią źródła archiwalne mogą zawierać jednostronne lub zdeformowane in-
formacje. Dopiero jednak na s. 649 czytamy: „Można się zastanawiać, czy bardzo ostre 
oceny stosunków narodowościowych, a zarazem cywilizacyjnych na Kresach, przewija-
jące się często w pochodzących z połowy lat trzydziestych opracowaniach oficerów KOP 
[...] nie wynikają z odmienności warunków kulturalnych i cywilizacyjnych Kresów 
Wschodnich od środowiska, z jakiego pochodzili w większości ci [...] ludzie”. Jest to 
uwaga trafna, której prawdziwość potwierdzają niektóre źródła. Sprawa jest jednak 
znacznie bardziej skomplikowana. Autorka na ogół nie zadaje sobie pytania, w jakiej 
mierze rozmaite inne źródła oddają wiernie rzeczywistość, lub ją deformują. Trudno 
chyba mieć wątpliwości, że do rozmaitych instytucji polskich na Kresach Wschodnich 
starano się kierować z Warszawy ludzi kompetentnych i godnych zaufania. Nie wierzę 
jednak, by takimi byli wszyscy, zaczynając — powiedzmy — od szczebla władzy powia-
towej w dół. Dość przypomnieć dokumenty o pogromie w Brześciu wydane przez 
Wojciecha Ś l e s z y ń s k i e g o  („Zajścia antyżydowskie w Brześciu nad Bugiem 13 V 
1937 r.”, Białystok 2004). Można przypuszczać, że przy pisaniu co najmniej części spra-
wozdań płynących z Kresów Wschodnich do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ich au-
torzy zastanawiali się, co też pan minister chciałby przeczytać, albo też nad tym, w jaki 
sposób przekazać informacje, by pan minister zareagował zgodnie z interesem piszące-
go. Wreszcie należy pamiętać, zwłaszcza przy korzystaniu z relacji dotyczących stosun-
ków narodowościowych, że zewnętrzny obserwator nieraz nie rozumie kłopotów odczu-
wanych przez mniejszość i przy najlepszej woli jego informacje są nieścisłe.

Piąta kwestia to stosunek administracji polskiej do „tubylców”. Wiąże się to bez-
pośrednio z epizodami opisanymi we wspomnianej wyżej książce Śleszyńskiego. 
Fragmentaryczne relacje świadczą o tym, że administracja, zwłaszcza niektórzy funkcjo-
nariusze jej najniższych szczebli, traktowali nieraz „tubylców” podobnie jak europejscy 
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kolonizatorzy odnosili się do niecywilizowanych plemion w głębi Afryki. Charakte-
rystyczne są biografie niektórych przedstawicieli białoruskich elit politycznych, a zara-
zem intelektualnych. Autorka w związku ze stosunkami polsko–białoruskimi ukazuje 
tragiczne losy Bronisława Taraszkiewicza, autora pierwszej gramatyki języka białoru-
skiego. Taraszkiewicz karierę polityczną rozpoczął jako zwolennik współpracy z Polską. 
Poniósł porażkę, flirtował bez wzajemności z Litwą, próbował znaleźć swe miejsce 
w systemie politycznym niepodległej Polski, aż wreszcie zdecydował się oprzeć na ko-
munizmie. Doprowadziło go to do polskiego więzienia (gdzie przełożył „Pana Tadeusza”, 
podobno najlepszy z przekładów). Dzięki polsko–radzieckiej wymianie więźniów wyje-
chał do ZSRR, lecz nie pozwolono mu by osiedlił się wśród rodaków, aż zakończył życie 
jako kolejna ofiara walki z nacjonalizmem. Części jego spuścizny literackiej nie udało 
się odnaleźć; być może nadal pozostaje w radzieckich archiwach policyjnych.

Na dwa specjalne zagadnienia chciałbym jeszcze zwrócić uwagę czytelników. 
Dotyczy to polskich spisów ludności na Wileńszczyźnie oraz uznawania obywatelstwa 
polskiego na podstawie tzw. małego traktatu wersalskiego oraz związanych z nim 
rozporządzeń.

W polskiej literaturze statystycznej i historycznej dominuje krytyczny stosunek do 
wiarygodności spisów ludności, zwłaszcza do spisu z 1931 r. Na Wileńszczyźnie prze-
prowadzono dwa spisy w latach 1919  i 1931. Autorka zwraca uwagę na podstawowe 
przyczyny niedostatecznej przydatności pierwszego spisu, przeprowadzonego podczas 
nieobecności znacznej liczby osób, które schroniły się w Rosji przed ofensywą niemiec-
ką w czasie wojny i jeszcze nie wróciły (s. 149–151). Sądzę, że nie mniej istotną przy-
czyną były warunki przeprowadzenia spisu, przez władze polskie. Jednak, pomimo jesz-
cze innych wątpliwości, pozostaje on jedynym, choć niedoskonałym, źródłem dotyczącym 
stosunkach narodowościowych na Wileńszczyźnie w 1919 r. Znacznie bardziej wiary-
godny był spis z 1931 r. (s. 503–524). Autorka wykorzystała przy tym dokumenty znaj-
dujące się w archiwach wileńskich, które pozwalają na wniosek, że na omawianym 
obszarze spis ten przebiegał w warunkach bardziej sprzyjających wiarygodności zgro-
madzonych danych, niż w pozostałych województwach kresowych. Niemniej korzysta-
nie z jego wyników również wymaga ostrożności. Zwłaszcza nie mamy i chyba nigdy nie 
znajdziemy odpowiedzi na pytanie, jaka część respondentów odpowiadała na pytania 
spisowe zastanawiając się, co najbardziej spodoba się komisarzowi spisowemu (tak 
wówczas określano ankietera).

Może jeszcze ciekawsze są dokumenty, także odnalezione w Wilnie, w sprawie 
„akcji sumarycznego stwierdzenia obywatelstwa” przeprowadzonej na Wileńszczyźnie 
w latach 1925–1927. Na pozostałym obszarze Kresów Wschodnich postępowanie zmie-
rzające do stwierdzenia obywatelstwa ludności rozpoczęto wprawdzie wcześniej, ale za-
kończono także po zamachu majowym. Co ważniejsze, jak wynika z dokumentów zacho-
wanych w zespole akt Icchaka Grünbauma przechowywanych w Jerozolimie 
w Cen tral nym Archiwum Syjonistycznym, przebiegało ono tam odmiennie, przy wyraź-
nej niechęci lokalnej administracji do uznawania praw mniejszości narodowych do pol-
skiego obywatelstwa. Sądzę, że zagadnienie to zasługuje w przyszłości na bliższe 
zbadanie. 
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* * *

Peter H o p k i r k, Wielka gra. Sekretna wojna o Azję Środkową, Wy-
daw nictwo Zysk i S–ka, Poznań 2011, s. 718. 

Z zadowoleniem należy odnotować pojawienie się na polskim rynku wydawniczym 
tłumaczenia tej książki Petera H o p k i r k a (tytuł oryginału „The Great Game. On the 
Secret Service In High Asia”, 1990, 2006). Autor, zanim zajął się pisarstwem, był młod-
szym oficerem w King’s African Rifles. Później parał się dziennikarstwem, m.in. przez 
prawie dwadzieścia lat pracował dla „The Time”. Opublikował sześć książek, wszystkie 
poświęcone rywalizacji mocarstw w Azji Środkowej. 

Recenzowana praca uznawana jest za najlepszą z nich. Głównym jej tematem jest 
skomplikowana „Wielka gra” prowadzona w Azji Środkowej przez dwa najważniejsze 
mocarstwa w XIX w. — Imperium Brytyjskie i Rosję. Należy przy tym podkreślić, że 
Hopkirk nie ograniczył się do działań i polityki tych dwu państw, lecz uwzględnił także 
lokalnych aktorów. 

Publikacja liczy 37 rozdziałów, z których wiele opatrzonych zostało intrygującymi 
tytułami (np.: „Żółte niebezpieczeństwo”, „Dziwna historia dwóch psów”, „Noc długich 
noży”, „Chłód stali na gardle”, czy „Tam, gdzie schodzą się trzy imperia”), prezentują-
cych w porządku chronologicznym brytyjsko–rosyjską rywalizację w omawianym regio-
nie. Punktem wyjścia stało się zainteresowanie cara Piotra Wielkiego Indiami, a finałem 
porozumienie z 1907 r. o podziale wpływów w Azji między Imperium Brytyjskim 
i Rosją. Niewątpliwą zaletą książki jest sposób przedstawiania zachodzących wydarzeń. 
Hopkirk prezentuje bowiem wielką politykę zarówno poprzez decyzje znanych polity-
ków, jak też barwnie opisując działania osób realizujących tą politykę „w terenie”. I ten 
właśnie aspekt sprawia, że „Wielką grę” czyta się jak wciągający kryminał mając jedno-
cześnie świadomość, że opisywane zdarzenia wydarzyły się naprawdę. Prolog zaczyna 
się plastycznym opisem egzekucji pułkownika Charlesa Stoddarta i kapitana Arthura 
Conolly’ego w Bucharze w 1842 r. Dalej spotykamy tak fascynujące postacie jak porucz-
nik Henry Pottinger, kapitan Nikołaj Murawiew, kapitan Alexander Burnes, porucznik 
Eldred Pottinger, hrabia Nikołaj Ignatiew, generał major Michaił Czerniajew, George 

Na zakończenie tych uwag dodam dwie prywatne pretensje do autorki tej ważnej 
i dobrze napisanej książki. Nie mogę wybaczyć upstrzenia całego tomu znakiem Sic!, czy 
trzeba, czy nie trzeba: „zakłady (Sic!)” „zakupy (Sic!)” s. 534 i inne. Wystarczyło zazna-
czyć we wstępie, że we wszystkich cytatach pozostawiono oryginalną pisownię. Trudno 
także wybaczyć rozmaite wtręty (choć nie tak częste) terminologii buszującej po publi-
cystyce politycznej (zazwyczaj kiepskiej), jak np. „lider”, „zabezpieczyć” (zamiast za-
pewnić), s. 433; „skutkujący” (s. 468).

Jerzy Tomaszewski
(Warszawa)
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Hayward czy pułkownik Francis Edward Younghusband. Nie brak także wątku polskie-
go. Jedną z bardzo ważnych postaci biorących udział w „Wielkiej grze” jest polski zesła-
niec w rosyjskiej służbie Jan Witkiewicz, który w 1838 r. dotarł do Kabulu. Jego dzia-

łania, jak również rywalizacja z brytyjskim agentem kapitanem Burnesem pośrednio 
przyczyniła się do wybuchu pierwszej wojny afgańsko–brytyjskiej. 

Niemałym walorem omawianej publikacji są liczne i cenne informacje na temat wa-
runków naturalnych panujących w różnych regionach Azji Środkowej, jak również ludów 
je zamieszkujących. Co ważniejsze, informacje te nie uległy dezaktualizacji. Zaznaczyć 
przy tym należy, że opisy te są żywe i sugestywne.

Przy pisaniu tej książki Hopkirk wykorzystał ogromną literaturę przedmiotu. Można 
tu znaleźć prace naukowe, popularno–naukowe, a także biografie, wspomnienia i relacje 
podróżników z XIX i XX w. Podstawą źródłową nie ujętą w bibliografii, a wspomnianą 
we wstępie do niej, stanowią  materiały archiwalne zgromadzone w Oriental and India 
Office Collection w British Library w Londynie. Ważne uzupełnienie książki stanowią 
mapy, które ułatwiają lekturę. 

Jeżeli chciałoby się wskazać na mankamenty publikacji Hopkirka, należałoby je 
skierować pod adresem wydawcy. W polskim wydaniu zabrakło indeksu osobowego 
i geograficznego, które byłyby niezmiernym ułatwieniem przy korzystaniu z tej książki. 
Drugim niedociągnięciem edytorskim jest nieuzupełnienie bibliografii o choćby niektóre 
publikacje polskojęzyczne poświęcone tej problematyce. Byłoby to o tyle przydatne, że 
zdecydowana większość prac zamieszczonych w bibliografii „Wielkiej gry” jest w Polsce 
niedostępna lub dostęp do nich jest bardzo ograniczony. 

Omawiana książka to lektura, po którą powinien sięgnąć każdy, kto próbuje zrozu-
mieć wydarzenia zachodzące w Azji. Szczególnymi czytelnikami winni być politycy 
kreujący politykę międzynarodową, gdyż — jak napisała jedna z recenzentek–internau-
tek — „Życzę naszym politykom by ją przeczytali zanim znaleźliśmy się w Afganistanie 
i Iraku”.

Joanna Modrzejewska–Leśniewska
Szkoła Główna Handlowa 

Katedra Studiów Politycznych

Piotr O s t a s z e w s k i, Laos. Konflikt wewnętrzny i międzynarodowy 
1945–1975, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 422.

Piotr O s t a s z e w s k i  od lat zajmuje się historią Indochin, a wśród jego głównych 
publikacji znajdują się prace o obu wojnach wietnamskich i konflikcie zbrojnym lat 
1970–1975 w Kambodży. Teraz przyszedł czas na Laos, najmniej znany z krajów 
regionu.

Przedstawienie wydarzeń politycznych poprowadzono chronologicznie: po krótkim 
omówieniu dziejów kraju do 1945 r., omówiony został laotański wątek I wojny indochiń-
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skiej, konferencja genewska 1954 r. (osobny rozdział), a następnie militarno–polityczne 
zmagania w kraju do roku 1973, kiedy to podpisano ostateczne porozumienie, na mocy 
którego powstał rząd koalicyjny. Rozdział 6 zawiera przedstawienie ostatnich dwóch lat 
istnienia monarchii w Luang Prabang, podczas których komunistyczna partyzantka 
Pathet Lao metodami w praktyce pokojowymi przejęła władzę w państwie. Na plus nale-
ży zapisać autorowi, że nie zapomniał o omówieniu sytuacji gospodarczej kraju podczas 
konfliktu (rozdział 7), choć głównym przedmiotem jego zainteresowania jest pomoc za-
graniczna i problemy z jej wykorzystaniem, przez co (jak we wszystkich pozostałych 
rozdziałach) wciąż patrzymy na Laos przez amerykańskie okulary, niewiele dowiadując 
się np. na temat sytuacji wsi. Dopełnieniem całości jest spory objętościowo wybór doku-
mentów, przełożonych przez Ostaszewskiego (m.in. wywiad z księciem Souphanouvon-
giem, tytularnym przywódcą Pathet Lao).

We wstępie autor przekonuje, że ze względu na bardzo ograniczony dostęp do archi-
wów rosyjskich i zerowy do chińskich nasz obraz ówczesnej gry dyplomatycznej toczą-
cej się wokół Laosu długo jeszcze pozostanie niepełny. Ta skądinąd słuszna uwaga wy-
gląda na kokieterię wobec faktu, że autor w ogóle nie zajrzał do archiwów francuskich, 
a do opracowań w tym języku tylko sporadycznie. Jaki sens ma pisanie historii wojny 
domowej w Laosie w pierwszej dekadzie po kapitulacji Japończyków na podstawie do-
kumentów amerykańskich, skoro wiedza o tym kraju była w Waszyngtonie mgławicowa? 
Prawdę mówiąc, można odnieść wrażenie, że Ostaszewskiego mierzi konieczność oma-
wiania okresu I wojny indochińskiej, gdzie nie wszystko da się opisać na podstawie zna-
komicie przezeń znanego korpusu amerykańskich źródeł (łącznie z ustnymi wywiadami 
uzyskanymi od ważnych aktorów ówczesnych wydarzeń) i opracowań. Zignorowano 
również źródła proweniencji sowieckiej, np. wspomnienia Chruszczowa, przeczące obra-
zom konferencji genewskiej rysowanym przez Ostaszewskiego1, zarówno jeśli chodzi 
o ówczesną sytuację międzynarodową, jak sytuację partyzantki północnowietnamskiej 
oraz postawy ZSRR. Być może autor uważa, że Chruszczow nie napisał prawdy, lecz to 
nie zwalnia go z obowiązku odniesienia się do tego źródła. Na temat samej konferencji 
i jej rezultatów Ostaszewski konsekwentnie powtarza to samo od dziesięciu lat, twier-
dząc np. że gdyby w realiach 1956 r. doszło w Wietnamie do uczciwych i powszechnych 
wyborów unifikacyjnych, zwycięstwo komunistów byłoby „w zasadzie przesądzone” 
(s. 105). Teza ta „nie podlega dyskusji” (s. 102) jedynie w głowie autora2. Stara się on też 
bardzo, by w kontekście powyższych wyborów nie napisać, że Wietnam Południowy 
w ogóle nie zobowiązał się do ich przeprowadzenia3.

1 N. K h r u s h c h e v, Khrushchev Remembers, transl. S. T a l b o t, Boston 1971, s. 482–483.
2 Vide P. O s t a s z e w s k i, Wietnam. Najdłuższy konflikt powojennego świata 1945–1975, 

Warszawa 2000, s. 310–328, gdzie powyższe twierdzenie powtarza się kilkanaście razy. Cf. też s. 296–
300, gdzie jest mowa o wynikach „głosowania nogami” mieszkańców obu Wietnamów po konferencji 
genewskiej. 

3 W cytowanej powyżej książce Ostaszewski twierdził, że rezygnując z owych wyborów Diem 
„złamał prawo” (?!) co „nie ulega wątpliwości”.
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Autor z nonszalancją dezawuuje „teorię domina”, a koronnym dowodem jest to, że 
się ona nie sprawdziła (pytanie brzmi: w konsekwencji czego?). Bez żadnego krytyczne-
go komentarza przytacza także dane liczbowe słane zwierzchnikom po ofensywie Tet 
przez ambasadora USA w Sajgonie Ellswortha Bunkera (s. 195–196, przypis), opisując 
je jako „bliskie rzeczywistości”. Według tego dyplomaty w samym tylko roku 1968 armia 
północnowietnamska oraz Viet Cong straciły 182 740 żołnierzy i 13 tys. „politycznych”, 
a dalsze 16 tys. przeszło na stronę Południa. Dwa następne lata miały przynieść komuni-
stom stratę ponad 300 tys. żołnierzy, niecałych 40 tys. „politycznych” i dwa razy tyle 
dezerterów. Dodajmy, że dane Bunkera (poza tymi dla roku 1969, gdzie były szacunko-
we) dotyczyły wyłącznie komunistów zabitych przez żołnierzy amerykańskich i połu-
dniowowietnamskich, a więc nie obejmowały ciężko rannych, zmarłych z ran i chorób 
oraz w wyniku bombardowań Laosu. Choć nie ulega wątpliwości, że klęska partyzantów 
była druzgocąca, to jednak powyższe dane są co najmniej podejrzane zważywszy, że we-
dług szacunków amerykańskiego dowództwa na jednego poległego w walce komunistę 
przypadało ponad trzech rannych. Wobec tego straty strony komunistycznej musiałyby 
iść w miliony, co nie wydaje mi się prawdopodobne nawet pomimo faktu, że w Wietnamie 
Północnym co roku wchodziło w wiek rekrucki około 200 tys. mężczyzn, a więc przez 
pierwsze lata następnej dekady Hanoi mogłoby od biedy odbudować większość strat4. 
Problem z pewnością wymaga dalszych badań, a nie zbywania go ogólnikami.

Niemniej jednak strona faktograficzna książki jest generalnie rzetelna i pozbawiona 
większych błędów. Niestety nie idzie z tym w parze lekkość stylu. W pierwszej połowie 
pracy niemal na każdej stronie straszy jakieś zdanie–potwór, zagmatwane niekiedy aż po 
niezrozumiałość (próbka: „Po drugie, jako jeden z inicjatorów a zarazem czynnych 
uczestników konferencji, ZSRR mógł skutecznie tworzyć pokojowy wizerunek swojej 
aktywności na forum międzynarodowym, czyli uwiarygadniać własną propagandę i zara-
zem oddziaływać na ChRL w tym samym duchu przy jednoczesnym umacnianiu bilate-
ralnego sojuszu”, s. 93). Co gorsza, niedbała korekta przyczyniła się do licznych literó-
wek, zwłaszcza w nazwiskach. Natomiast jedynie autora można winić za to, że nie przyjął 
żadnej konsekwentnej zasady transkrypcji nazw geograficznych i imion, nie tylko la-
otańskich, lecz także wietnamskich, chińskich i tajskich. Rezultatem jest dziwne materii 
pomieszanie, zdolne skutecznie zmylić początkującego historyka Azji. Wśród wad pracy 
należy wreszcie wymienić brak rudymentarnego choćby indeksu.

Wymienione powyżej niedociągnięcia (z wyjątkiem redakcyjnych) o tyle nie dziwią, 
że z braku specjalistów i nienajlepszej komunikacji pomiędzy historykami, politologami 
i orientalistami kontrola jakości prac na temat historii Azji XX w. (może poza Japonią) 
jest w Polsce słaba. Unaocznia to zresztą lista recenzentów pracy Ostaszewskiego: histo-
ryk specjalizujący się w dziejach Południowej Afryki i filozof zawodowo zajmujący się 
metafizyką (sic!). A jednak w ostatnich latach polskie badania nad omawianym regionem 
jakby nabrały rozpędu (dla okresu bezpośrednio poprzedzającego przedstawiony w książ-

4 Vide W. J. T h i e s, How We (Almost) Won in Vietnam: Ellsworth Bunker’s Reports to the Presi-
dent, „Parameters”, t. XXII, 1992, nr 2 (korzystałem z wersji internetowej: http://www.carlisle.army.
mil/usawc/parameters/Articles/1992/1992%20thies.pdf). 
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ce warto polecić świetną pracę Leszka S o b o l e w s k i e g o5). Pozostaje wyrazić nadzie-
ję, że recenzowana monografia, wypełniająca ważną lukę historiograficzną, dodatkowo 
przyśpieszy ten proces.

Tomasz Flasiński
Polska Akademia Nauk

Instytut Historii

5 L. S o b o l e w s k i, Indochiny francuskie w polityce Japonii w latach 1940–1945, Warszawa 
2011. 
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R O Z P R A W Y

MARCIN STARZYŃSKI
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Historii

Krakowskie dokumenty brackie Jana Kapistrana

Współczesna historiografia zgodnie przydała Janowi Kapistranowi miano 
jednej z „czterech kolumn obserwancji”1. Trudno zresztą nie zgodzić się z tym 
stwierdzeniem, wiedząc o doniosłej roli, jaką Kapistran odegrał obok Bernardyna 
ze Sieny, Alberta z Sarteano i Jakuba z Marchii w reformie zakonu franciszkań-
skiego2. Ten doskonale wykształcony prawnik, który w 1415 r. w wieku trzydziestu 
lat przeżył nawrócenie, porzucił życie świeckie i wstąpił do klasztoru francisz-
kanów obserwantów w Monteripido, dość szybko stał się duchowym przywódcą 
zwolenników reformy. W 1443 r. objął urząd wikariusza generalnego rodziny cis-
montańskiej i ogłosił konstytucje dla tej gałęzi zakonu („Constitutiones Montis 
Alvernae”)3. Był już wówczas znany jako jeden z najbardziej wpływowych i cha-
ryzmatycznych kaznodziejów wyrosłych ze szkoły Bernardyna ze Sieny4 oraz jako 

1 J. M o o r m a n, A History of the Franciscan Order from its Origins to the 1517 Year, Oxford 
1968, s. 466–472.

2 M. R o b s o n, The Franciscans in the Middle Ages, Woodbridge 2006, s. 213–217. Vide także: 
P. M a r a n e s i, Giovanni da Capestrano. Identità e sviluppo istituzionale dell’osservanza, [w:] 
Giovanni da Capestrano e la riforma della Chiesa. Atti del V Convegno storico di Greccio, Greccio, 
4–5 maggio 2007, red. A. C a c c i o t t i, M. M e l i, „Biblioteca di fratre Francesco”, t. VI, Milano 
2008, s. 13–58.

3 Najlepsze jak dotąd, obszerne biografie Jana Kapistrana wyszły spod piór Ö. B ö l c s k e y a, 
Capistranói szent János, élete és kora, t. I–III, Székesfehérvár 1923–1924 oraz J. H o f e r a, Johannes 
Kapistran. Ein Leben im Kampf um die Reform der Kirche, t. I–II, wyd. 2, „Bibliotheca Franciscana”, 
t. I, Heidelberg 1964 (wyd. 1: Innsbruck 1936). W języku polskim życie i działalność Kapistrana zo-
stały zwięźle omówione w studium W. M u r a w c a  OFM, Jan z Kapistrano. Kaznodzieja podróżujący 
i reformator, „Studia Franciszkańskie”, t. III, 1988, s. 273–294. Najnowsze prace dotyczące jego oso-
by są systematycznie umieszczane w bibliografii mediewistycznej na stronie internetowej Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur Mainz (http://opac.regesta–imperii.de).

4 Ostatnio: L. P e l l e g r i n i, Giovanni da Capestrano predicatore, [w:] Giovanni da Capestrano 
e la riforma della Chiesa, s. 75–94; D. Q u a g l i o n i, Un giurista sul pulpito. Giovanni da Capestrano 
predicatore e canonista, [w:] S. Giovanni da Capestrano nella Chiesa e nella società del suo tempo. 
Atti del Convegno storico internazionale Capestrano–L’Aquila 8–12 ottobre 1986, red. E. e L. P a s z -
t o r, L’Aquila 1989, s. 125–139. Cf. także: F. M o r m a n d o, The Preachers’s Demons. Bernardino of 
Siena and the Social Underworld of Early Renaissance Italy, Chicago–London 1999, passim.
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432 MARCIN STARZYŃSKI

niemalże skrajny zwolennik prymatu papieskiego5. W dobie Soboru Bazylejskiego 
wielokrotnie brał udział w różnego rodzaju misjach dyplomatycznych w imieniu 
papieża Eugeniusza IV6. W ich trakcie Kapistran wyraźnie zaznaczył swój udział 
w zażegnaniu schizmy w Kościele Zachodnim7. Nie było zatem kwestią przypad-
ku, że Eneasz Sylwiusz Piccolomini, pozostający od 1442 r. w służbie króla rzym-
skiego Fryderyka III, właśnie jemu zaproponował w końcu roku 1450 przeprowa-
dzenie misji w krajach Rzeszy. W otoczeniu Habsburga liczono bowiem, że pobyt 
Kapistrana, uważanego za bliskiego i zaufanego współpracownika nowego papieża 
Mikołaja V, pozwoli nie tylko na dalsze zbliżenie Rzeszy ze Stolicą Apostolską, 
z którą stosunki były co prawda świeżo uregulowane na mocy konkordatu wiedeń-
skiego (1448), ale także wzmocni pozycję Fryderyka oraz jego szanse na przyszłą 
koronację cesarską8. W rzeczywistości podróż ta nie miała służyć wyłącznie ce-
lowi politycznemu. Wiadomo, że w 1449 r. Mikołaj V udzielił Kapistranowi zgo-
dy na założenie przezeń dwudziestu klasztorów obserwanckich9. W myśl planów 
papieskich podróż włoskiego zakonnika na tereny władztwa habsburskiego miała 
także służyć przeprowadzeniu reformy istniejących tam domów franciszkanów 
konwentualnych, ostatecznemu zażegnaniu rozdźwięków w Kościele wywołanych 
przez schizmę, osłabieniu pozycji finansowej Żydów poprzez zakładanie francisz-
kańskich kas oszczędnościowych oraz poszukiwaniu członków ligi antytureckiej10. 
Wydaje się jednak, że Kapistran powziął decyzję o odwołaniu zaplanowanych już 

5 Swoje stanowisko w tym względzie Kapistran najdobitniej ujął w traktacie De auctoritate papae 
et concilii vel ecclesiae (1438), cf. K. E l m, Johannes Kapistrans Predigtreise diesseits der Alpen 
(1451–1456), [w:] Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Politik, 
Bildung, Naturkunde, Theologie. Bericht über Kolloquien der Kommission zur Erforschung der 
Kultur des Spätmittelalters 1983 bis 1987, red. B. M o e l l e r, H. B o o c k m a n, K. S t a c k m a n n, 
L. G r e n z  m a n n, „Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch–
Historische Klasse”, 3 Folge, nr 179, Göttingen 1989, s. 500–501 [przedruk w: Vitasfratrum. Beiträge 
zur Geschichte der Eremiten und Mendikantenorden der zwölften und dreizehnten Jahrhunderts. 
Festgabe zum 65. Geburstag, red. D. B e r g, „Saxonia Franciscana”, t. V, Werl 1994¸ s. 321–337]; 
K. E l m, Die Bedeutung Johannes Kapistrans und der Franziskanerobservanz für die Kirche des 
15. Jahrhunderts, [w:] S. Giovanni da Capestrano nella Chiesa e nella società, s. 387 [przedruk 
w: Vitasfratrum, s. 309–320].

6 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 183–226. Cf. także: M. Wa t a n a b e, Pope Eugenius IV, 
the Conciliar Movement and the Primacy of Rome, [w:] The Church, the Councils and Reform. The 
Legacy of the Fifteenth Century, red. G. C h r i s t i a n s o n, T. M. I z b i c k i, C. M. B e l l i t t o, 
Washington D.C. 2008, s. 177–193.

7 K. E l m, Die Bedeutung Johannes Kapistrans, s. 385–386.
8 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 351–353; G. W ą s, Franciszkanie obserwanci na Śląsku 

w średniowieczu, [w:] Bernardyni na Śląsku w późnym średniowieczu, red. J. K o s t o w s k i, Wrocław 
2005, s. 32–33.

9 Bullarium Franciscanum, t. I: (1431–1455), wyd. U. H ü n t e m a n n  OFM, Quaracchi prope 
Florentiam 1929, nr 1322, s. 675–676; także: Ö. B ö l c s k e y, op. cit., t. III, nr 160, s. 393–394.

10 A. L i s o w s k a, Antyhusycka misja Jana Kapistrana na Śląsku, [w:] Bernardyni na Śląsku, 
s. 54.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



433KRAKOWSKIE DOKUMENTY BRACKIE JANA KAPISTRANA

wizyt kaznodziejskich (m.in. w Mediolanie11) i przyjęciu propozycji Fryderyka III 
przede wszystkim z jednego, być może najważniejszego powodu, jakim była rysu-
jąca się przed nim szansa przywrócenia Kościołowi husyckich Czech12.

W drugiej dekadzie kwietnia 1451 r. Kapistran wyruszył z Wenecji wraz 
z dwunastoma współbraćmi, w tym Krzysztofem z Varese i Mikołajem z Fary, jego 
późniejszymi biografami. 18 maja przebywał w Villach w Karyntii. Następnie udał 
się przez Wiener Neustadt do Wiednia13, w którym zatrzymał się blisko dwa mie-
siące, głosząc płomienne kazania i zakładając klasztor franciszkanów obserwan-
tów14. Zachowane źródła wskazują, że Jan posiadał niezaprzeczalny dar fascyno-
wania słuchających go tłumów. Otaczała go także fama cudotwórcy15. Zwolniony 
przez cesarza z obowiązku głoszenia kazań w Wiedniu, na początku sierpnia po-
jawił się w Brnie. Po dwóch tygodniach przeniósł się do Ołomuńca, gdzie do-
ręczono mu list od biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, 
napisany w Krakowie 2 sierpnia16. Uważna lektura tego tekstu, znanego obecnie 
jedynie z kopii włączonej do „Annales” Jana Długosza, pozwala na wskazanie, 
że jego autor był doskonale poinformowany nie tylko o przebiegu wyprawy mi-
syjnej Kapistrana do husyckich Czech, lecz także o szansach na jej powodzenie. 
Sam Oleśnicki zresztą zaliczał się do grona najbardziej zagorzałych przeciwników 
herezji husyckiej wśród przedstawicieli polskiego episkopatu17. Wyrażając radość 
z przybycia Kapistrana w celu przywrócenia narodu czeskiego na łono wiary kato-
lickiej, biskup krakowski nazwał go „drugim Abrahamem” (alter Abraham), czy-
telnie i zapewne nieprzypadkowo nawiązując do słów Księgi Rodzaju: „Pan rzekł 
do Abrahama: »Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który 
ci ukażę«” (Rdz 12,1). Wydaje się, że na porównaniu włoskiego franciszkanina do 
biblijnego patriarchy zaważyły co najmniej dwa czynniki. Po pierwsze wiek — 
Abraham, wyruszając w drogę na rozkaz Boga, miał lat 75, natomiast Kapistran, 

11 Ö. B ö l c s k e y, op. cit., t. III, nr 198, s. 402–403.
12 Vide F. Š m a h e l, Intra et extra muros. Społeczna rola franciszkanów obserwantów i klarysek 

na ziemiach czeskich od połowy XIV do końca XV wieku, [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, t. I: 
Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 1: Franciszkanie na ziemiach polskich, red. J. K ł o -
c z o w  s k i, [Lublin 1983], s. 298–302 (tam odwołania do starszej literatury czeskiej).

13 Itinerarium Kapistrana vide J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 524.
14 Najobszerniejszy opis tego pobytu w: ibidem, t. II, s. 1–55.
15 Vide S. A n d r i ć, The Miracles of St. John Capistran, Budapest 2000, s. 193–215.
16 Joannis Dlugosii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. XII: (1445–1461), Cracoviae 

2003, s. 112–113. Cytaty z tego listu podano za tłumaczeniem polskim: Jana Długosza Roczniki czyli 
Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XII: (1445–1461), Warszawa 2004, s. 126–128. Vide tak-
że: A. N a l e w a j e k, Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Lublin 2006, nr 64, s. 229.

17 K. O ż ó g, Kościół krakowski wobec wielkiej schizmy zachodniej i ruchu soborowego u schyłku 
XIV i w pierwszej połowie XV wieku, [w:] Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, red. 
A P a n k o w i c z, „Textus et Studia”, t. VII, Kraków 2002, s. 57–59; T. G r a f f, Biskupi monarchii 
jagiellońskiej wobec herezji husyckiej w pierwszej połowie XV wieku, „Nasza Przeszłość” [dalej: NP.], 
t. CIX, 2008, s. 44–52.
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porzucając Italię i udając się „do obcych albo raczej do barbarzyńskich krajów” — 
65. Po drugie Oleśnicki, na wstępie tego listu, przypominając Janowi o niepowo-
dzeniach krucjat antyhusyckich, niejako utwierdził go w przekonaniu, że niczym 
Abraham jest wybrańcem, narzędziem Boga, który dla niego „zachował nagrodę 
za nawrócenie wspomnianego narodu, nagrodę, której innym odmówił”. Kapistran 
postrzegany był więc jako wzór wiary, a jego misja w Czechach została porównana 
do wyjścia do Ziemi Obiecanej. Oleśnicki nie omieszkał przy tym wyrazić wła-
snych obaw łączących się z pobytem Kapistrana w Czechach, pisząc: „Przychodzą 
mi na myśl ciężkie podejrzenia, a wyciągając z przeszłości zapowiedź przyszłości, 
dusza ma obawia się, żeby Cię nie odpędził zatwardziały upór Czechów”. W razie, 
gdyby wyprawa nie przyniosła zamierzonych efektów („jeżeli poczujesz, że oni 
gardzą Tobą i Twoimi dogmatami”), kardynał prosił Jana o przybycie do Królestwa 
Polskiego, a szczególnie do diecezji krakowskiej licząc, że jego wizyta wydatnie 
przyczyni się do ożywienia religijnego w Królestwie, które zostało porównane do 
roli Pańskiej, jałowej „z powodu głogów i cierni błędów”, opisywanej w Księdze 
Izajasza (7,23–25). Przywołane wyżej słowa Oleśnickiego okazały się prorocze.

Trudno wnioskować, dlaczego list biskupa krakowskiego napisany 2 sierpnia 
i przekazany posłańcowi zapewne tego samego bądź następnego dnia, został do-
ręczony kaznodziei dopiero 23 sierpnia w Ołomuńcu18. W tym kontekście warto 
przypomnieć, że od 1 do 15 sierpnia Jan przebywał w Brnie, skąd przez Vyškov 
udał się właśnie do oddalonego o blisko 80 km Ołomuńca, w którym stanął już 
17 sierpnia19. List Oleśnickiego bezspornie wywarł na franciszkaninie duże wraże-
nie, zaskoczył go okazywaną życzliwością, pokrzepił i utwierdził w przekonaniu, 
że prowadzona przezeń misja czeska ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania 
jedności chrześcijaństwa. Kapistran zwlekał jednak z odpowiedzią aż pięć dni, tłu-
macząc ów stan rzeczy tym, że zajmuje go wiele różnych spraw20. Postępowanie 
to jest jednak najzupełniej zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że włoski za-
konnik szukał wówczas dyplomatycznego wyjścia z zaistniałej sytuacji. Nie wy-
padało mu bowiem ani odmówić biskupowi krakowskiemu, ani tym bardziej za-
niechać misji w Czechach. Dziękował zatem Oleśnickiemu za okazane wsparcie 
duchowe i udzielone rady, porównując go do Słońca, „które filozofowie za twórcę 
wszechrzeczy mają”21. Słowa listu, jak pisał, zagrzały mu przedziwnie umysł i du-
cha, a nawet napełniły go taką nadzieją nawrócenia Czechów, jakby już widział 

18 Codex epistolaris saeculi decimi quinti [dalej: CEp.], t. III, wyd. A. L e w i c k i, „Monumenta 
Medii Aevi Res Gestas Poloniae Illustrantia” [dalej: Mon Medii Aevi], t. XIV, Cracoviae 1894, 
Appendix, nr 70 (vicesima tercia die Augusti, quam semper honorandam sum habiturus, reddite sunt 
michi, prestanitissime pater, ornatissime litere tue). Cytaty z tego listu podano za tłumaczeniem pol-
skim: C. B o g d a l s k i, Bernardyni w Polsce 1453–1530, t. I, Kraków 1933, s. 18–22.

19 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 524–525.
20 CEp. t. III, Appendix, nr 70 (tot et tantis occupationibus afficior, ut vix has exarare valuerim).
21 Ibidem (in re solem ipsum, quem rerum genitorum apellant philosophi).
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zwycięstwo i odniósł tryumf22. Na zaproszenie do Polski Kapistran odpowiedział 
jednak wymijająco podnosząc, że przybyłby do Królestwa nawet niewzywany 
i nieproszony, ale dopiero po uzyskanym z Bożą pomocą nawróceniu Czechów, 
które wówczas wydawało mu się bliskie. Wspominał także cuda dokonane podczas 
jego pobytu („ślepi bowiem widzą, chromi chodzą, głusi słyszą, niemi mówią [...] 
umarli z martwych wstają”23) oraz nawrócenie 3600 heretyków. Dyplomatyczna 
odpowiedź franciszkanina pozostawiała jednak całą sprawę właściwie in statu quo.

Nie jest wykluczone, że Kazimierz IV Jagiellończyk poznał treść listu Ka-
pistrana z 28 sierpnia zanim sam skierował do niego prośbę o przybycie do 
Królestwa24. Wiadomo, że między 24 sierpnia a 6 września 1451 władca przebywał 
w Samborze, po czym udał się do Gródka, skąd 7 września wysłał do Kapistrana 
list, znany dziś tylko z siedemnastowiecznej kopii znajdującej się w „Annales mi-
norum” Lucasa Waddinga25. Kreśląc na wstępie obraz Czech, w których „są te-
raz kościoły popalone, dziewice zbezczeszczone”26, król porównał husytów do 
starotestamentowych postaci Amaleka oraz Goliata, przyznając jednocześnie 
Kapistranowi rolę narzędzia w ręku Boga, któremu nawrócenie Czech „przyzwo-
lone zostało”. W tym kontekście warto dodać, że osoba układająca treść tego listu, 
posługując się imieniem Amaleka, wnuka Ezawa, odwoływała się do plemienia 
Amalekitów, z którym Izraelici wielokrotnie wchodzili w konflikt i do wytępie-
nia którego zostali zobowiązani przez Boga. „Tak mówi Pan Zastępów: Ukarzę 
Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciw nim na drodze, gdy szli 
z Egiptu” (1 Sm 15,2). Choć Kazimierz Jagiellończyk z pewnością postrzegał 
mis ję włoskiego kaznodziei w Czechach jako element szerszego planu Bożego, 
nie omieszkał wysunąć w swoim liście propozycji, która miała ostatecznie przeko-
nać Kapistrana do przybycia do Polski. Monarcha wezwał go bowiem do podjęcia 
mis ji na ziemiach ruskich, „które jakkolwiek religię chrześcijańską wyznają, jed-
nak przez odszczepieństwo greckie z dawna są zagarnięte i obrządki ich praktykują 

22 Ibidem (mentem inflammaverunt et animum mirum in modum inditum et gloriosum efecerunt, 
imo michi tantam de Bochemorum conversione spem dederunt, ut videar iam victoriam et triumphum 
deportasse).

23 Ibidem (ceci vident, claudi ambulant, surdi audiunt, muti locuuntur [...] mortui resurgunt). Jest 
to niemal dokładne przywołanie słów z Ewangelii św. Mateusza (Mt 11,5).

24 Nie przekonuje wnioskowanie C. B o g d a l s k i e g o  (op. cit., t. I, s. 23), jakoby Oleśnicki, 
przewidując odpowiedź włoskiego kaznodziei, „uprosił króla Kazimierza Jagiellończyka, aby i on za-
chęcił Kapistrana do przybycia do Polski”.

25 I. S u ł k o w s k a – K u r a s i e w a, Itinerarij Kazimira Jagiełłona (sostojanije podgotowki), 
„Issledowanija pо istorii Litowskoj Mietriki”, Moskwa 1989, s. 277. Edycja: Annales minorum seu 
trium ordinum a s. Francisco institutorum, wyd. L. Wa d d i n g, t. XII: (1448–1456), Quaracchi prope 
Florentiam 1932 (wyd. 1: Lyon 1625–1654), s. 114–116. Cytaty z tego listu podano za tłumaczeniem 
polskim: C. B o g d a l s k i, op, cit., t. I, s. 23–25. Cf. także: B. P a n d z i c, Gli Annales minorum di 
Luca Wadding, „Archivum Franciscanum Historicum” [dalej: AFH], t. LXX, 1977, s. 656–666.

26 Annales minorum XII, s. 114 (templa succensa, virgines stuprates).
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i przestrzegają”27. Władca pisał: „jeśli Ci nawrócenie Czechów taką jest troską, 
że dla ich zbawienia podejmowanie wszelkich niebezpieczeństw i przeciwno-
ści jest Ci miłym, to jeszcze więcej Rusinów skłonność niechaj Cię wzrusza”28. 
Podkreślał, że nawracanie Rusinów będzie o wiele prostsze niż Czechów, gdyż na-
ród ten jest „niewykształcony, ludzkich doktryn nieświadom, błędów swych strze-
że raczej z przyzwyczajenia i wrodzonej skłonności do tego obrządku, bo w nich 
wzrósł i to go wstrzymuje od uznania powagi Najwyższego Pasterza i jedności 
wiary”29. Działania Kapistrana przyrównał zaś do posługi Apostołów, którzy „mu-
sieli wiele przebiegać narodów siejąc prawdy ewangeliczne i naukę Chrystusową, 
by bodaj niektóre z nich pozyskać”30. Król prosił wreszcie Jana o modlitwę w in-
tencji sejmu planowanego na dzień św. Michała w 1452 r.31 Tydzień po wysłaniu 
tego listu, 14 września 1451, w święto Podwyższenia Krzyża, kardynał Oleśnicki 
wystosował kolejne pismo z zaproszeniem Kapistrana do Królestwa Polskiego, po-
dejmując w nim znany z listu królewskiego motyw misji ruskiej. List nie był jed-
nak skierowany do przebywającego na Morawach franciszkanina, ale do papieża 
Mikołaja V32. Biskup krakowski prosił w nim Ojca Świętego, by ten skierował do 
Kapistrana „wyraźne [...] przypomnienie i rozkaz”33 przybycia do Królestwa i pod-
jęcia misji na Rusi.

List polskiego monarchy dotarł do Jana w dość trudnym momencie. Opuściwszy 
około 20 sierpnia Brno kaznodzieja udał się do oddalonego o blisko 70 km Znojma, 
skąd wystosował odpowiedź do Kazimierza Jagiellończyka34. Dziękując królowi za 
okazaną mu łaskę, dyplomatycznie odwlekał jednak swój przyjazd do Królestwa 
podkreślając, że głównym jego celem jest misja w Czechach, która zbliża się do 
decydującego momentu, „ostatecznej walki” (summa collucatio). Miała nią być 

27 Ibidem, s. 115 (Sunt praeterea nobis terrae Russie latissimae, quae etsi fidem profiteantur 
Christianam, in sectam tamen Graecorum dudum pertractae sunt, et illorum ritum pertractant atque 
custodiunt).

28 Ibidem (Si te Boemorum sollicitat reductio, ut per illorum salute omnes adversitates et pericula 
subire dulce fuerit, multo magis Ruthenorum te moveat devotio).

29 Ibidem (rudis et omnis mundanae doctrinae expers, quae errores suos debili oppositione tuetur, 
nec illos nisi consuetudo quaedam et ingenitus illius ritus amor, in quo nutriti sunt, recognoscere 
Summi Pontificis auctoritatem et unitatem fidei vetat). Z uwagi na brak nowoczesnych studiów nad 
polityką wschodnią Kazimierza Jagiellończyka dokładne wyjaśnienie motywów tej propozycji nie jest 
obecnie możliwe.

30 Ibidem (quorum nonnulli plures lustrarunt regiones, serendo veritatem Evangelii et doctrinam 
Christi ut aliquos lucrifacerent).

31 Ów sejm odbył się między niedzielą 24 września a poniedziałkiem 2 października (św. Michała 
przypadło zaś w piątek 29 września), cf. W. F a ł k o w s k i, Rok trzech sejmów, [w:] Aetas media, 
aetas moderna. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
Warszawa 2000, s. 425–438, zwł. 437.

32 CEp., t. I, pars posterior, wyd. J. S z u j s k i, Mon Medii Aevi, t. II, Cracoviae 1876, nr 116.
33 Ibidem (specialem [...] adhortationem et mandatum).
34 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 524–525. Edycja: CEp. III, nr 71.
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publiczna dysputa z duchowym przywódcą husytów, teologiem i arcybiskupem 
praskim Janem Rokycaną35. Miejsce ani termin dysputy nie były jeszcze wówczas 
znane. Przyjazd do Polski miał zaś nastąpić dopiero po nawróceniu Czechów. Nie 
jest wykluczone, że poznawszy tę odpowiedź, Oleśnicki polecił swojemu wikariu-
szowi in spiritualibus, Janowi Elgotowi, napisanie listu do biskupa wrocławskiego 
z prośbą o informowanie go o przebiegu misji Kapistrana w Czechach, a zwłaszcza 
o niezwłoczne powiadomienie, gdyby kaznodzieja przybył do Wrocławia. Elgot 
przesłał taki list w październiku 1451 r.36

Na miejsce dysputy, która miała odbyć się w czwartek 28 października, w dzień 
świętych Szymona i Judy, wyznaczono Česky Krumlov37. Husyci rozpoczęli jednak 
wówczas podwójną grę. Z jednej strony ustalano z Kapistranem przebieg przyszłej 
debaty, z drugiej zaś czyniono zabiegi by do niej nie dopuścić a odpowiedzialność 
za to zrzucić na włoskiego franciszkanina. Ówczesny regent Królestwa Czech, 
Jerzy z Podiebradu, wydał zaś rozkaz, aby nie wpuszczano Kapistrana, nazwane-
go wrogiem ziemi czeskiej, ani do miast, ani do wsi38. Kiedy kaznodzieja mimo 
przestróg dotarł 17 października do Českiego Krumlova, nikogo tam nie zastał. Na 
podstawie zestawionego przez Johannesa H o f e r a  itinerarium Kapistrana można 
wskazać, że powrócił on wówczas do Brna, po czym na początku listopada ponow-
nie zawitał do Krumlova. Stamtąd przez Pasawę i Ratyzbonę udał się do Egeru, 
gdzie zatrzymał się do końca stycznia 1452 r. W kolejnych miesiącach podróżował 
przez Zwickau i Miśnię do Mostu, oddalonego niecałe sto kilometrów od Pragi39. 
Jednak kolejna dysputa z Rokycaną również nie doszła do skutku40. Opuszczając 
Czechy w pierwszych tygodniach czerwca 1452 r., Kapistran miał już nigdy tam 
nie powrócić41.

W Krakowie bezspornie posiadano wówczas wiadomości o niepowodzeniu 
misji Jana w Czechach. Oleśnicki gościł bowiem jego bliskiego współpracownika, 
franciszkanina Władysława de Thari, zwanego także Węgrzynem, wraz z kilkoma 
braćmi, którzy właśnie powrócili z podróży do Mołdawii42. Grupa obserwantów 
zapewne nieprzypadkowo została skierowana przez biskupa krakowskiego do ko-
ścioła św. Krzyża na Kleparzu, pierwotnie przeznaczonego dla benedyktynów ob-
rządku słowiańskiego43.

35 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. II, s. 60–62.
36 CEp. I, pars posterior, nr 117.
37 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. II, s. 94.
38 C. B o g d a l s k i, op. cit., t. I, s. 31.
39 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 527.
40 F. Š m a h e l, Intra et extra muros, s. 299.
41 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 527.
42 Annales minorum XII, s. 161; M. M a c i s z e w s k a, Klasztor bernardyński w społeczeństwie 

polskim 1453–1530, Warszawa 2001, s. 19.
43 J. W y r o z u m s k i, Benedyktyni słowiańscy w Oleśnicy i Krakowie, [w:] idem, Cracovia me-

diaevalis, Kraków 2010, s. 257–272 [pierwodruk: „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego 
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Kolejny list Oleśnickiego do Kapistrana, napisany 15 kwietnia 1452 w San-
domierzu, doręczył kaznodziei zapewne Władysław de Thari. Pasterz kościoła kra-
kowskiego odwoływał się w nim nie tylko do własnej korespondencji z franciszka-
ninem, lecz także do wzmiankowanego wyżej listu królewskiego oraz pisma, które 
Kapistran miał otrzymać z Rzymu44. Wspominał, że wyprorokował „nieustępliwą 
zatwardziałość ludu czeskiego” (Boemorum [...] gentis obstinata durities), porów-
nując go do faraona, który choć doświadczony dziesięcioma plagami zesłanymi 
przez Boga na Egipt, powziął decyzję by ścigać uwolnionych uprzednio Izraelitów 
(Wj 7,14–14,31). Kardynał zapewne celowo zapomniał dodać w tym wywodzie, że 
to Bóg uczynił „upartym serce faraona”, który powziął pościg za Izraelitami, aby 
ukazać swoją potęgę nad nim i jego wojskiem (Wj 14,1–4). Wyrażał również zdzi-
wienie, że zamiast do Królestwa Polskiego Kapistran udał się do Miśni. Tłumaczył 
to przywołanymi najpewniej z pamięci słowami historii znanej z Ewangelii św. 
Mateusza i św. Marka mówiącej o tym, jak Chrystus, który udawał się do cór-
ki Jaira, jednego z przełożonych synagogi, uzdrowił kobietę cierpiącą na krwo-
tok (Mt 9,18–26; Mk 5,21–34). W obu Ewangeliach kobieta dotyka płaszcza 
Chrystusa z tyłu, „między tłumem” (Mk 5,27), ten zaś, przerywając podróż, za-
trzymuje się i rozpoznawszy ją zwraca się ze słowami: „»Ufaj córko! Twoja wiara 
cię ocaliła«”. Wtedy także dotarła do niego wiadomość, że córka Jaira zmarła. 
Wówczas Chrystus wraz z Piotrem, Jakubem i jego bratem Janem udał się „do do-
mu przełożonego synagogi”, gdzie wskrzesił zmarłą. Biskup kierował przy tym do 
Kapistrana następujące słowa: „Wypada jednak mężu przezacny nie poprzestawać 
na samym przykładzie Chrystusowym danym wobec tej niewiasty na krwotok cier-
piącej, lecz i wykonać obietnicę przybycia do córki książęcia synagogi”45. Licząc 
zaś na zapowiedziane przybycie Jana do Królestwa Polskiego i rozwijając podjęty 
wyżej wątek ewangeliczny, przywoływał opowieść z Drugiej Księgi Królewskiej 
o Elizeuszu i kobiecie z krainy Szunem, której prorok przepowiedział, że urodzi 
syna, a po kilku latach, gdy chłopiec nagle zmarł, na jej prośby przywrócił go do 
życia (2 Krl 4, 8–37).

List kardynała Kapistran otrzymał prawdopodobnie jeszcze podczas pobytu 
w Moście, gdzie pozostał do połowy czerwca 1452 r.46 Odpowiedź niestety nie 
zachowała się.

Uniwersytetu Gdańskiego”, Slawistyka, 3, 1982 (druk: 1985), s. 113–124]; vide także: T. M. T r a j d o s, 
Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu w Krakowie, RK, t. LIV, 1988, s. 73–89; 
M. S a l a m o n, Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu. Ekumenizm w dobie 
św. Królowej Jadwigi, [w:] Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego, s. 61–82.

44 Annales minorum XII, s. 161. Cytaty z tego listu podano za tłumaczeniem polskim: C. B o  g -
d a l s k i, op. cit., t. I, s. 23–25.

45 Annales minorum XII, s. 161 (Convenit tamen, vir praestantissime, exemplo Christi in muliere 
aegra fluxu non subsistere, sed exhibere praestantiam, principis filiae archisynagogage promissam).

46 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 525.
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Jesienią i zimą 1452 r. Jan porywał swoimi wystąpieniami tłumy w miastach 
Bawarii, Turyngii i Saksonii (Norymberga, Erfurt, Jena, Weimar, Magdeburg, 
Lipsk, Drezno)47. Na początku następnego roku przekroczył granicę Śląska i 13 lu-
tego stanął we Wrocławiu, zaproszony przez tamtejszego biskupa Piotra Nowaka48. 
Kazania, których teksty zachowały się do dnia dzisiejszego, głosił do wrocławian 
po łacinie w kościele św. Elżbiety lub na Rynku Solnym oraz w katedrze wrocław-
skiej podczas synodu diecezjalnego. Konstruował je wykorzystując czytania litur-
giczne oraz własny traktat o kapłaństwie („Speculum clericorum”). Szczególną 
uwagę zwracał w nich na istotę kapłaństwa i rolę kapłana przypominając, że nawet 
cesarz klęka przed kapłanem, który, sprawując sakramenty, jest pośrednikiem po-
między Bogiem a człowiekiem. Przyrównywał wreszcie kapłaństwo do szlachec-
twa, pojmując je jako bogactwo w cnoty49. Według przekazu kroniki czeskiego 
prowincjała Bernarda Sanninga z XVII w. poruszeni jego słowami mieszczanie 
wrocławscy mieli wówczas palić na stosach luksusowe przedmioty50.

W końcu marca Oleśnicki wysłał do Kapistrana trzeci list z prośbą o przyby-
cie, datowany 28 tego miesiąca. Biskup wyrażał w nim niepokój o to, czy wizyta 
kaznodziei w Królestwie rzeczywiście dojdzie do skutku, odwołując się do słów 
Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, w którym Apostoł, odbywający wów-
czas swoją trzecią podróż misyjną, obiecał przedstawicielom gminy korynckiej 
przybycie, ale owej obietnicy nigdy nie spełnił (1 Kor 16,1–24)51.

Przedłużający się pobyt Jana we Wrocławiu zbiegł się z wizytą w tym mieś-
cie polskiego poselstwa, które między 11 a 20 sierpnia 1453 prowadziło w tam-
tejszym ratuszu rozmowy z przedstawicielami króla Czech i Węgier Władysława 
Pogrobowca w sprawie zaślubin jego siostry Elżbiety, wnuczki Zygmunta 
Luksemburskiego i córki Albrechta II Habsburga, z Kazimierzem Jagiellończykiem. 

47 Ibidem, s. 526. Obszernie idem, Zur Predigttätigkeit des hl. Johannes Kapistran in deutschen 
Städten, „Franziskanische Studien” [dalej: FS], t. XIII, 1926, s. 120–158.

48 E. Wa l t e r, Warum nante der hl. Johannes Kapistran Breslau «seine Stadt»?, „Archiv für 
Schlesische Kirchengeschichte”, t. L, 1992, s. 225–236; G. W ą s, Klasztory franciszkańskie w mias-
tach śląskich i górnołużyckich XIII–XVI wieku, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 2222, 
Historia, 142, Wrocław 2000, s. 104–108.

49 Na temat owych kazań vide prace K. D o l i, Św. Jan Kapistran a próby reformy życia kleru 
diecezji wrocławskiej w połowie XV wieku, „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego”, 
t. VIII, 1980, s. 199–218, ibidem na s. 213–218 edycja kazania zaczynającego się od słów Ego vos 
eligi, wygłoszonego 24 kwietnia, wraz z tłumaczeniem na język polski; idem, Wzorzec kapłana w ka-
zaniach wrocławskich św. Jana Kapistrana, „Analecta Cracoviensia”, t. XXVII, 1995, s. 114–120; 
także: O. G e c s e r, Itinerant Preaching in Late Medieval Central Europe. St. John Capistran in 
Wroclaw, „Medieval Sermon Studies”, t. XLVII, 2003, s. 5–20; A. L i s o w s k a, op. cit, s. 53–58.

50 G. W ą s, Klasztory franciszkańskie, s. 105, przyp. 44. Rękopis tej kroniki (Chronica de origine 
et constitutione provinciae Bohemiae Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci Reformatorum) 
znajduje się w zbiorach AP we Wrocławiu, Rep. 135, D 41 a.).

51 Annales minorum XII, s. 188–189.
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Obecny w składzie tego poselstwa kanonik krakowski Jan Długosz miał z polece-
nia Oleśnickiego ostatecznie nakłonić Kapistrana do przybycia do Krakowa52.

Poselstwo polskie, w skład którego weszli m.in. biskupi: włocławski Jan 
Gruszczyński i poznański Andrzej z Bnina oraz najwyżsi dostojnicy świeccy: kasz-
telan krakowski Jan z Czyżowa, wojewoda krakowski Jan Tęczyński czy kanc-
lerz wielki koronny Jan Koniecpolski, wyruszyło wraz z Kapistranem z Wrocławia 
21 sierpnia. Ich przybycie do stolicy Polski zapowiedziano na wtorek 28 sierpnia. 
Z relacji naocznego świadka tych wydarzeń, Jana Długosza, zamieszczonej w jego 
„Annales” wiadomo, że dwutysięczny tłum mieszczan, władze miejskie Krakowa, 
„z wielką liczbą rycerstwa i kleru” oraz król Kazimierz z królową–matką Zofią 
i kardynałem Zbigniewem Oleśnickim oczekiwali na przybycie orszaku przed 
Kleparzem, tworzącym wraz z Krakowem i Kazimierzem aglomerację stołeczną53. 
Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do katedry. Kaznodzieja wraz z szesna-
stoma braćmi zamieszkał przy rynku, w domu należącym do przedstawiciela pa-
trycjuszowskiej rodziny Szwarców, Jerzego młodszego, syna rajcy krakowskiego 
Jerzego i Anny z Morsztynów, od 1450 r. dziekana kapituły sandomierskiej i archi-
prezbitera kościoła farnego NMP w Krakowie (Mariackiego)54.

52 Z. W d o w i s z e w s k i, Genealogia Jagiellonów i domu Wazów w Polsce, Kraków 2005, s. 94–
95; J. K u r t y k a  (Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, 
Kraków 1997, s. 351) przypuszczał z kolei, że Kapistran został „być może namówiony przez wojewo-
dę krakowskiego, z którym utrzymywał później korespondencję”.

53 Vide J. L a b e r s c h e k, Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros 
XIII–XVIII w., [w:] Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, red. J. W y r o z u m s k i, „Biblioteka 
Krakowska”, nr 150, Kraków 2007, zwł. s. 307–334.

54 S. K r z y ż a n o w s k i, Morsztynowie w XV wieku. Karta z dziejów krakowskiego patrycjatu, 
„Rocznik Krakowski” [dalej: RK], t. I, 1898, s. 330–331, M. F r i e d b e r g, Założenie i początkowe 
dzieje kościoła N. Panny Marji w Krakowie (XIII–XV w.), RK, t. XXII, 1929, s. 26; L. P o n i e w o z i k, 
Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń 2004, nr 83, s. 228–230; M. S t a -
r z y ń s k i, Krakowska rada miejska w średniowieczu, „Maiestas — Potestas — Communitas”, t. III, 
Kraków 2010, nr 210, s. 262. Według tradycji była to kamienica znajdująca się w narożniku Rynku 
i ul. Wiślnej (obecnie Rynek Główny 26, narożnik ul. Wiślnej 2), którą nazywano „Książęcą”, 
„Podpartą”, bądź właśnie „Pod św. Janem Kapistranem”. Ta ostatnia nazwa łączy się najprawdopodob-
niej z umieszczeniem ok. 1770 r. figury świętego w narożniku elewacji na wysokości pierwszego pię-
tra. Ten zabytek architektury nie posiada niestety wyczerpującego opracowania monograficznego. 
Stwierdzenie to odnosi się w szczególności do okresu średniowiecza, vide Katalog zabytków sztuki 
w Polsce, t. IV: Miasto Kraków, cz. 10: Śródmieście, mury obronne i Planty, Rynek Główny, red. 
M. M y ś l i ń  s k i, Warszawa 2005, s. 86–88, fig. 269; W. K [ o m o r o w s k i ] , Kamienica pod 
św. Janem Kapistranem, [w:] W. K o m o r o w s k i, A. S u d a c k a, Rynek Główny w Krakowie, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 2009, s. 301–302 (wbrew twierdzeniu autora Kapistran nie wygłaszał 
kazań w tej kamienicy). Z kolei Jan z Komorowa, w starszej wersji swojej kroniki, ukończonej ok. 
1512 r., podał, że Kapistran podczas pobytu w Krakowie istotnie mieszkał w kamienicy przyrynkowej, 
ale znajdującej się ex opposito sancti Adalberti, ubi sunt lapidee imagines diversas terras, vide 
J o h a n n e s  d e  K o m o r o w o, Tractatus cronice fratrum minorum obseruancie a tempore Constan-
ciensis concilii et specialiter de prouincia Polonie, wyd. H. Z e i s s b e r g, „Archiv für östereichische 
Geschichte”, t. XLIX, 1872, s. 344. Z przekazu Annales Długosza wiadomo natomiast, że na fasadzie 
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29 sierpnia Kapistran wygłosił ze specjalnego podwyższenia (thronus), zbudo-
wanego dla niego przy ścianie stojącego na płycie Rynku romańskiego kościółka 
św. Wojciecha, pierwsze kazanie do licznie zgromadzonych krakowian55. Długosz 
pisał, że mówił on „po łacinie, swoim zwyczajem dwie godziny, a lud słuchał i nie 
nudził się”56. Słowa franciszkanina były następnie tłumaczone na polski przez 
Stanisława z Kobylina, zapewne doskonale władającego łaciną mistrza artes, ba-
kałarza teologii i licencjata dekretów, który w latach 1445–1446 sprawował funk-
cję dziekana Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego, a w 1453 r. był pro-
boszczem kościoła parafialnego św. Andrzeja w Olkuszu57. 

Przywołany opis zmusza jednak do głębszego zastanowienia się nad metodą 
wykorzystywaną wówczas przy translacji wystąpień Kapistrana. Jeżeli zdecydu-
jemy się literalnie odczytać przekaz Długosza przyjmując, że dwugodzinne ka-
zanie w języku polskim rzeczywiście odbywało się po dwugodzinnym kazaniu 
łacińskim, trzeba by wskazać, że Stanisław z Kobylina musiał sporządzać pod-
czas kazań Kapistrana jakieś notatki i następnie, posługując się nimi, głosił sło-
wo Boże. Trudno byłoby bowiem sądzić, że odtwarzał z pamięci długie i zapewne 
emocjonalne wystąpienia włoskiego zakonnika58. Z dużą ostrożnością wskazywał-
bym jednak na inne możliwości interpretacji. Jest bowiem możliwe, że Stanisław 
z Kobylina tłumaczył naukę Kapistrana na bieżąco, przekładając z łaciny na pol-
ski po kilka zdań wypowiedzianych wcześniej przez kaznodzieję, mógł też ko-

tego właśnie domu przyrynkowego należącego na początku lat sześćdziesiątych XV w. do rajcy kra-
kowskiego Mikołaja Kreidlera znajdowały się regum sculptas imagines (Joannis Dlugosii Annales 
XII, s. 356), vide M. Wa l c z a k, Dekoracja heraldyczna pałacu przy Rynku Głównym nr 17 w Kra-
kowie, „Folia Historiae Artium”, Seria Nova, t. X, 2005, s. 59–88; idem, Domniemany pałac królewski 
z drugiej połowy XIV wieku przy Rynku Głównym nr 17 w Krakowie, „Documenta Pragensia”, 
t. XXVIII, 2009, s. 355–370 (autor ten nie znał jednak przekazu kroniki Komorowskiego). Przy obec-
nym stanie rozpoznania struktury własności nieruchomości w Krakowie w połowie XV w. wiadomo, 
że kamienica Pod św. Janem Kapistranem należała w tym czasie do książąt mazowieckich 
(W. K o m o r o w s k i, K. F o l l p r e c h t, Właściciele kamienic Rynku krakowskiego w czasach nowo-
żytnych (do pierwszej okupacji szwedzkiej), cz. 14, „Krakowski Rocznik Archiwalny” [dalej: KRA], 
t. XV, 2009, s. 23–30). Należałoby zatem wskazać, że przed Kreidlerem właścicielem domu przyryn-
kowego (obecnie Rynek Główny 17) był Szwarc. Żadnych średniowiecznych właścicieli tego obiektu 
nie odnotowali niestety W. K o m o r o w s k i  i K. F o l l p r e c h t, ibidem, cz. VII, KRA, t. VIII, 2002, 
s. 21–24.

55 Annales minorum XII, s. 190.
56 Joannis Dlugosii Annales XII, s. 171. Cytaty podano za tłumaczeniem polskim: Jana Długosza 

Roczniki XII, s. 193.
57 Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku, wyd. A. G ą s i  o -

r o w s k i, przy współpracy T. J u r k a, I. S k i e r s k i e j, W. S w o b o d y, Kraków 2000, s. 37; Katalogi 
biskupów krakowskich, wyd. J. S z y m a ń s k i, MPH, Seria II, t. X, cz. 2, Warszawa 1974, s. 71; 
M. D. K o w a l s k i, Stanisław z Kobylina (Kobyliński, Kobyleński) starszy (zm. 1475), PSB, t. XLII, 
s. 39–41.

58 Odnośnie do bernardyńskiego officium predicationis cf. A. S z u l c, Homo religiosus późnego 
średniowiecza. Bernardyński model religijności masowej, Poznań 2007, s. 71–84.
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rzystać z gotowych tekstów niektórych kazań. Można wreszcie zastanawiać się, 
czy Kapistran skierował swoje nauki do krakowskiej społeczności akademickiej. 
Wiadomo bowiem, że przebywając w ośrodkach uniwersyteckich (Wiedeń, Erfurt, 
Lipsk), głosił kazania przeznaczone specjalnie dla mistrzów i scholarów59. Przy 
obecnym stanie rozpoznania materiału źródłowego odnoszącego się do powyższej 
kwestii można pozostać jedynie na gruncie hipotez.

Po odprawieniu mszy Kapistran udawał się do chorych i kalek. Krzysztof 
z Varese, towarzysz i biograf kaznodziei, zamieścił w Janowym żywocie zesta-
wienie cudów, które za jego pośrednictwem miały wydarzyć się podczas pobytu 
w stolicy Polski, odnotowując jednak tylko datę zajścia cudu oraz choroby, z któ-
rymi krakowianie przychodzili do franciszkanina (np. die secunda Septembris, du-
ae caecae decem annis, et alia a nativitate in uno oculo, tres claudae, quorum una 
sine baculo non poterit ambulare itd.60). Obszerny spis cudów, do których doszło 
w Krakowie przy udziale Kapistrana czeka na ogłoszenie drukiem61.

Z inicjatywy Zbigniewa Oleśnickiego dość szybko doprowadzono do funda-
cji klasztoru franciszkanów obserwantów, który został usytuowany na krakowskim 
przedmieściu Stradom, u stóp wzgórza zamkowego, na parceli należącej do brata 
kardynała, ówczesnego wojewody sandomierskiego Jana Głowacza z Oleśnicy62. 
Konsekracja wystawionego naprędce drewnianego kościoła miała miejsce już 
8 września 145363. Z czasem do fundacji włączył się Kazimierz Jagiellończyk, po-
twierdzając darowiznę Oleśnickiego, dodając do niej działkę na Stradomiu zaku-
pioną od scholastyka sandomierskiego Lutka z Tokar i zatwierdzając nabycie przez 
zakonników ogrodu od krakowskiego złotnika Jana Litwina64. Krakowski konwent 
franciszkanów obserwantów u początku swojego istnienia bezspornie znajdował 
się w okresie dynamicznego rozwoju. Podczas pobytu Kapistrana miało w nim 

59 J. H o f e r, Johannes Kapistran, t. I, s. 466–470; M. M a c i s z e w s k a, op. cit., s. 23.
60 Acta sanctorum Octobris, t. X, Parisiis et Romae 1869, s. 527–528; C r i s t o f o r o  d a  Va -

r e s e, Vita di fra Giovanni da Capestrano, wyd. M.A. D i  L o r e t o, L’Aquila 1988, s. 191–192.
61 Joannis Dlugosii Annales XII, s. 172; vide Paris, Bibliothèque nationale de France, rkps nr NAL 

1763; H. O m o n t, Nouvelles aquisitions du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale 
pendant les anées 1896–1897, „Bibliothèque de l’Ecole des Chartes”, t. LIX, 1898, s. 97; edycja frag-
mentów: F.M. D e l o r m e  O F M , Ex libro miraculorum ss. Bernardini Senensis et Ioannis a Capis-
trano auctore fr. Conrado de Freyenstat, AFH, t. XI, 1918, s. 431–432.

62 M. K o c z e r s k a, Oleśnicki Jan zwany Głowacz h. Dębno (ok. 1400–1460), PSB, t. XXIII, 
s. 764–766.

63 Joannis Dlugosii Annales XII, s. 172.
64 Kraków, Archiwum Prowincji OO. Bernardynów [dalej: APB], dok. nr 2–3. Edycja: Kodeks 

dyplomatyczny Małopolski, seria nowa, cz. I, wyd. L. K o r c z a k, M. D. K o w a l s k i, S. A. S r o k a, 
M. Z d a n e k, nr 46–47 (w druku). Wydawcom dziękuję za udostępnienie rękopisu. Vide także: 
H. E. W y  c z a w s k i, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, cz. 1: Dokumenty, 
ABMK, t. III, 1961, z. 1–2, nr 2–3, s. 41; J. P i e t r u s i ń s k i, Złotnicy krakowscy XIV–XVI wieku i ich 
cech, [w:] Złotnicy krakowscy XIV–XVI wieku i ich księga cechowa, t. I, Warszawa 2000, s. 374–376.
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przebywać 70 nowicjuszy65. Zaangażowanie włoskiego zakonnika w organizację 
klasztoru na Stradomiu połączone z posługą kaznodziejską nie zaspokajało jednak 
jego ambicji. Rysowana przez króla perspektywa przeprowadzenia misji na Rusi 
ciągle pozostawała w sferze planów, których na dodatek nie można było sprecy-
zować. Niedługo po przyjeździe Kapistrana (4 września) król udał się na Litwę66 
a schorowany kardynał Oleśnicki wyjechał do brata do Pińczowa, skąd adresował 
do kaznodziei list, w którym uskarżał się na chorobę nogi („humory bowiem złe 
uderzyły mi w prawą nogę”67) — otwartą i ropiejącą ranę będącą najpewniej efek-
tem problemów z żylakami i otyłością68. Oleśnicki wspominał natomiast, że jego 
brat Jan z zadowoleniem przyjął wiadomość o przekazaniu należącego doń grun-
tu pod budowę klasztoru. Prosił także Kapistrana o pozostanie w mieście, jedno-
cześnie obiecując spotkanie w najbliższym możliwym terminie. Zniecierpliwiony 
kaznodzieja nawiązał wówczas kontakt listowny z Jerzym z Podiebradu licząc, że 
władca czeski umożliwi mu w końcu przybycie do Pragi69. Prośby franciszkanina 
nie odniosły jednak żadnego skutku. Zmian nie przyniosły również pierwsze mie-
siące 1454 r., gdy do Krakowa powrócił nie tylko kardynał Oleśnicki, lecz także 
król Kazimierz (25 stycznia), który wkrótce miał poślubić w Krakowie Elżbietę 
Habsburżankę70.

Przyszłą królową przywitano w sobotę 9 lutego. Następnego dnia w katedrze 
krakowskiej odbyła się ceremonia zaślubin. Według przekazu Długosza już od rana 
panowie małopolscy i wielkopolscy spierali się o to, kto powinien udzielić sakra-
mentu małżeństwa, biskup krakowski kardynał Zbigniew Oleśnicki czy arcybiskup 
gnieźnieński Jan ze Sprowy. Aby przerwać narastające waśnie zaproponowano, by 
uroczystych zaślubin dokonał Jan Kapistran. Kaznodzieja po otrzymaniu zgody 
biskupa krakowskiego, o którą zresztą prosił, przystał na tę propozycję. Jednak nie 
znając ani języka polskiego, ani niemieckiego nie mógł dopełnić obrzędu. W za-
istniałej sytuacji ślubu parze królewskiej udzielił kardynał Oleśnicki, natomiast 
arcybiskup namaścił Elżbietę na królową Polski71.

65 Vide Spominki lwowskie, wyd. A. B i e l o w s k i, MPH, t. III, Lwów 1878, s. 251. Długosz podał 
chyba nieco przesadzoną liczbę ponad stu osób (Joannis Dlugosii Annales, lib. XII, s. 172). Za 
M. M a c i s z e w s k ą  (op. cit., s. 22) opowiadam się za większą wiarygodnością anonimowych 
Spominek lwowskich.

66 I. S u ł k o w s k a – K u r a s i e w a, op. cit., s. 281.
67 CEp., t. I, pars posterior, nr 127 (humores siqiudem peccantes fecerunt ex corpore in unum pe-

dem dextrum descensum). Vide także: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum 
qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. I, oprac. S. W ł o d e k, G. Z a t h e y, 
M. Z w i e r  c i n, Wratislaviae–Varsaviae–Cracoviae–Gedani 1980, s. 51.

68 M. K o c z e r s k a, Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423–
1455), Kraków 2004, s. 273.

69 C. B o g d a l s k i, op. cit., t. I, s. 65–66.
70 I. S u ł k o w s k a – K u r a s i e w a, op. cit., s. 281.
71 Joannis Dlugosii Annales XII, s. 178–180; I. S k i e r s k a, Terminy koronacji, ślubów, chrztów 

i pogrzebów polskich władców w średniowieczu, [w:] Fontes et historia. Prace dedykowane Antoniemu 
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Ówczesna sytuacja polityczna, w pewien sposób reżyserowana przez stro-
nę polską, oddalała uwagę obu polskich protektorów Kapistrana nie tylko od 
projektów misji ruskiej, lecz także zmniejszała szanse na pozyskanie Królestwa 
Polskiego do planowanej krucjaty przeciwko Turkom i innym wrogom chrze-
ścijaństwa, w tym zwłaszcza czeskim utrakwistom72. Dziesięć dni po uroczysto-
ściach ślubnych, 20 lutego 1454, Kazimierz Jagiellończyk przyjął na Wawelu 
poselstwo Związku Pruskiego, które zwróciło się doń z prośbą o wcielenie Prus 
do Królestwa. Sprawa ta była wówczas żywo dyskutowana w otoczeniu króla73. 
Kapistran, którego Krzyżacy dwukrotnie bezskutecznie próbowali sprowadzić do 
Prus (1451, 1453), aby ostudził nastroje opozycyjne, w obecności członków rady 
koronnej radził Jagiellończykowi, by sprawę pruską oddał do rozpatrzenia papie-
żowi. Podczas posłuchania miał przypomnieć królowi, że kraje, które chce włą-
czyć do Korony, nie należały do niej, kiedy Zakon obejmował je w posiadanie; co 
więcej, po podbiciu przezeń stały się jako lenno własnością Stolicy Apostolskiej. 
Odwoływał się także do postanowień traktatów pokojowych w Toruniu (1411) 
i Brześciu (1435), do przestrzegania których zobowiązany był polski monarcha74. 
Kazimierz Jagiellończyk nie zamierzał jednak brać pod uwagę słów kaznodziei. 
Nie bezpodstawnie zatem wojewoda malborski Mikołaj Bażyński charakteryzował 
króla mówiąc: „nasz łaskawy monarcha jest potężnym panem, który nie daje przy-
muszać się równym, a cóż dopiero swym poddanym”75. W literaturze przedmiotu 
wysunięto niegdyś przypuszczenie, że wystawienie przez Kazimierza 11 i 21 mar-
ca 1454 dwóch wzmiankowanych wyżej dokumentów dla krakowskiego klasz-

Gąsiorowskiemu, Poznań 2007, s. 208, 210–220. W pochodzącym z 1492 r. Roczniku Jana z Targo-
wiska, oprac. E. K a l i t o w s k i, MPH III, s. 235, przechowała się interesująca wzmianka na temat 
pieśni ułożonej przez Andrzeja Strzezicha z Krakowa, mistrza sztuk Uniwersytetu Krakowskiego (vi-
de Księga promocji Wydziału Sztuk, s. 41), w której opisał on spór, do jakiego doszło pomiędzy arcy-
biskupem gnieźnieńskim a biskupem krakowskim w dniu ślubu pary królewskiej i koronacji królowej 
(Cuius discordie meminit quidam magister Andreas Strzezich de Cracovia in cantico, quem fecit de 
eadem coronacione regine dicens de consensu presulum discordancium, vota sua monacho porrigen-
cium: prefatus pater optima supplet omnia. O insana vesania magne Polonie plus fovet in alium vires 
exponere, honorem abstrahens huic patrie! Nam in urbe Romana et alibi, ubi ratione vivitur, archiepi-
scopi serviunt cardinalibus).

72 M. B i s k u p, Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV wieku, Warszawa 
1959, s. 296; M. K o c z e r s k a, Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego, StŹr., t. XXIV, 
1979, s. 43–44.

73 M. B i s k u p, G. L a b u d a, Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka — Społe-
czeństwo — Państwo — Ideologia, Gdańsk 1986, cz. IV, rozdz. III: Rozbicie państwa zakonnego 
w Prusach — zjednoczenie jego ziem z Polską w połowie XV w. (pióra M. Biskupa), s. 404–405.

74 M. B i s k u p, Zjednoczenie Pomorza Wschodniego, s. 300–301.
75 Akta stanów Prus Królewskich, t. II, wyd. K. G ó r s k i, M. B i s k u p, „Towarzystwo Naukowe 

w Toruniu. Fontes”, t. XLIII, Toruń 1957, nr 62 (unserer gnediger herre konig eyn mechtiger herre ist, 
der von seiner geleiche nicht wol seyn gedranget, vill wynniger von seynen undirthanen). Vide także: 
K. G ó r s k i, Rządy wewnętrzne Kazimierza Jagiellończyka w Koronie, [w:] M. B i s k u p, K. G ó r -
s k i, Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV w., Warszawa 1987, s. 117.
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toru obserwantów, mocą których władca zatwierdził donację Jana Oleśnickiego 
oraz rozszerzył uposażenie konwentu, było pewnego rodzaju próbą „ułagodzenia 
i przejednania” Kapistrana, występującego przecież w sprawie pruskiej jako legat 
Stolicy Apostolskiej76. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że choć pobyt kazno-
dziei w Królestwie, podobnie jak wizyta w husyckich Czechach, z politycznego 
punktu widzenia zakończył się porażką, jednak wywołał falę zainteresowania du-
chowością obserwancką, skoro do końca XV w. w Królestwie Polskim ufundowa-
no 23 klasztory franciszkanów obserwantów, nazywanych odtąd na tym obszarze 
bernardynami.

21 kwietnia 1454 Oleśnicki pisał do przebywającego wówczas w Sandomierzu 
króla, że trapiony wiekiem i chorobą (valetudine etiam corporis ac senium acce-
dente), nie przybędzie na mający się tam odbyć zjazd wielkanocny. Podnosił tak-
że, że chciałby towarzyszyć Janowi Kapistranowi w ostatnich dniach jego pobytu 
w Królestwie77. 28 kwietnia franciszkanin skierował do władcy swoje ostatnie pi-
smo, taktowne i wyważone, wskazujące na ogromną erudycję autora, ale także po-
brzmiewające pewną nutą rozgoryczenia, w umiejętny sposób krytykujące niektóre 
działania władcy i przypominające mu o cechach, które winny charakteryzować 
dobrego chrześcijańskiego monarchę78. Nazywając się w nim „najwierniejszym 
Twego [tj. Kazimierza Jagiellończyka — przyp. M. S.] majestatu czcicielem”79, 
Kapistran winszował królowi powiększenia państwa „o ponad siedemdziesiąt 
miast i niezliczoną liczbę wsi”80, ale zarazem przypominał, że ziemska władza 
Kazimierza ma swoje źródło w Bogu, a on sam jest królem z łaski Stwórcy: „sam 
tylko Bóg Najwyższy, Król królów i Pan panujących wszelkie królestwa swą ręką 
spaja i komukolwiek sam chce — temu je zawierza. Niechże przeto będą oczy 
Twego Majestatu zwrócone w niebo i ku Bogu skierowane”81. Przestrzegał go rów-
nież, by osiągnięte sukcesy polityczne („wzrósł cedr Twojego wirydarza do wyso-
kości niezmiernej i zdaje się dosięgać obłoków a Twoja potęga krańców ziemi”82) 
nie stały się powodem jego pychy i wyniosłości. Monarchę winny bowiem ce-
chować cnoty pobożności i pokory, które warunkują właściwą relację z Bogiem83. 

76 C. B o g d a l s k i, op. cit., I, s. 93.
77 CEp. I, pars posterior, nr 133.
78 Annales minorum XII, s. 227–228. Cytaty z tego listu podano za tłumaczeniem polskim: 

C. B o g d a l s k i, op. cit., I, s. 103–104.
79 Annales minorum XII, s. 227 (fidelissimus vestrae maiestatis cultor).
80 Ibidem, s. 228 (tum ex ampliatione tui dominii in septuaginta civitatibus et ultra, in oppidis et 

villis innumeris).
81 Ibidem (solus Deus excelsus, Rex regum et Dominus dominationum cuncta hominum regna sua 

manu constringit, et cuicumque voluerit illa dispensat. Sint igitur tuae maiestatis oculi ad coelum 
erecti et ad Deum intenti).

82 Ibidem (Crevit cedrus tui viridarii in altitudine valida et pervenit usque ad coelum et potestas 
tua in fines terrae).

83 Cf. uwagi na temat cnót monarszych sformułowane w anonimowym utworze Figura sigilli re-
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446 MARCIN STARZYŃSKI

Nie otrzymawszy odpowiedzi, 14 maja 1454, po blisko ośmiu miesiącach pobytu 
w Krakowie, Kapistran opuścił miasto84.

Jan nie zatrzymał się w żadnym z miast, które odwiedził podczas swojej 
wędrówki po Europie Środkowo–Wschodniej, tak długo, jak w Krakowie. We 
wszystkich miał głosić porywające kazania, dokonywać licznych cudów, a swo-
ją charyzmatyczną osobowością wywierać znaczący wpływ na życie religijne 
i obyczajowe mieszczan, piętnując zbytek czy zamiłowanie do hazardu. W nie-
których ośrodkach, w tym w Krakowie, doszło wówczas do fundacji domu ob-
serwanckiego. Taki właśnie opis działalności włoskiego kaznodziei, uzupełniony 
o informacje dotyczące jego udziału w ceremonii zaślubin polskiego monarchy, 
wypełnia współczesne relacje o pobycie Kapistrana w Krakowie, w „Annales” 
Jana Długosza, „IV katalogu biskupów krakowskich” czy „Spominkach zakon-
nika świętokrzyskiego”85. Obszernie cytowana wyżej korespondencja pomiędzy 
Kapistranem a Kazimierzem Jagiellończykiem i Zbigniewem Oleśnickim, zarów-
no z okresu prowadzonych przez nich zabiegów o przybycie franciszkanina do 
Królestwa, jak z okresu jego obecności w Krakowie, niestety nie zachowała się 
w oryginale. W „Annales” znajduje się kopia listu Oleśnickiego do Kapistrana 
z sierpnia 1451 r. Pismo królewskie z września tego roku oraz dwa kolejne, na-
pisane przez Oleśnickiego z kwietnia 1452 r. i marca 1453 r. znane są jedynie 
z późnych, siedemnastowiecznych kopii w „Annales minorum” Lucasa Waddinga. 
Tam także zamieszczony został tekst ostatniego listu Kapistrana do króla polskiego 
z kwietnia 1454 r. Inny list kardynała do włoskiego zakonnika z września 1453 r. 
przechował się w kodeksie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, datowanym na 
lata ok. 1450–1460 („Epistolarum diversarum et epitaphiorum Liber”), nato-
miast odpowiedzi kaznodziei na listy Oleśnickiego i króla z sierpnia i września 
1453 r. przepisano w drugiej połowie XV w. do kodeksu przechowywanego dziś 
w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawierającego m.in. korespondencję 
Uniwersytetu z innymi wszechnicami europejskimi i Soborem Bazylejskim86. Na 
żaden ślad pobytu Kapistrana w Krakowie nie można również natrafić w znanych 

gis, pochodzącym z początku XV w., zawierającym alegoryczny opis pieczęci majestatowej Wła-
dysława Jagiełły, K. O ż ó g, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły 
(1384–1434), PAU whf, t. CV, Kraków 2004, s. 129–136.

84 Joannis Dlugosii Annales XII, s. 172.
85 Katalogi biskupów krakowskich, s. 71; Spominki zakonnika świętokrzyskiego, oprac. T. W i e r z -

b o w s k i, MPH III, s. 413. Vide także późniejsze źródła: Rocznik Jana z Targowiska, s. 235 oraz kro-
nikę (Memoriale) Jana z Komorowa, Tractatus cronice fratrum minorum, s. 344–347 (starsza wersja, 
ok. 1512 r.) oraz druga, rozbudowana wersja, ukończona tuż przed śmiercią autora w 1536 r. (Me-
moriale Ordinis Fratrum Minorum de Observancia a fr. Ioanne de Komorowo compilatum, wyd. 
X. L i s k e, A. L o r k i e w i c z, MPH, t. V, Lwów 1888, s. 168–172). W tekście z 1536 r. opis uroczy-
stości ślubnych wykazuje duże zbieżności z przekazem Macieja z Miechowa, Chronica Polonorum, 
Cra coviae 1521, s. 314–315.

86 Kraków, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rkps nr 378, s. 57–61.
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obecnie księgach ławniczych i radzieckich z połowy XV w.87 Być może jakieś noty 
dotyczące tej wizyty znajdowały się w rachunkach miejskich z lat 1453–1454, te 
jednak bezpowrotnie przepadły88. Nic również nie wiadomo, aby w krakowskiej 
kancelarii na bieżąco prowadzono wówczas zapiski o charakterze kronikarskim 
bądź rocznikarskim, w których by upamiętniano rozmaite „lokalne sensacje miej-
skie”89. Nie należy jednak zapominać, że podczas swojego pobytu w stolicy Polski 
Kapistran nie tylko głosił kazania, uzdrawiał, angażował się w organizację nowo 
utworzonego konwentu i bieżące wydarzenia polityczne, lecz także prowadził ko-
respondencję i wystawiał dokumenty, mocą których przyjmował zainteresowane 
osoby i instytucje do wspólnoty modlitewnej (konfraterni) rodziny cismontańskiej 
zakonu braci mniejszych de observantia. Pisma sporządzone w Krakowie są obec-
nie rozproszone w kilku archiwach na terenie Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier90.

Wzmiankowane wyżej dokumenty były specyficznymi umowami zawierany-
mi przez instytucje Kościoła z osobami lub instytucjami, tak świeckimi, jak du-
chownymi91. Wystawca zobowiązywał się, najczęściej w zamian za otrzymane 
wsparcie materialne, zapewnić odbiorcy współudział w szeroko pojętych dobrach 
duchowych instytucji, którą reprezentował (mszach, godzinach kanonicznych, 
praktykach pokutnych itd.). Istotę konfraterni, czyli swoistej unii duchowej, do-
brze wyjaśniają słowa kolejnych listów św. Pawła. W Liście do Rzymian czyta-
my: „Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez mi-
łość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi” (Rz 15,30). Z kolei 
w liście do Efezjan apostoł pisał: „nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając 
was w modlitwach” (Ef 1,16), natomiast w Liście do Filipian: „Dziękuję Bogu 
mojemu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z ra-
dością za wszystkich” (Flp 1,3–4). Najpełniejsze tłumaczenie tego pojęcia zawie-

87 Negatywny wynik dała kwerenda przeprowadzona w księdze radzieckiej z lat 1450–1483, vide 
AP Kraków, Akta miasta Krakowa, Acta consularia Cracoviensia, rkps nr 429 oraz w księdze ławniczej 
z lat 1447–1459, ibidem, Akta miasta Krakowa, Acta scabinalia Cracoviensia, rkps nr 6.

88 M. S t a r z y ń s k i, Nad średniowiecznymi księgami rachunkowymi miasta Krakowa, RH, 
t. LXXIV, 2008, s. 169–170.

89 J. W i e s i o ł o w s k i, Polskie dziejopisarstwo mieszczańskie w późnym średniowieczu, [w:] 
Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich [dedykowane Brygidzie Kürbis], Poznań 
1984, s. 281–298. Cf. G. L o t t e s, Stadtchronistik und städtische Identität. Zur Erinnerungskultur der 
frühneuzeitlichen Stadt, „Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg”, t. LXXXVII, 
2000, s. 47–58; R. S t e i n, Selbstverständnis oder Identität? Städtische Geschichtsschreibung als 
Quelle für die Identitätsforschung, [w:] Memoria, communitas, civitas. Memoire et conscience ur-
baines en occident à la fin du Moyen Âge, red. H. B r a n d, P. M o n n e t, M. S t a u b, Ostfliedern 2003, 
s. 181–202.

90 Cf. Aneks.
91 [S. C h o d y n i c k i ], Filadelfia, [w:] Encyklopedia kościelna, t. V, wyd. M. N o w o d w o r s k i, 

Warszawa 1874, s. 346–363; F. S c h u b e r t, Bruderschaft, [w:] Lexikon für Teologie und Kirche, t. II, 
red. M. B u c h b e r g e r, Freiburg Am Breisegau 1931, kol. 584–585; K. K u źm a k, Filadelfia, [w:] 
Encyklopedia katolicka, t. V, Lublin 1993, kol. 183–184.
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ra opis modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa zamieszczony w Ewangelii św. Jana, 
w której słowach Jezus polecał Bogu Ojcu swoich uczniów oraz przyszły Kościół 
(J 17,1–26). Osobie bądź instytucji przyjmowanej do konfraterni gwarantowano 
zatem przede wszystkim wspomnienie w modlitwie wspólnej w ściśle określony 
przepisami dzień roku. Żyjących uczestników konfraterni wpisywano do Liber 
confraternitatis, zmarłych zaś do Liber mortuorum. Owe zinstytucjonalizowane 
formy zawierania konfraterni zostały rozpowszechnione przez zakon benedykty-
nów. Nie były one również obce franciszkanom obserwantom, którzy, podobnie 
jak przedstawiciele innych zgromadzeń zakonnych, zapewniali swoim benefakto-
rom wspomnienie modlitewne92.

Biograf Kapistrana Johannes Hofer znalazł sześćdziesiąt dokumentów konfra-
terni wystawionych przez włoskiego kaznodzieję w okresie między przybyciem do 
Wiednia w lipcu 1451 r. a opuszczeniem Krakowa w sierpniu 1454 r. Pięć z nich 
zostało wystawionych w Krakowie93. Ich odbiorcami byli przedstawiciele czterech 
głównych grup: a. władzy; b. Kościoła; c. szlachty; d. miasta. W pierwszej gru-
pie znaleźli się m.in. król rzymski Fryderyk III94 i landgraf turyński Wilhelm III 
Dzielny95. Do grupy drugiej zaliczyć można przedstawicieli duchowieństwa, za-
równo świeckiego, (np. kapłanów z wrocławskich parafii św. Elżbiety i św. Marii 
Magdaleny96) oraz zakonnego, a także klasztory (m.in. Kartuzów w Ołomuńcu, 
Cystersów w Wilhering, Waldsassen i inne)97. W grupie trzeciej znaleźli się liczni 
przedstawiciele szlachty, natomiast w ostatniej — mieszczanie z rodzinami bądź 
miasta (m.in. Norymberga, Wiedeń98) oraz korporacje miejskie (np. wrocławski 
cech chirurgów99) czy bractwa religijne (bractwo Najświętszej Marii Panny przy 
kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu100). Dokumenty te wystawiano we-
dług formularza powszechnie używanego w zakonie101. Podróżujący z Kapistranem 
zakonnik–pisarz dysponował zapewne odpowiednim wzorem pisma lub — czego  
nie należy ostatecznie wykluczać — znając poszczególne formuły, był w stanie 
zredagować taki dyplom z pamięci.

92 J. A. G r i b b i n, C.N.Ó C l a b a i g h, Confraternity Letters of the Irish Observant Franciscans 
and their Benefactors, „Peritia”, t. XVI, 2002, s. 459–471.

93 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre des heil. Johannes Kapistran, FS, t. XXII, 1935, s. 329–335.
94 Materialen zur österreichischen Geschichte, t. I, z. 2, red. J. C h m e l, Wien 1837, nr 169, s. 349; 

J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre, nr 6, s. 329.
95 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre, nr 16, s. 330.
96 E. J a c o b, Johannes von Capistrano, t. I, Breslau 1903, s. 190; J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre, 

nr 43, s. 332.
97 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre, nr 23, s. 331, nr 37, 40, s. 332.
98 J. K i s t, Der hl. Johannes Kapistran und die Reichsstadt Nürnberg, FS, t. XVI, 1929, s. 205; 

J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre, nr 12, s. 329, nr 21, s. 330.
99 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre, nr 57, s. 334 (prawdopodobnie).
100 Ibidem, nr 56, s. 334. 
101 J. A. G r i b b i n, C. N. Ó C l a b a i g h, op. cit., s. 469 (Letter B).
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Jak wspomniano, Johannes Hofer znał pięć dokumentów konfraterni wysta-
wionych w Krakowie102. Przeprowadzona przeze mnie kwerenda ujawniła istnienie 
dwóch kolejnych103. Za wyjątkiem jednego, dokumenty te zostały spisane jedną rę-
ką, spod której wyszedł również wystawiony 12 kwietnia we Wrocławiu dokument 
dla Cystersów w Stamms104. Analiza spisu benefaktorów krakowskiego konwentu 
obserwantów, założonego w dochowanej postaci w XVII w., ale przygotowanego 
przy wykorzystaniu starszego, zapewne średniowiecznego egzemplarza, pozwala 
na wskazanie, że Kapistran mógł wystawić podczas swojego pobytu w Krakowie 
jeszcze co najmniej cztery takie dokumenty105. Odbiorcami trzech z siedmiu zacho-
wanych „krakowskich” umów brackich byli zwierzchnicy klasztorów: Maciej ze 
Skawiny opat benedyktynów tynieckich106, Tomasz opat cystersów mogilskich107 
oraz Anna ksieni konwentu benedyktynek w Staniątkach108. Pozostałe cztery zna-
lazły się w rękach osób, które dowiedziawszy się o pobycie włoskiego kaznodziei 
w stolicy Polski, specjalnie przybyły na spotkanie z nim. Byli to: pleban Krystian 
stojący na czele bractwa Marii Matki Miłosierdzia w węgierskim Bardiowie109, 
mieszczka przeworska Agnieszka Roemschynna110 z rodziną oraz przedstawiciele 
trzech szlacheckich rodzin węgierskich, Csély, Csicsery oraz Suky. Dwie pierwsze 
zamieszkiwały w przygranicznych komitatach Ung i Zemplén, natomiast trzecia 
w Siedmiogrodzie. Przypuszczam, że jednobrzmiące, dziś niezachowane doku-
menty otrzymały także osoby, które przyczyniły się do sprowadzenie Kapistrana 

102 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre, nr 59–64, s. 334–335.
103 Cf. Aneks.
104 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefre, nr 55, s. 334; podobizna: Ö. B ö l c s k e y, op. cit., t. III, s. 422.
105 APB, rkps nr I — b — 20 (Cathalogus fratrum atque benefactorum defunctorum humus loci 

nostri Cracoviensis, qui floruerunt in hoc sacro loco sancti Bernardini [...] ab anno receptionis loci 
huius scilicet 1453 usque ad annum 1601), s. 236. Vide także: H.E. W y c z a w s k i, Katalog Archiwum 
Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, cz. 2: Rękopisy, ABMK, t. IV, 1962, s. 182.

106 Obszernie: P. S c z a n i e c k i, Katalog opatów tynieckich, NP, t. XLIX, 1978, s. 95–102.
107 M. S t a r z y ń s k i, Katalog opatów mogilskich w średniowieczu, NP, t. C, 2003, s. 114–117.
108 O osobie ksieni Anny wiadomo niewiele więcej ponad to, że objęła urząd po 26 czerwca 1452, 

vide Dokumenty sądu ziemskiego krakowskiego 1302–1453, oprac. Z. P e r z a n o w s k i, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, nr 225; vide także: Ksienie klasztoru staniąteckiego, oprac. J. M a -
r e c k i  OFM Cap, KRA, t. VI, 2000, s. 102.

109 D. T a m á s, Kapisztránói János és a Bártfai Irgalmasság Anya confraternitás kapcsolata, 
„Acta Universitatis Segediensis de Attila József nominatae”, Acta historica, t. CIII, 1996, s. 83–89; 
S.A. S r o k a, Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolską, Kraków 2010, s. 174, 221, 224 
(wbrew wątpliwościom wyrażanym przez autora opowiadałbym się za stwierdzeniem, że pleban 
Krystian przybył do Krakowa osobiście).

110 Jedyną pracę poświęconą mieszczanom przeworskim w tym okresie napisał F. K i r y k, 
Mieszkańcy średniowiecznego Przeworska, SH, t. XLII, 1999, z. 4 (167), s. 487–503. Być może bliż-
szą identyfikację odbiorców tego dokumentu przyniosłaby szczegółowa i niewątpliwie czasochłonna 
kwerenda w zachowanych średniowiecznych księgach ławniczych Przeworska z lat 1450–1513, vide 
BCzart., rkps nr 2138, 2981–2982, 3195–3196. Na potrzeby niniejszego studium świadomie zrezygno-
wałem jednak z prowadzenia takich poszukiwań.
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do Krakowa: Kazimierz Jagiellończyk, primus ac precipuus benefactor, oraz bi-
skup krakowski kardynał Zbigniew Oleśnicki, którzy otwierają listę dobroczyń-
ców klasztoru na Stradomiu. Prawdopodobne wydaje się również, że Kapistran 
przyjął do konfraterni królową Elżbietę (możliwe, że dla pary królewskiej został 
wystawiony jeden dokument) oraz wojewodę sandomierskiego Jana Głowacza 
z Oleśnicy, brata biskupa, na którego gruncie postawiono pierwsze zabudowania 
klasztorne111. W sferze hipotez pozostaje natomiast sprawa ewentualnej konfraterni 
dla miasta Krakowa. Wiadomo bowiem, że Kapistran oferował społecznościom 
miejskim, w których przebywał, współuczestnictwo w dobrach duchowych wła-
snego zakonu (na szczególną uwagę zasługuje tutaj dokument z 27 sierpnia 1451, 
na mocy którego przyjęto do konfraterni wszystkich mieszczan morawskiego 
Ołomuńca112). W literaturze przedmiotu słusznie jednak zauważono, że przedstawi-
ciele ówczesnych władz komunalnych Krakowa najwidoczniej nie byli zaintereso-
wani udziałem w fundacji nowego domu zakonnego113.

Wszystkich odbiorców określono w dokumentach terminem benefactores de-
votissimi i choć w spisie dobrodziejów konwentu krakowskiego widnieją jedynie 
osoby króla i kardynała, nie należy traktować tego określenia jako konwencjonal-
nego i pozbawionego rzeczywistego znaczenia fragmentu formularza114. Z dużą 
dozą prawdopodobieństwa należałoby wskazać, że najpewniej osoby te udzieli-
ły wsparcia finansowego nowo powstałemu domowi zakonnemu bądź samemu 
Kapistranowi i w zamian za to otrzymały dokument zawierający przyrzeczenie 
modlitewnego wspomnienia. Wnioskowanie to zdaje się potwierdzać przywoły-
wany wyżej dokument Kazimierza Jagiellończyka z 21 marca 1454, mocą którego 
król zatwierdził m.in. kupno przez konwent ogrodu za 24 grzywny „z hojności 
wiernych zebrane” (devotione et largicione fidelium factam)115. Niewiele wiadomo 
również o liturgii memoratywnej w klasztorze na Stradomiu w najwcześniejszym 
okresie jego istnienia116. Dopiero w aktach wizytacji przeprowadzonej w 1520 r. 
przez generała zakonu Franciszka Licheto zachowała się wzmianka, że zmarłych 

111 C. B o g d a l s k i  (op. cit., t. I, s. 62) opowiadał się natomiast za istnieniem dokumentów dla 
Kazimierza Jagiellończyka, Elżbiety oraz Zbigniewa Oleśnickiego.

112 F. Wa l o u c h, Žiwotopis swatého Jana Kapistrána, Brünn 1858, s. 348; J. H o f e r, Bruder-
schaftsbriefre, nr 22, s. 330.

113 M. M a c i s z e w s k a, op. cit., s. 21.
114 S. K u r a ś , Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV–XV wieku, Wrocław–

Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, zwł. s. 113–149.
115 APB, dok. nr 3. Vide także: M. K u t z n e r, Architektura polskich późnogotyckich klasztorów 

franciszkanów obserwantów (zwanych bernardynami), [w:] Zakony franciszkańskie w Polsce, t. I: 
Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2–3: Franciszkanie na ziemiach polskich, red. J. K ł o -
c z o w s k i, [Lublin 1989], s. 285–286.

116 Cf. najstarsze znane polskie ustawy prowincjalne z 1467 r., edycja: K. K a n t a k, Życie we-
wnętrzne bernardynów w dobie przedreformacyjnej, „Przegląd Teologiczny”, t. X, 1929, z. 1–2, 
s. 341–352; także: idem, Capitula necnon constitutiones ff. minorum observantium (bernardinorum) 
provinciae Poloniae 1453 (1467)–1628, „Collectanea Theologica”, t. XV, 1934, z. 4, s. 449–493.
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należy wspominać w oficjum dziennym w piątki117. Być może więc to wówczas 
zanoszono modły za jego dobroczyńców.

Omówione wyżej krakowskie dokumenty konfraterni nie wnoszą może wie-
le nowego do historii pobytu Jana Kapistrana w stołecznym mieście Królestwa 
Polskiego w latach 1453–1454. Krąg ich odbiorców, którzy musieli specjalnie 
w tym celu przybyć do Krakowa, doskonale natomiast obrazuje skalę oddziały-
wania włoskiego kaznodziei w tej części Europy. Prowadzący wówczas w odwie-
dzanych miastach niejako „wielkie rekolekcje”, bez wątpienia postrzegany był on 
przez współczesnych jako społeczny fenomen, a wystawiane przezeń dokumenty 
brackie nabierały w rękach ich adresatów charakteru niemalże magicznego118.

ANEKS*

Edycja dokumentów konfraterni wystawionych w Krakowie przez Jana 
Kapistrana została przygotowana według zasad ustalonych w „Projekcie instruk-
cji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku” opra-
cowanym przez Adama Wo l f f a1

119

. Ponieważ wszystkie dyplomy spisano według 
jednego formularza, w całości opublikowano tylko jeden, ale nie najwcześniejszy 
chronologicznie (z 14 października 1453), znany z dwóch siedemnastowiecznych 
kopii, tylko najstarszy zachowany w oryginale (z 17 października 1453). Sześć po-
zostałych ogłoszono w formie rozbudowanych regestów obejmujących intytulację 
i inskrypcję, dyspozycję oraz datację. Fragmenty opuszczone oznaczono znakiem 
— —.

117 M. B i c h l  OFM, Relatio ministro generali Francisco Licheto capitulum provinciale Cracoviae 
celebrante 21–25 Augusti 1520, AFH, t. XXVII, 1934, § 79, s. 522; M. M a c i s z e w s k a, op. cit., 
s. 119.

118 Jak celnie podkreślił T. J u r e k  (Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, StŹr., t. XL, 
2002, s. 3, przyp. 22), zagadnienie dokumentu jako przedmiotu o znaczeniu magicznym w polskiej 
dyplomatyce nie zostało jeszcze właściwie wyjaśnione.

* Państwo Prof. Prof. Bożena i Jerzy Wyrozumscy zechcą przyjąć podziękowania za pieczołowite 
skolacjonowanie pomieszczonych w Aneksie dokumentów oraz zaproponowanie zasad interpunkcji 
a Pan Prof. Stanisław A. Sroka za pomoc w dotarciu do literatury węgierskojęzycznej.

1 A. Wo l f f, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI w., 
StŹr., t. I, 1957, s. 157–181.
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1.

Kraków, 17 października 1453

Jan Kapistran inkwizytor generalny zakonu franciszkanów obserwantów 
w imieniu rodziny cismontańskiej tegoż zakonu przyjmuje do wspólnoty modlitew-
nej mieszczkę Agnieszkę Roemschynne wraz z rodziną.

Or. Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, BO nr 23. 
Dokument pergaminowy o wymiarach: szer. 276 mm, wys. 158 mm, plika 32 mm, 
dobrze zachowany, z kilkoma niewielkimi ubytkami i widocznymi śladami zawilgo-
cenia, górna część karty przycięta nożycami; pieczęci brak; pod pliką probacio-
nes pennae; na odwrociu cztery noty z początku XVI w.: 1. Pro cella predicatoris 
in Przeworsko; 2. Tempora mutantur, homines deteriorantur. Qui veritatem dicere 
voluerit, caput fractum habebit (Gesta Romanorum, VIII. De perfectione vitae, 5); 
3. Hec statuta dixit, quam erexerat Virgilius ad preces Titi cezaris in medio Rome, 
que revelabat secreta, eo quod faber nomine Focas, qui postea fuit cezar, fuit ei 
comminatum, ne suum delictum revelaretur et potest predicare, quilibet dicere; 
4. Missa brevis, sermo levis, potacio longa, hec tria coniuncta placent per secula 
cuncta oraz obecna sygnatura i odcisk stempla tuszowego.

Wyd. M. D z i e d u s z y c k i, Zbigniew Oleśnicki, t. II, Kraków 1854, nr 48, 
s. LXXXIX–XCI (z błędnym odczytem nazwiska odbiorcy dokumentu „Konischyn” 
oraz końcówkami deklinacyjnymi charakterystycznymi dla łaciny klasycznej) we-
dług oryginału.

Reg. 1 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefe des heil. Johannes Kapistran, „Franzis-
kanische Studien”, t. XII, 1935, nr 60, s. 334 (za Dzieduszyckim błędnie podane 
nazwisko odbiorcy dokumentu).

Reg. 2 F. P o h o r e c k i, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoli-
niani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 ad annum 1505, 
Leopoli 1937, nr 160, s. 53.

aHoneste vidue Agneti Roemschynne filiis quoque ipsorumb Balthasar et Luce 
ac fratri eius Nicolao et sororibus eiusdem Elizabeth atque Heduigi1 nec non / con-
sanguineis cum amicis eorum, ordinis Seraphici patris nostri sancti Francisci bene-
factoribus ac benefactritibusb devotissimis, frater Johannes de Capis / trano2, eius-
dem ordinis minimus et indignus heretice pravitatis generalis inquisitor, salutem 
et pacem in Domino sempiternam. Quamvis ex caritatis debito omnibus teneamur, 
illis tamen longe amplius obligamur, quorum dilectionem certis benefitiorum indi-
ciis frequentius experimur. Proinde vestre devotionis sinceritatem attendens, qu-
am ad nostrum et prefati patris nostri sancti Francisci geritis ordinem, veluti clara 
experientia cognovi, dignum putavi et divine acceptabile voluntati, ut ab ipso ordi-
ne prerogativam senciatis spiritualium gratiarum. Et quia nudi temporalibus bonis 
caritatis vestre subsidiis dignam reprendere vicem nequaquam temporaliter vale-
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mus, spiritualibus nichilominus beneficiis, prout in nostris apud dominum Deum 
nostrum servamus desideriis, compensare spiritualiter affectamus. Eapropter ego, 
qui spetialem auctoritatem habeo recipiendi quoscumque devotos nostri ordinis ad 
confraternitatem fratrum minorum de observantia nuncupatorum et sororum mi-
norissarum et sancte Clare seu sancti Damiani de observantia nuncupatarum et 
eorum religiosorum de penitentia ordinum in partibus cismontanis, vos honestam 
Agnetem supratactam et filios vestros, fratrem, sorores cum consanguineis atque 
amicis nec non animas vestrorum defunctorum ac omnes, pro quibus intenditis, ad 
confraternitatem nostram et ad universa et singula nostre religionis suffragia in vita 
recipio pariter et in morte, plenam vobis participationem omnium carismatum et 
spiritualium bonorum, videlicet missarum, orationum, suffragiorum, officiorum di-
vinorum, ieiuniorum, abstinentiarum, disciplinarum, penitentiarum, peregrinatio-
num, inspirationum, predicationum, lectionum, meditationum, contemplationum, 
observantiarum, devotionum et omnium aliorum spiritualium bonorum tenore pre-
sentium gratiose conferendo, que per fratres nostros et dictorum ordinum soro-
res nec non aliorum de penitentia sive de tertio ordine beati Francisci in partibus 
cis montanis degentes operari et acceptare dignabitur clementia Salvatoris. Addens 
insuper de dono et gratia singulari, quod cum divine placuerit voluntati, de exi-
lio instantis miserie vos vocare vesterque obitus multo annuente domino tempore 
differendus nostro fuerit capitulo nunciatus. Idem volo, ut pro vobis fiat offitium, 
quod pro fratribus nostris defunctis recitatis ibidem annuatim ex more per totum 
ordinem fieri consuevit. Valeat feliciter vestra devota et fervens caritas in Christo 
Jhesu domino nostro in eternum. Amen. Datum in civitate Cracouiensi, decima 
septima die mensis Octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinqua-
gesimo tertio.

1.  a Inicjał ozdobny. b Tak Or. 1 Prawdopodobnie mieszczanie przeworscy na co wskazuje na-
pis na stornie dorsalnej pro cella predicatoris in Przeworsko. 2 Jan Kapistran św., (1386–1456), ka-
znodzieja, reformator zakonu franciszkanów obserwantów, legat papieski, vide M. D a n i l u k, Jan 
Kapistran, [w:] Encyklopedia katolicka, t. VII, Lublin 1997, kol. 796–798.

2.

Kraków, 14 października 1453

Jan Kapistran inkwizytor generalny zakonu franciszkanów obserwantów 
w imieniu rodziny cismontańskiej tegoż zakonu przyjmuje do wspólnoty modlitew-
nej opata Macieja i konwent oo. Benedyktynów w Tyńcu.

Or. nieznany.
Kop. Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, rkps 

nr 2160/II (Rescriptorium bullarum, privilegiorum, literarum generalium et spe-
cialium super bona, haere[di]tates, dona[ti]ones, exemptiones, immunitates, con-
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454 MARCIN STARZYŃSKI

frater[nitate]s tam gen[era]lis mona[ste]rii Tynecen[sis] quam particularium 
con[ven]tuum [...] iisdem monasteriis datarum, donatarum, concessarum et con-
firmatarum pars secunda anno domini 1634, quae omnia [...] continentur a litera 
H ad literam T inclusive), litera T, nr 3, s. 1237–1239, według oryginału.

Wyd. 1 S. S z c z y g i e l s k i , Tinecia seu historia monasterii Tinecensis ordinis 
sancti Benedicti primae inter Polonica coenobia venerationis, Cracoviae 1668, 
s. 217–218, według oryginału.

Wyd. 2 Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego, cz. 2, wyd., S. Smolka, 
Lwów 1875, nr 203, s. 366–367, według kopii.

Reg. J. H o f e r, Bruderschaftsbriefe des heil. Johannes Kapistran, „Franziska-
nische Studien”, t. XXII, 1935, nr 59, s. 334.

Uw. W niniejszej edycji zrezygnowano z obecnych w zachowanych kopiach 
oraz edycji końcówek deklinacyjnych charakterystycznych dla łaciny klasycznej 
i powrócono do pisowni właściwej dla łaciny średniowiecznej.

Venerabili in Christo patri et domino Matthie abbati monasterii Tinecensis1 
ordinis sancti Benedicti Cracouiensis diocesis pariterque priori, subpriori toti-
que conventui eiusdem monasterii insuper et familie eiusdem conventus, ordinis 
Seraphici patris nostri sancti Francisci benefactoribus devotissimis, frater Johannes 
de Capistrano2, eiusdem ordinis minimus et indignus heretice pravitatis generalis 
inquisitor, — — ad confraternitatem fratrum minorum de observantia nuncupa-
torum et sororum minorissarum et sancte Clare seu sancti Damiani de observan-
tia nuncupatarum et eorum, a–qui de penitentia tertii ordinis dicuntur–a, in parti-
bus cismontanis, vos venerabilem patrem dominum Matthiam abbatem monasterii 
Tinecensis supratactum totumque conventum atque familiam eiusdem monasterii 
— —in vita recipio pariter etb in morte — — Datum in civitate Cracouiensi, quarta 
decima die mensis Octobris, anno Domini millesimo quadringentesimo quinquage-
simo tertio.

2. a–a Wyd. 1: religiosorum de poenitenita ordinum. b Brak Kop. 1 Tyniec, wieś położona 
ok. 12 km na pd.–zach. od Krakowa, obecnie w granicach miasta, opat Maciej Skawinka ze Skawiny 
występuje w latach 1452–1477, vide. T. M. G r o n o w s k i  OSB, Zwyczajny klasztor, zwyczajni mni-
si. Wspólnota tyniecka w średniowieczu, Kraków 2007, nr 34, s. 226. 2 Jan Kapistran, vide wyżej 
nr 1/2.

3.

Kraków, 16 listopada 1453

Jan Kapistran inkwizytor generalny zakonu franciszkanów obserwantów 
w imieniu rodziny cismontańskiej tegoż zakonu przyjmuje do wspólnoty modlitew-
nej opata Tomasza i konwent oo. Cystersów w Mogile.
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Or. Kraków–Mogiła, Archiwum Opactwa OO. Cystersów, nr 198. Dokument 
pergaminowy o wymiarach: szer. 308 mm, wys. 186 mm, plika 54 mm, dobrze za-
chowany, z kilkoma niewielkimi ubytkami; do dokumentu przywieszona została na 
białym jedwabnym sznurku przewleczonym przez dwa równolegle rozmieszczone 
otwory w plice owalna pieczęć ze sceną Wniebowstąpienia Chrystusa o wymia-
rach: szer. 12 mm, wys. 37 mm, wyciśnięta w czerwonym wosku, w miseczce z wo-
sku naturalnego, nieznacznie uszkodzona (odłamana dolna część miseczki), napis 
otokowy nieczytelny; w prawym górnym rogu karty pergaminowej na stronie verso 
nowożytna sygnatura archiwalna, na odwrociu dokumentu siedemnastowieczne 
streszczenie oraz współczesna mu sygnatura malowana żółtą farbą.

Kop. 1 Kraków, Biblioteka XX. Czartoryskich, rkps nr 3061 (Chronicon mona-
sterii Claraetumbensis Ordinis Cisterciensis auctore fratre Nicolao de Cracovia), 
s. 23.

Kop. 2 Kraków–Mogiła, Archiwum Opactwa OO. Cystersów, rkps nr 25 (ko-
piariusz Andrzeja Tymowskiego), k. 299r–300r.

Podob. 1 Katalog Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile, oprac. K. K a -
c z m a r  c z y k, G. K o w a l s k i, Kraków–Mogiła 1919, pojedyncza karta wklejona 
na końcu tomu [tylko tekst bez pieczęci].

Podob. 2 M. S t a r z y ń s k i, Przyjęcie cystersów mogilskich do braterstwa 
w modłach przez bernardynów krakowskich w roku 1453, [w:] Pięćset pięćdziesiąt 
lat obecności oo. bernardynów w Polsce (1453–2003), red. W. F. M u r a w i e c 
OFM, D. A. M u s k a s  OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2006, fot. po s. 120 [prze-
druk podobizny z Katalogu Archiwum Opactwa].

Wyd. 1 M. S t a r z y ń s k i , Przyjęcie cystersów mogilskich do braterstwa 
w modłach przez bernardynów krakowskich w roku 1453, [w:] Pięćset pięćdziesiąt 
lat obecności oo. bernardynów w Polsce (1453–2003), red. W. F. M u r a w i e c 
OFM, D. A. M u s k a s  OFM, Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 118–120 według 
oryginału [wydrukowany z nielicznymi błędami bez korekty autorskiej].

Wyd. 2 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, seria nowa, cz. 1, wyd. L. K o r -
c z a k, M. D. K o w a l s k i, S. A. S r o k a, M. Z d a n e k, nr 44 (w druku).

Reg. Katalog Archiwum Opactwa Cystersów w Mogile, oprac. K. K a c z m a r -
c z y k, G. K o w a l s k i, Kraków–Mogiła 1919, s. 64, nr 198.

aVenerabili in Christo patri et domino Thome abbati monasterii Claratumbe 
alias Mogile1 et spetialiter toti conventui, pairter familie eiusdem / conventus ordi-
nis Cisterciensis, benefactoribus devotissimis ordinis Seraphici patris nostri sancti 
Francisci, frater Johannes de Capistrano2, eiusdem / ordinis minimus et indignus 
heretice pravitatis generalis inquisitor, — — ad confraternitatem fratrum mino-
rum de observantia nuncupatorum et sororum minorissarum et sancte Clare seu 
sancti Damiani de observantia nuncupatarum et eorum religiosorum de penitentia 
ordinum in partibus cismontanis, vos venerabilem ac religiosum patrem dominum 
Thomam abbatem supratactum totumque conventum monasterii Claratumbe supra-
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dicti cum familia — — in vita recipio pariter et in morte — — Datum in civitate 
Cracouiensi, decima sexta die mensis Novembris, anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo quinquagesimo tertio.

3. a Inicjał ozdobny. 1 Mogiła, wieś położona ok. 10 km na wsch. od Krakowa, obecnie 
w granicach miasta, opat Tomasz występuje w latach 1444–1461, vide M. S t a r z y ń s k i, Katalog 
opatów mogilskich w średniowieczu, „Nasza Przeszłość”, t. C, 2003, s. 114–117. 2 Jan Kapistran, 
vide wyżej nr 1/2.

4.

Kraków, 1 grudnia 1453

Jan Kapistran inkwizytor generalny zakonu franciszkanów obserwantów 
w imieniu rodziny cismontańskiej tegoż zakonu przyjmuje do wspólnoty modlitew-
nej Krystiana, plebana parafii św. Idziego w Bardiowie i przełożonego bractwa 
Marii Matki Miłosierdzia oraz członków tegoż bractwa.

Or. Bardejov, Štátny archív v Prešove, pobočka Bardejov, fond Magistrát me-
sta Bardejov, nr (U 425) 720. Dokument pergaminowy o wymiarach: szer. 300 mm, 
wys. 215 mm, dobrze zachowany, z kilkoma niewielkimi ubytkami i widocznymi 
śladami zawilgocenia; pieczęci brak; na odwrociu osiemnastowieczne streszczenie 
i późniejsze sygnatury archiwalne.

Podob. Budapest, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjtemény, 
nr 213409.

Reg. 1 Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319–1526, I kötet (1319–tól–
1501–ig), ed. B. Iványi, Budapest 1910, nr 713, s. 116.

Reg. 2 Ö. B ö l c s k e y , Capistranói szent János élete és kora, t. III, Székes-
fehérvár 1924, nr 301, s. 427.

Reg. 3 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefe des heil. Johannes Kapistran, „Franzis-
kanische Studien”, t. XXII, 1935, nr 61, s. 335.

aCommendabili viro Cristanno plebano in Bartpha1, fratri principali fraternita-
tis Matris Misericordie ibidem, et spetialiter omnibus / ac singulis fratribus et so-
roribus eiudem fraternitatis presentibus et futuris, ordinis Seraphici patris nostri 
sancti Francisci benefactoribus / ac benefactricibus devotissimis, frater Johannes 
de Capistrano2, eiusdem ordinis minimus et indignus heretice pravitatis generalis 
/ inquisitor, — — ad confraternitatem fratrum minorum de observantia nuncupa-
torum et sororum minorissarum et sancte Clare seu sancti Damiani de observantia 
nuncupatarum et eorum religiosorum de penitentia ordinum in partibus cismonta-
nis, vos supratactum Cristannum cum omnibus fratribus et sororibus — — in vita 
recipio pariter et in morte — — Datum Cracouie, prima die mensis Decembris, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tertio.
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4. a Inicjał ozdobny. 1 Bardiów, miasto w płn.–wsch. Słowacji (w dawnym komitacie Sáros), 
33 km na płn. od Preszowa, pleban Krystian występuje w latach 1432–1464, vide S. A. S r o k a, 
Średniowieczny Bardiów i jego kontakty z Małopolską, Kraków 2010, s. 174, 221, 224. 2 Jan 
Kapistran, vide wyżej nr 1/2.

5.

Kraków, 4 marca 1454

Jan Kapistran inkwizytor generalny zakonu franciszkanów obserwantów 
w imieniu rodziny cismontańskiej tegoż zakonu przyjmuje do wspólnoty modlitew-
nej Piotra, Benedykta i Michała Suky wraz z rodzinami.

Or. Cluj–Napoca, Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană, nr RS (69/1454). 
Dokument pergaminowy o wymiarach: szer. 400 mm, wys. 200 mm, plika 40 mm, 
dobrze zachowany; pieczęci brak; na odwrociu osiemnastowieczna sygnatura ar-
chiwalna, późniejsza nota w języku węgierskim oraz odcisk stempla tuszowego.

Podob. 1 Budapest, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Fényképgyűjte-
mény, nr 255266.

Podob. 2 F. B o r o s, A csiksomlyói harminckét Confrater, Kolozsvár 1923, 
s. 76a.

Reg. J. H o f e r, Bruderschaftsbriefe des heil. Johannes Kapistran, „Franzis-
kanische Studien”, t. XXII, 1935, nr 62, s. 335.

aNobilibus viris Petro, Benedicto et Michaeli de Swk1 unacum uxoribus eorun-
dem nec non filiis et filiabus, cognatis, consangwineis atque amicis ipsorum uni-
versis presentibus / pariter et futuris, ordinis Seraphici patris nostri sancti Francisci 
benefactoribus devotissimis, frater Johannes de Capistrano2, eiusdem ordinis mini-
mus et indignus heretice pravitatis / generalis inquisitor, — — ad confraternitatem 
fratrum minorum de observancia nuncupatorum et sororum minorissarum et sancte 
Clare seu sancti Damyani de observancia nuncupatorumb et eorum religiosorum de 
penitencia ordinum in partibus cismontanis, vos pretactas personas omnesque con-
sangwineos et amicos vestros, presentes atque futuros — — in vita recipio pariter 
et in morte — — Datum Cracouie, quarto die mensis Marcii, anno Domini millesi-
mo quadringentesimo quinquagesimo quarto.

5. a Inicjał ozdobny. b Tak Or. 1 Zsuk (obecnie Jaca), miasto w pd.–zach. Rumunii 
(Siedmiogrodzie), 22 km na płn.–wsch. od Cluj–Napoca (Kolozsvár), krewni Piotr (ur. 1410), sy-
na Mikołaja, Benedykt (ur. 1440), syn Jana, i Michał (ur. 1422), syn Władysława, zob. P. B á r ó, 
E. H o r v á t h, A Suky–család címereslevele, „Turul”, t. L, 1936, s. 74. 2 Jan Kapistran, vide wyżej 
nr 1/2.
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6.

Kraków, 14 marca 1454

Jan Kapistran inkwizytor generalny zakonu franciszkanów obserwantów 
w imieniu rodziny cismontańskiej tegoż zakonu przyjmuje do wspólnoty modlitew-
nej Zygmunta Csicsery i Jana Csély wraz z rodzinami.

Or. Budapest, Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár, nr 31660, 
dawniejsza sygnatura: (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Csicsery 
család, nr (Q 56), 903. Dokument pergaminowy o wymiarach: szer. 411 mm, wys. 
222 mm, plika 69 mm, dobrze zachowany; do dokumentu przywieszona została na 
białym jedwabnym sznurku przewleczonym przez dwa równolegle rozmieszczone 
otwory w plice owalna pieczęć wyciśnięta w czerwonym wosku, w miseczce z wo-
sku naturalnego, obecnie zachował się ok. dwucentymetrowy fragment miseczki 
oraz pola pieczętnego; na odwrociu dziewiętnastowieczne streszczenie oraz sygna-
tura archiwalna.

Wyd. Schematismus der ungarischen Franziskanerprovinz vom hl. Johannes 
Kapistran, Kolozsvár 1909, s. 16–17.

Reg. 1 Ö. B ö l c s k e y, Capistranói szent János élete és kora, t. III, Székes-
fehérvár 1924, nr 313, s. 429–430.

Reg. 2 J. H o f e r, Bruderschaftsbriefe des heil. Johannes Kapistran, „Fran-
ziska nische Studien”, t. XXII, 1935, nr 63, s. 336.

aNobilibus viris Sigismundo de Chychyr1 / et Johanni de Cheb2 unacum uxo-
ribus filiisque nec non filiabus eorumdem presentibus pariter et futuris, ordi-
nis Seraphici patris nostri sancti / Francisci benefactoribus devotissimis, frater 
Johannes de Capistrano3, eiusdem ordinis minimus et indignus heretice pravitatis 
generalis inquisitor, — — ad confraternitatem fratrum minorum de observancia 
nuncupatorum et sororum minorissarum et sancte Clare seu sancti Damiani de ob-
servancia nuncupatarum et eorum religiosorum de penitentia ordinum in partibus 
cismontanis, vos nobiles personas supratactas omnesque consanguineos et amicos 
viros, presentes atque futuros, — — in vita recipio pariter et in morte — — Datum 
Cracouie, quartodecimo die mensis Marcii, anno Domini millesimo quadringente-
simo quinquagesimo quarto.

6. a Inicjał ozdobny. 1 Csicer (obecnie Čičarovce), wieś w pd.–wsch. Słowacji (w dawnym 
komitacie Ung), 81 km na pd.–wsch. od Koszyc, vide D. C s á n k i, Magyarorság történelmi földrajza 
a Hunyadiak korában, t. I, Budapeszt 1890, s. 389; Zygmunt Csicery występuje w latach 1410–1481, 
z małżeństwa z Katarzyną miał pięciu synów i dwie córki, vide P. Engel, Középkori magyar genealo-
gia, płyta CD, Budapest 2001, Csiceri 1 táb. 2 Cselej (obecnie Čeľovce), wieś w pd.–wsch. Słowacji 
(w dawnym komitacie Zemplén), 41 km na pd.–wsch od Koszyc, vide D. C s á n k i, Magyarorság 
történelmi földrajza I, s. 345. 3 Jan Kapistran, vide wyżej nr 1/2.
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7.

Kraków, 26 marca 1454

Jan Kapistran inkwizytor generalny zakonu franciszkanów obserwantów 
w imieniu rodziny cismontańskiej tegoż zakonu przyjmuje do wspólnoty modlitew-
nej ksienię Annę i konwent ss. Benedyktynek w Staniątkach.

Or. Staniątki k. Krakowa, Archiwum Klasztoru SS. Benedyktynek, nr 62 (nr 
top.  8). Dokument pergaminowy o wymiarach: szer. 325 mm, wys. 170 mm, pli-
ka 45 mm, dobrze zachowany, widoczne ślady zawilgocenia; do dokumentu przy-
wieszona została na białym jedwabnym sznurku przewleczonym przez dwa rów-
nolegle rozmieszczone otwory w plice owalna pieczęć ze sceną Wniebowstąpienia 
Chrystusa o wymiarach: szer. 12 mm, wys. 37 mm, wyciśnięta w czerwonym wosku, 
w miseczce z wosku naturalnego, uszkodzona (odłamana prawa połowa miseczki 
oraz część legendy), napis otokowy nieczytelny; na odwrociu szesnastowieczna no-
ta: braczthwo świętego Franciszka oraz późniejsze sygnatury archiwalne.

Kop. Kraków, Instytut Historii PAN, Pracownia Słownika Historyczno–Geo-
graficznego Małopolski w Średniowieczu, Materiały do Kodeksu dyplomatycznego 
Małopolski, t. V, teczka X, nr 7.

Reg. W. K o l a k, J. M a r e c k i  OFMCap., S. R a d o ń, Inwentarz Archiwum 
Benedyktynek w Staniątkach, Kraków 2003, nr 52, s. 26.

aReligiosissime domine, domine Anne abbatisse in Stanyathky1 ordinis sanc-
ti Benedicti nec non domine Barbare priorisse pariterque toti conventui eiusdem 
monasterii / ordinis Seraphici patris nostri sancti Francisci benefactricibus devo-
tissimis, frater Johannes de Capistrano2, eiusdem ordinis minimus et indignus he-
retice pravitatis / generalis inquisitor, — — ad confraternitatem fratrum minorum 
de observantia nunccupatorumb et sororum minorissarum et sancte Clare seu sancti 
Damiani de observantia nunccupatarumb et eorum religiosorum de penitentia ordi-
num in partibus cismontanis, vos religiosissimam dominam, dominam Annam ab-
batissam supratactam, una cum priorissa ac toto conventu monasterii ordinis sancti 
Benedicti in Stanyathky, — — in vita recipio pariter et in morte — — Datum 
Cracouie, vicesima sexta die mensis Marcii, anno Domini millesimo cccco liiiio.

7. a Inicjał ozdobny. b Tak Or. 1 Staniątki, wieś w obecnym powiecie wielickim, ok. 10 km na 
płn.–wsch. od Wieliczki, ksieni Anna objęła urząd po 26 czerwca 1452, vide Dokumenty sądu ziem-
skiego krakowskiego 1302–1453, oprac. Z. P e r z a n o w s k i, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 
1971, nr 225. 2 Jan Kapistran, vide wyżej nr 1/2.
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Cracow confraternity documents of St. John of Capistrano

The object of the article is the visit to Cracow in 1451 of St. John of Capistrano (1386–
1456, canonized 1690), the reformer of the Franciscans and one of the most charismatic 
Mediaeval preachers. The author presents the circumstances of the invitation of St. John to 
the capital of Poland — the bishop of Cracow Zbigniew Oleśnicki and the king of the 
country Casimir IV Jagiellon profited from the trip of the saint to the Czech Kingdom, 
dominated at that period by the Hussite heresy, to invite him to Poland. In effect John of 
Capistrano stayed eight months in Cracow. Marcin Starzyński analyzes the documents 
connected with this stay. The first group of them is the correspondence between the saint on 
one hand and the Polish monarch and bishop on the other. In these sources there are some 
interesting references to the Bible. The others are the documents connected with the Cracow 
Franciscan confraternity, written for the persons who supported the new-founded Franciscan 
monastery in the Polish capital. The author presents the publications of the second part of 
these sources, of which the originals are spread in archives in Poland, Romania, Slovakia 
and Hungary. In his opinion the circle of its receivers shows the reach of the ideas of the 
saint in East–Central Europe.
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Maurycy Mochnacki 
— ideolog nowoczesnego narodu

Mochnacki to pierwszy polski myśliciel, który był niewątpliwie romantykiem. 
W jego dojrzałych pracach trudno odnaleźć wątki oświeceniowe. Swoje koncepcje 
estetyczne i polityczne tworzył bazując na romantycznej ontologii i epistemologii. 
Nie był zawodowym filozofem — był myślicielem, krytykiem literackim i dzia-
łaczem politycznym. Większość jego prac to artykuły. Pozostawił po sobie tylko 
dwa obszerniejsze dzieła: „O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym” oraz 
„Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831”. 

Pierwsze z nich powstało przed powstaniem listopadowym. Mochnacki w spo-
sób usystematyzowany przedstawił w nim całość swoich poglądów filozoficznych, 
estetycznych i narodowych. Dzieło to można porównać do powstałej ponad dwa-
dzieścia lat wcześniej pracy Józefa Kalasantego Szaniawskiego „O naturze i prze-
znaczeniu urzędowań w społeczności”, w której autor z koncepcji absolutu wypro-
wadził zasady, według których miało być zorganizowane Księstwo Warszawskie. 
Mochnacki zaś bazując na koncepcji absolutu Friedricha Wilhelma Schellinga 
stworzył teorię nowoczesnego narodu, ocenił zaawansowanie procesów narodo-
wych w społeczeństwie polskim, określił, w jaki sposób powinna być tworzona 
i rozwijana polska świadomość narodowa. Natomiast „Powstanie narodu polskiego 
w roku 1830 i 1831” jest pracą z zakresu socjotechniki społecznej — traktatem 
o skutecznym działaniu politycznym i pracą o sposobach mobilizowania aktywno-
ści społecznej.

„O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym” jest dziełem istotniejszym 
dla historyka myśli. W nim bowiem Mochnacki przedstawił w pełny i jasny sposób 
swoją teorię narodu. W późniejszych pracach i artykułach powtarzał tezy sformu-
łowane w tej książce, wprowadzane zmiany polegały tylko na przesunięciu ak-
centów. W „Powstaniu narodu polskiego w roku 1830 i 1831” oraz w artykułach 
czasu powstania i emigracji mocniej podkreślał związek pomiędzy świadomością 
narodową a działaniem i aktywnością polityczną1. Znacznie więcej uwagi poświę-

1 S. P i e r ó g  (Maurycy Mochnacki. Studium romantycznej świadomości, Warszawa 1982) przed-
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462 ADAM SOWIŃSKI

cił pragmatyce działania politycznego. Główne zręby koncepcji, przedstawione 
w pierwszej pracy, nie zostały jednak naruszone.

Tworząc pracę poświęconą literaturze polskiej Mochnacki korzystał z dorobku 
idealistycznej filozofii niemieckiej i niemieckiego romantyzmu. Przede wszystkim 
oparł się na popularnej wśród romantyków koncepcji przyrody Schellinga, rozsze-
rzając ją o koncepcję władz umysłowych Jana Nepomucena Kamińskiego2. Krytyk 
warszawski nie rozwijał ich myśli, jedynie zapożyczył te wątki, które były nie-
zbędne do przedstawienia koncepcji działającego i świadomego własnych celów 
narodu.

Znaczną część pracy Mochnacki poświęcił przedstawieniu własnych poglądów 
ontologicznych i epistemologicznych. Zdając sobie sprawę, że czytelnika może dzi-
wić w pracy poświęconej literaturze tak rozbudowany wstęp filozoficzny wyjaśniał:

Ale jakże to wszystko przypada do miary z polską literaturą? — może się nie-
jeden zapyta czytelnik tego pisma. Odpowiadam: kto chce baczniejszy, nie po-
wierzchowny tylko wzgląd rozciągnąć na literaturę jakiegokolwiek narodu, 
powinien z dala upatrywać cel swego pisma, a przede wszystkim zdać sprawę: 
jakim rządzi się mniemaniem w tej mierze3.

Mochnacki był przekonany, że estetyka jest w nierozerwalny sposób powią-
zana z podstawowymi przekonaniami na temat świata. Dla badacza myśli poli-
tycznej mało interesujące jest pytanie, czy dla przedstawienia poglądów związa-
nych z krytyką literacką potrzebna była tak rozbudowana prezentacja przekonań 
filozoficznych autora. Istotne jest za to pytanie, czy dla stworzenia nowoczesnej 
teorii narodu konieczne było odwołanie do idealistycznej i romantycznej filozofii 
niemieckiej, czy nie można jej było stworzyć opierając się na wcześniejszej myśli 
oświeceniowo–herderowskiej. Słuszny wydaje się pogląd Stanisława P i e r o g a, 
że stworzenie na gruncie przedromantycznej filozofii nowoczesnej teorii naro-
du było niemożliwe4. Sama zaś teoria, od momentu w którym powstała, mogła 
funkcjonować w sposób autonomiczny, dając się łączyć z różnymi koncepcjami 
światopoglądowymi.

Mochnacki przyjmował następujące założenia ontologiczne:
1. Przyroda5:

stawiając rozwój intelektualny Mochnackiego twierdzi, że w czasie powstania i na emigracji dokonał 
on poważnego przewartościowania swoich wcześniejszych poglądów, stając się prekursorem pewnego 
sposobu myślenia o filozofii i polityce — ojcem filozofii czynu (choć sam termin został wprowadzony 
później przez Augusta Cieszkowskiego). 

2 Z. Skibiński w przypisach wskazuje, że koncepcja władz umysłowych jest prawdopodobnie prze-
jęta przez Mochnackiego z artykułu J. N. K a m i ń s k i e g o, Czy nasz język jest filozoficzny?, „Halicza-
nin”, t. I, 1830. M. M o c h n a c k i, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Łódź 1985, s 158, 
przypis 42.

3 Ibidem, s. 59.
4 S. P i e r ó g, op. cit., s. 144–145, 277–278.
5 Mochnacki znaczną część pierwszego rozdziału O literaturze poświęca na wykazanie, że przyro-
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a. jest organiczną całością;
b.  jest duchem (Absolutem), który dąży w toku dziejów do pełnej samore-

alizacji, rozumianej jako doskonałość, jako świadomość własnej niczym 
nieskrępowanej wolności;

c. ma charakter duchowy;
d. jest czystą aktywnością;
e. proces jej rozwoju uobecnia się we wszystkich rzeczach;
f.  w rozwoju takich jej składników, jak ludzkość, narody, człowiek odzwier-

ciedla się proces rozwoju duchowego, jakiemu ona sama ulega tzn. każdy 
z nich może przejść drogę od nieświadomości do samoświadomości;

g.  składa się z różnorodnych elementów, tworzy harmonijną całość, a nie-
które jej elementy mając poczucie pełnej łączności z całością, zachowują 
świadomość własnej odrębności/indywidualności;

h.  jako całość jest wolna i nieskrępowana, wszystkie jej części są wolne, 
jednak swoboda ich działania jest ograniczona poprzez wolność całości.

2. Człowiek:
a. jest nierozerwalnie związany z przyrodą (jest jej elementem);
b. przechodzi analogiczny proces rozwoju duchowego, jak przyroda;
c. przyroda dochodzi w nim do samoświadomości6;
d.  świadomość uzyskują w nim takie byty zbiorowe jak ludzkość i narody.

Mochnacki przyjął następujące założenia epistemologiczne:
1.  Człowiek posiada cztery władze umysłu, dzięki którym poznaje otaczającą 

go rzeczywistość i siebie samego:
a.  rozum — władza „pozwalająca wysnuwać wnioski wykraczające poza 

empirię, w sferę bytu absolutnego”;
b.  um — „rozum praktyczny, posiadający zdolność tworzenia pojęć na pod-

stawie materiału”;
c. imaginacja, „zdolność odzwierciedlania, pełni funkcję bierną”;
d. fantazja, zdolność twórcza, posiadająca charakter czynny7.

2.  Dzięki człowiekowi samoświadomość uzyskują byty zbiorowe, stąd posia-
dają one identyczne władze umysłu. Ponieważ mogą je posiadać w różnych 
proporcjach, wizja rzeczywistości każdego z nich będzie się różniła;

3. Nie ma jednego ogólnie obowiązującego opisu rzeczywistości:
a.  każdy byt poznający rzeczywistość/przyrodę posiada odmienny aparat 

poznawczy, zatem wyniki uzyskiwane przez poszczególne jednostki po-
znające będą inne;

da stanowi organiczną całość i że jej elementy rozwijają się stopniowo i są ze sobą ściśle powiązane. 
Przekonuje, że na każdym etapie dziejów można rozróżnić dwa wymiary rzeczywistości: materialny 
i ten istotniejszy, duchowy — „intelektualny”.

6 M. M o c h n a c k i, op. cit., s. 48, 58.
7 Ibidem, s. 158, przypis 42.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



464 ADAM SOWIŃSKI

b.  przyroda zmienia się, zatem jej opis musi być zmienny w czasie. Nie 
można przewidzieć, poza bardzo ogólnymi tendencjami (np. dążenie 
do samoświadomości), kierunku w jakim będzie podążała przyroda ani 
kształtów, jakie będzie przybierała, bowiem jej aktywność nie jest ni-
czym skrępowana — przyroda jest wolna.

c.  poznanie ma charakter podmiotowo — przedmiotowy. Podmiot pozna-
jący, aby siebie poznać, musi spojrzeć na siebie z zewnątrz, jak na ob-
cy przedmiot (traktując się jak przedmiot) i na tej podstawie budować 
wiedzę o sobie. Jednakże w trakcie poznania zmienia się, zatem nigdy 
poznanie nie oddaje w całej pełni tego, jaki jest. Skazany jest zatem na 
nieustające i ciągłe samopoznawanie, nigdy nie będzie w stanie przedsta-
wić pełnego i trwałego swojego opisu. Jedynym trwałym wnioskiem, jaki 
jest wstanie sformułować, jest stwierdzenie, że jest ciągłą i nieustającą, 
swobodną aktywnością, której wolność jest ograniczona przez fakt bycia 
częścią większej swobodnej aktywności (tylko natura jest w pełni wolna).

Na podstawie tak przedstawionych założeń Mochnacki zbudował swoją so-
cjologię. Wszystkie części przyrody są powiązane z resztą przyrody w harmonijną 
całość. Są byty zbiorowe, składające się z ludzi. W pracach Mochnackiego można 
wyróżnić przynajmniej trzy grupy takich bytów:

a.  byty organiczne, naturalne twory przyrody posiadające odrębny status onto-
logiczny, obdarzone niepowtarzalnym aparatem poznawczym, a co za tym 
idzie wyposażone we własny odrębny światopogląd. Do grupy tej możemy 
zaliczyć ludzkość i narody. Dążą one do samoświadomości, którą uzyskują 
dzięki jednostkom wchodzącym w ich skład;

b.  grupy — amalgamaty. Twory sztuczne, gdzie ludzie połączeni są przymu-
sem fizycznym;

c.  wspólnoty naturalne, zrzeszające ludzi. Nie mające odrębnego statusu onto-
logicznego. Do grupy tej zaliczylibyśmy rodzinę, cech, stan.

U Mochnackiego odnajdujemy również koncepcję rozwoju społecznego i kul-
turowego poprzez konflikt — „ścieranie”8. Omawiany autor nie przedstawia upo-
rządkowanej typologii ustrojów politycznych. Jednak na postawie fragmentów je-
go artykułów można podjąć próbę rekonstrukcji jego poglądów. Ustroje zmieniają 
się w czasie wraz z rozwojem ludzkości, nie ma ustrojów bezwzględnie dobrych 
i złych. Muszą być one jednak dostosowane do konkretnego momentu dziejowe-
go, np. w wiekach średnich najlepszym możliwym ustrojem była monarchia, zaś 
w XIX w. należało znieść państwa monarchiczne. Ustrój polityczny może sprawnie 

8 Ibidem, s. 90–91. Również na emigracji Mochnacki podkreśla pozytywną rolę konfliktu w roz-
woju życia społecznego, politycznego i kulturalnego. idem, O naturze i skutkach opozycji, [w:] idem, 
Pisma krytyczne i polityczne, oprac. J. K u b i a k, E. N o w i c k a, Z. P r z y c h o d n i a k, t. II, Kraków 
1996, s. 50.
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działać tylko we właściwym otoczeniu społecznym, kulturowym i obyczajowym9. 
Wraz z rozwojem ludzkości następują zmiany ustrojowe.

Mochnacki posługiwał się następującymi pojęciami z zakresu filozofii po-
lityki: „ciało polityczne”, związek społeczny, lud, władza i społeczeństwo poli-
tyczne10. Rozróżniał pojęcie kraju rozumianego jako obszar zamieszkany przez 
ludzi, od państwa rozumianego jako istniejący i działający organizm polityczny 
nazywany „ciałem politycznym”11. Naturalną tendencją władzy, rozumianej jako 
instytucja sprawująca władzę, jest dążenie do rozszerzania zakresu swojej domi-
nacji. Władza może ją rozszerzać kosztem własnych poddanych lub prowadząc 
ekspansję na zewnątrz. W oporze wobec władzy w naturalny sposób tworzy się 
quasi wspólnota obywatelska. Z jednej strony powstrzymuje ona nadmierne rosz-
czenia władzy, z drugiej zaś jest związana z istniejącym państwem i zaintereso-
wana w jego trwaniu. Rządzący, chcąc utrzymać się przy władzy, muszą brać pod 
uwagę interesy rządzonych. Dążąc do sprawnego działania, wprowadzają stopnio-
wo jednolity system zarządzania na obszarze całego państwa. Prowadzi to do ujed-
norodnienia społeczeństwa. Zatem w stosunkach wewnętrznych występuje ciągłe 
napięcie pomiędzy władzą a poddanymi, broniącymi swoich praw i przywilejów. 
Państwem wyjątkowym pod pewnym względem jest Rosja12.

Warto również powiedzieć o postulowanym przez Mochnackiego sposobie 
uprawiania polityki. Powinna ona prowadzić przede wszystkim do realizacji ce-
lów narodowych. Zadania narodowe mają zdecydowany prymat nad celami wy-
nikającymi z poszczególnych doktryn politycznych. Jeśli w interesie narodu jest 
zawieszenie wolności, liberałowie powinni się na to zgodzić13, jeżeli zaś wymaga 
tego dobro narodu, radykałowie powinni być gotowi na wolniejsze wprowadzanie 
reform. Mochnacki–polityk jest zdecydowanym przeciwnikiem jakiegokolwiek 
dogmatyzmu, prób wcielania w życie wizji społeczno–politycznych wyprowadza-
nych z rozmaitych doktryn bez oglądania się na okoliczności. Cała klasa politycz-
na powinna uznawać prymat celów narodowych nad politycznymi, a realizację 
swoich programów dostosowywać do okoliczności14. Polityka jest umiejętnością 

9 W artykule O rewolucji w Niemczech Mochnacki tłumaczy, dlaczego monarchie są typem ustro-
ju, który się przeżył; M. M o c h n a c k i, Pisma, s. 178.

10 Pojęć tych używa np. w artykule O charakterze zaborów moskiewskich; [w:] idem, Pisma, 
s. 165–175.

11 Ibidem, s.172.
12 W Rosji władcy całkowicie podporządkowali sobie poddanych. Władcy mogą rozszerzać swoją 

władzę tylko poprzez ekspansję zewnętrzną. W Moskwie nie ma społeczeństwa obywatelskiego 
tj. grupy, warstwy, narodowości, która byłaby zainteresowana w utrzymaniu państwa carów. Wystarczy 
zniszczyć centrum tego państwa — władzę (carat), a rozpadnie się ono na rozliczne krainy. Mochnacki 
swoje poglądy na temat systemu politycznego Rosji przedstawił w artykule O charakterze zaborów 
moskiewskich, s. 165–175.

13 Idem, O tak zwanym stronnictwie kaliskim, [w:] idem, Pisma, s. 88–92.
14 Idem, O charakterze polskiej emigracji, [w:] idem, Pisma, s. 113.
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nie przedstawiania programów, ale przede wszystkim mobilizowania sił społecz-
nych w celu realizacji przyjętych zamierzeń15. Powinny w niej brać udział szerokie 
masy społeczne. Skuteczność w polityce można uzyskać tylko dzięki koncentracji 
władzy. Jeżeli są to cele narodowe, wszystkie stronnictwa powinny podporządko-
wać się jednemu ośrodkowi; jeżeli stronnictwo dąży do osiągnięcia jakiegoś celu 
w stosunkach wewnętrznych, powinno być sprawnie działającą organizacją a nie 
„klubem dyskusyjnym”.

Człowiek w naturalny sposób dąży do uzyskania samoświadomości. Świa-
domość w nim uzyskuje przyroda, ludzkość, narody. Na człowieku spoczywają 
obowiązki moralne, stąd powinien być on harmonijnie powiązany z całą otaczającą 
go rzeczywistością: „Powinniśmy przyjść do uznania siebie w ogólnym jestestwie 
rodu ludzkiego.[...] A najpierwej człowiek jest w domu; jest patriarchą swej rodzi-
ny. Potem jest w cechu, w bractwie, w stronnictwie, pod którego chorągwią żołd 
wiedzie, którego znaki i godła nosi na sobie. Coraz rozszerza się jego zakres. Dalej 
jest w stanie, w klasie osobne mającej prerogatywy, przywileje; dalej jeszcze jest 
synem ojczyzny, a w końcu stać się musi całego świata obywatelem”16. Człowiek 
jako część przyrody jest częścią natury/absolutu, zatem jest bytem wolnym, dzia-
łającym i tworzącym. Jest wolny w takim zakresie, w jakim umożliwiają to jego 
związki z całością17.

Można wyodrębnić dwa rodzaje treści samoświadomości:
a.  przysługującą przyrodzie/absolutowi. Absolut w człowieku poznaje, że jest 

bytem absolutnie wolnym, niczym nieskrępowanym, jest czystą aktywno-
ścią. Tak też postrzega swoje dzieje;

b.  przysługującą fragmentom absolutu np. ludzkości, narodom, jednostkom. 
Postrzegają one siebie jako część większych całości, które jawią im się jako 
elementy wszechobejmującego absolutu. Widzą ogólną harmonię. Dostrze-
gają, że jako część absolutu są w pewnym zakresie (ograniczonym poprzez 
całość) wolne i mogą być twórcze. Uzyskują samowiedzę, tj. odkrywają 
własną strukturę poznawczą, a ponieważ jest ona niepowtarzalna zauważa-
ją, że posiadają przysługujący tylko im własny światopogląd. 

Te byty, które mogą uzyskać samoświadomość przechodzą przez trzy stadia 
rozwojowe: 

a.  najpierw są bytem czysto potencjalnym — wtedy wszystkie zdolności znaj-
dują się w stanie uśpienia;

15 „Nie dość jest objawić jakąś myśl w polityce: potrzeba ją jeszcze uzbroić i tak rozszerzyć, aby 
wszystkich porwała za sobą, nawet niechętnych, i stała się potęgą na starcie zewnętrznego wroga”. 
Idem, Kilka listów do wydawcy w niektórych przedmiotach narodowego powstania. List trzeci. 
Polityka narodowego powstania , [w:] idem, Pisma, s. 120. 

16 Idem, O literaturze, s. 76.
17 Mochnacki zwracał uwagę na trudność pogodzenia wolności człowieka z pełną wolnością natu-

ry, widoczną zwłaszcza w historii. Ujawniał się w niej konflikt pomiędzy ludzką wolną wolą, a ko-
niecznością dziejową. S. P i e r ó g, op. cit., s. 117–119.
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b.  potem są bytem działającym, przeciwstawiającym się całej otaczającej 
rzeczy wistości;

c. następnie dochodzą do samoświadomości.

Byty te mogą istnieć na trzy sposoby18:
a.  w stanie uśpienia, kiedy wszystkie zdolności są czysto potencjalne, a byt nie 

działa;
b. istniejące i działające;
c.  w stanie śmierci, nie działające, mające jednak za sobą okres twórczego 

istnienia, ale nie pamiętające o tym.
Mochnacki w swojej pracy stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki powi-

nien być nowoczesny naród oraz jakim procesom rozwojowym podlega. Zasady 
rozwoju narodu wyprowadza z przedstawionej przez siebie filozofii. Opiera się na 
dwóch przekonaniach:

a. wszystkie byty przechodzą drogę od nieświadomości do samoświadomości;
b.  ponieważ wszystkie byty są częścią jednego absolutu, wszystkie działają 

według jednakich zasad, tj. rozwój przyrody, ludzkości, narodu, jednostki 
przebiega wedle takiego samego schematu.

Przekonaniom tym Mochnacki daje wielokrotnie wyraz na kartach „O literatu-
rze polskiej w wieku dziewiętnastym”, pisząc:

I w rzeczy samej: zdaje się, że natura w każdym człowieku wznawia i niejako 
powtarza proces powszechnej formacji wszystkich dzieł swoich, przebiegając 
przez stopnie i schody pośrednie tę samą drogę, od początku ku końcowi. Tryb 
postępowania jednaki; toż w przyrodzeniu, toż w człowieku, toż w historii. Od 
bezwładności do pojęcia!19

Dzięki takim założeniom autor pracy o literaturze polskiej może stworzyć mo-
del rozwoju narodu. Ponieważ procesy rozwojowe wszystkich elementów przyro-
dy przebiegają identycznie, wystarczy przeanalizować, jak rozwija się przyroda, 
ludzkość, jednostka, a następnie przenieść wyniki tej analizy na grunt narodowy. 
Najprościej przedstawić ustalenia Mochnackiego w formie tabeli20:

18 M. M o c h n a c k i, O literaturze, s. 44.
19 Ibidem, s. 60, 62.
20 Tabela została zbudowana na podstawie koncepcji zawartych w Literaturze polskiej w wieku 

dziewiętnastym, w celu posługiwania się tabelą, przypisy zostały ponumerowane i przedstawione 
w formie poniższej tabeli.
Nr 1 s. 47 Nr 6 s. 65 Nr 11 s. 63 Nr 16 s. 78 Nr 21 s. 60 Nr 26 s. 61/2
Nr 2 s. 47 Nr 7 s. 62 Nr 12 s. 64 Nr 17 s. 64 Nr 22 s. 60
Nr 3 s. 47/8 Nr 8 s. 63 Nr 13 s. 63/4 Nr 18 s. 64 Nr 23 s. 61
Nr 4 s. 65 Nr 9 s. 62 Nr 14 s. 63 Nr 19 s. 59 Nr 24 s.60/ 61
Nr 5 s. 62 Nr 10 s. 63 Nr 15 s. 62/3 Nr 20 s. 59/60 Nr 25 s. 61
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Etapy Przyroda–Natura Ludzkość Jednostka

Natura w dziejach 
przechodzi proces 
od nieświadomego 
istnienia do pełnej 
samoświadomości.

Ad. 5 Ludzkość zmienia się w toku dziejów. Ad. 10 Jej poprzednie stany możemy 
odtworzyć po nielicznych pozostałościach jakie zachowały we współczesnych 
społeczeństwach: organizacji, literaturze, wierzeniach religijnych. 
Ad. 6 Proces historyczny jest procesem rozwoju moralnego. Ludzkość przechodzi 
przez trzy epoki: czasy nieświadomej harmonii; czas pojawienia się moralności, czas 
konfliktów; czas przywróconej harmonii.

Ad.19 Celem człowieka jest poznać 
siebie i uznać się w jestestwie swoim.

Rozwój społeczny Dominująca władza 
umysłu. Główne 

formy działalności 
intelektualnej

Moralność

Okres 
I

Epoka:
a. nieorganiczna;
b. wegetacji.
Ad.1 Przyroda istnieje, 
ale nie posiada 
świadomości własnego 
istnienia. Jawi się jako 
byt czysto materialny, 
ale nawet wtedy 
można zauważyć jej 
wymiar duchowy/ 
intelektualny.

Ad. 7 Ludzie żyją 
w patriarchalnych wspólnotach, 
w pełnej harmonii wewnętrznej 
i zewnętrznej. Są to czasy 
wielkich ludzi. Ich czyny staną 
się fundamentem, na których 
zostanie wzniesiony gmach 
przyszłych społeczeństw 
(niektóre fragmenty wskazują, że 
czasy mityczne umieszczane są 
w drugiej epoce).
Ad.8 Ludzie żyją bez 
świadomości historii.

Ad. 7, 8, 9 Fantazja.
Ad. 8 Pojmowanie 
wszystkiego bez 
pośrednictwa rozumu, 
bez świadomości historii 
(czasu).
Ad. 9 Główna działalność 
intelektualna– poezja.

Ad. 10 Stan pełnej 
harmonii z naturą. 
Człowiek w pełni 
szczęśliwy choć 
nieświadomy tego. 
W wierzeniach 
religijnych pozostał 
ślad tamtych czasów 
— wspomnienie raju 
utraconego.

Ad. 20 Pierwszy okres w życiu 
człowieka to niemowlęctwo, wszystkie 
władze umysłu są w nim uśpione. 
Człowiek przypomina zamkniętą 
monadę.
Ad. 21, 22, 23 Dzieciństwo. Dziecko 
żyje w pełnej harmonii z otaczającym 
je światem i społecznością, bez 
poczucia własnej odrębności. Dzięki 
intuicji poznaje głębokie prawdy. 
Najszczęśliwszy okres w życiu 
człowieka.
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Etapy Przyroda–Natura Ludzkość Jednostka

Okres 
II

Epoka zwierzęca
Ad. 2 Poprzez kolejne 
stopnie rozwoju 
(nieprzerwane 
kontinuum) Natura 
dochodzi do 
samoświadomości.

Ad. 11 Czas pośredni pomiędzy 
czasem natchnienia a czasem 
umu. Jest to okres, kiedy 
człowiek „wyrywa się z ogólnej 
harmonii”. Czas fantazji, wiary 
oraz poezji wysokiej. Epoka 
prawdziwie romantyczna.
Ad. 13 Czas plemion.

Ad. 12 Pojawia się 
refleksja, człowiek 
zaczyna posługiwać 
się umem i rozumem. 
Świat zewnętrzny i on 
sam dla siebie staje się 
przedmiotem obserwacji.
Ad. 25 Następuje rozwój 
nauk empirycznych.

Ad. 13 Człowiek 
wyłącza się z ogólnej 
harmonii. Staje się istotą 
moralną rozróżniającą 
dobro i zło. Jest egoistą. 
Chcąc odzyskać 
utracone szczęście, musi 
zrozumieć samego siebie.

Ad. 24 Młodzieniec wyłącza się 
z ogólnej harmonii zaczyna egzystować 
samodzielnie „sam w sobie i dla 
siebie”.
Ad. 25 Przeciwstawia się całemu 
światu: przyrodzie, społeczeństwu. 
Kieruje się własnymi namiętnościami. 
Jeżeli uprawia nauki, to są to nauki 
empiryczne, w których traktuje, 
wszystko to co jest poza nim, jak coś 
odrębnego i obcego, coś co należy 
sobie podporządkować.

Okres
III

Epoka ludzka
Ad. 3 W myśli 
człowieka natura 
dochodzi do 
samoświadomości. 
Ad.4 Natura znajduje 
uznanie w myśli nie 
wszystkich ludzi, ale 
tylko w umysłach 
jednostek, które 
przeszły pełną 
drogę rozwoju 
intelektualnego.

Ad. 14, 15 Człowiek w pełni 
posługuje się umem. Jest 
egoistą. Następuje rozwój 
nauk empirycznych. Człowiek 
dochodzi do pełnego zrozumienia 
siebie i otaczającego go świata, 
zaczyna posługiwać się rozumem. 
Owocuje to doskonalszą formą 
organizacji społecznej.
Ad. 16 Zmienia się rodzaj relacji 
człowieka z przyrodą. Wcześniej 
człowiek był nieświadomym 
elementem przyrody, teraz ją 
„przez umiejętności rozumie” tzn. 
po przez świadome działanie.

Ad. 14, 15, 17 Człowiek 
zaczyna posługiwać się 
rozumem.

Ad. 18 Człowiek 
powraca do stanu dawnej 
harmonii z otaczającym 
go światem. Jednak czyni 
to jako jednostka w pełni 
świadoma posługująca 
się umem, a nie jako 
nieświadoma istota 
posługująca się intuicją. 

Ad. 26 Dojrzałość — człowiek 
przezwycięża własny egoizm, zaczyna 
postrzegać siebie jako element większej 
całości, rozumie cały otaczający go 
świat.
Ad. 3 Człowiek zdaje sobie sprawę, że 
jest integralnym elementem przyrody.
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Rubryki „Przyroda — Natura” i „Ludzkość” pozwalają zrozumieć koncepcję 
postępu Mochnackiego. Pierwsza z nich pokazuje, że dla myśliciela postęp doko-
nuje się globalnie, obejmuje cała przyrodę. Dzieje są procesem, w trakcie którego 
natura dąży do samopoznania. Jednak nie oznacza ono końca dziejów, ani osią-
gnięcia przez przyrodę trwałej i niezmiennej formy. Natura w toku samopoznania 
postrzega się jako niczym nieskrępowaną, w pełni wolną, twórczą aktywność. Po 
osiągnięciu pełnej samowiedzy będzie nadal ulegała ciągłym, nieustającym i nie-
przewidywalnym zmianom.

Rubryka „Ludzkość” informuje nas o postępie, który dokonuje się w dzie-
jach ludzkości. Dla jego zrozumienia konieczna jest również analiza rubryki 
„Jednostka”, przedstawiającej fazy rozwoju pojedynczego człowieka. Mochnacki 
zakłada, że każdy, w każdej epoce może w pełni zrealizować własne możliwo-
ści/potencje rozwojowe. Sądzi jednak, że w poszczególnych epokach dominowały 
określone typy osobowości: w pierwszej epoce dziejów — „ludzie–dzieci”, w dru-
giej — „ludzie–młodzieńcy”, a w trzeciej — „ludzie dojrzali”.

W pierwszym okresie swojego rozwoju ludzkość była zorganizowana w grupy 
patriarchalne. W epoce tej dominował typ „człowieka–dziecka” — jednostki w peł-
ni utożsamiały się z grupą i nie miały świadomości własnego odrębnego istnienia, 
stąd nie były możliwe postawy egoistyczne, panowała pełnia harmonia pomiędzy 
członkami grupy a wspólnotą. Był to okres przedmoralny. Świat poznawano dzię-
ki intuicji. Powstawały wielkie dzieła poetyckie — owoc niczym nieskrępowanej 
fantazji. Ówcześni ludzie nie zauważali zmian zachodzących w dziejach. Był to 
zatem także okres przedhistoryczny.

W drugim okresie najbardziej typową formą organizacji społecznej były 
wspólnoty plemienne i narodowe. Dominował wówczas typ „człowieka–młodzień-
ca” — jednostki miały poczucie własnej odrębności, traktowały wszystko poza 
sobą jako obszar, który należy podporządkować. Pojawiły się postawy egoistycz-
ne i zło, człowiek utracił wcześniejszą niewinność, uzyskał możliwość czynienia 
dobra i zła, stał się istotą moralną. Pojawiły się konflikty społeczne. Jak jednostki 
zachowały się wewnątrz społeczeństw, tak narody zachowały się na arenie między-
narodowej. Był to czas ekspansji i walki. Rozwijała się kultura wysoka. W poezji 
panowała fantazja — powstała „poezja wysoka”21. Człowiek poznawał świat przy 
pomocy umu — rozwijały się nauki empiryczne.

W trzecim okresie rozwoju ludzkość zostanie zorganizowana w nowoczesne 
wspólnoty narodowe, mające poczucie własnej odrębności, ale czujące się częścią 
większej całości, jaką jest ludzkość. Dominować będą „ludzie dojrzali”, potrafią-
cy, zachowując własną indywidualność, określić własne miejsce we wspólnotach, 
w których przyszło im żyć, poznać powinności, do wypełniania których są zo-
bowiązani jako członkowie zbiorowości oraz potrafiący powinności te właściwie 

21 Skoro Mochnacki na określenie tej poezji używa przymiotnika „wysoka” znaczyłoby to, że 
wcześniejsza poezja była poezją „niską”, tzn. ludową.
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zhierarchizować22. Dzięki temu możliwe będzie harmonijne zorganizowanie sto-
sunków wewnętrznych. Stosunki międzynarodowe można podzielić na dwa okre-
sy. W pierwszym będą jeszcze miały miejsce konflikty. Będą zanikały wspólnoty 
wcześniejszego typu, zlikwidowane zostaną państwa nieorganiczne, takie jak mo-
narchie absolutne. Drugi — to czas harmonijnego współistnienia narodów. Będą 
powstawać dzięki fantazjom wielkie dzieła poetyckie, zgodne z duchem wspól-
not narodowych. Człowiek będzie poznawał świat przy pomocy rozumu, pojawią 
się wielkie syntezy naukowe potrafiące uchwycić zmieniającą się rzeczywistość. 
Dzięki nim będą rozwijać się praktyczne umiejętności, które będą przynosiły wię-
cej pożytku, niż dotychczasowe nauki praktyczne, tworzone na podstawie nauk 
empirycznych. Ludzkość, tak jak przyroda, nadal będzie podlegała nieustającym 
przemianom.

Mochnacki przeciwstawia się oświeceniowej koncepcji postępu ludzkości, 
przekonaniu, że w toku dziejów ludzie łączą się w coraz większe społeczności, 
a ukoronowaniem procesu dziejowego będzie powstanie jednorodnej kulturowo 
wspólnoty ogólnoludzkiej. Nasz autor opowiada się za innym typem uniwersali-
zmu — ludzkość ma stanowić wspólnotę składającą się z odmiennych kulturowo 
narodów23. Te ostatnie porównane są do członków rodziny, którzy ze sobą współ-
działają. Mochnacki, podkreślając znaczenie odrębności narodowych, wielokrotnie 
zaznacza, że należy dbać o to, aby naród nie stał się „zamkniętą monadą”. Chcąc 
siebie zrozumieć oraz chcąc działać skutecznie musi on postrzegać się w kontek-
ście ogólnoludzkim i mieć świadomość, że jest tylko elementem większej, orga-
nicznej wspólnoty, tj. ludzkości24. 

Polemizując z tradycją oświeceniową warszawski myśliciel mocno podkreślał, 
że zmiany społeczne powinny być przeprowadzane tak, aby nie naruszyć ciągłości 
historycznej ukształtowanych zbiorowości politycznych. Ostro krytykował próby 
wtłaczania historycznych narodów w wymyślone a priori ramy ustrojowe. 

W odróżnieniu od myślicieli oświeceniowych, nie był w stanie przedstawić 
wizji idealnego ustroju społecznego i politycznego. Wynikało to z przyjętych przez 
niego założeń filozoficznych:

a.  przyroda się zmienia w sposób wolny i niczym nieskrępowany, zatem rów-
nież ludzkość będąca jej częścią będzie się zmieniała w sposób, którego 
nie da się przewidzieć. Formy organizacji społecznej i politycznej, w jakich 
żyją wspólnoty ludzkie, będą się zmieniały wraz ze zmianami ludzkości;

b.  formy organizacji społecznej i politycznej powinny być dopasowane do 
charakteru narodowego danej wspólnoty. Dla różnych wspólnot będą zatem 
przyjmowane różne rozwiązania. Ponieważ narody zmieniają się w czasie, 

22 Idem, O literaturze , s. 77. 
23 Ibidem, s. 76–77.
24 Ibidem, s. 77: „Szczególna historia jednego narodu wtenczas dopiero staje się umiejętnością, 

kiedy ją rozwiniemy w powszechnej osnowie dziejów rodu ludzkiego”.
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ich formy organizacji będą musiały być przekształcane, jednak zmiany nie 
powinny naruszać ciągłości historycznej25;

c.  narody mają wyznaczone cele, wskazujące m.in. to, jak powinny być zorga-
nizowane. Jednak sztuka polityki polega na umiejętności osiągania tego, co 
w danym momencie jest możliwe. Mogą pojawiać się sytuacje, w których 
okoliczności wewnętrzne i zewnętrzne nie pozwolą na przyjęcie optymal-
nych rozwiązań. 

Opierając się na przyjętych przez myśliciela założeniach filozoficznych, moż-
na stwierdzić, jakie formy organizacyjne są dla niego nie do przyjęcia. Należy 
przede wszystkim odrzucić dawne rozwiązania, które się przeżyły, np. systemy 
monarchiczne, pasujące do dawnej fizjonomii narodów. Wraz z postępującymi 
zmianami narodów powinny zmieniać się formy ich organizacji politycznej.

Można również podać kilka cech, jakie powinny posiadać przyszłe wspólnoty:
1.  Powinny to być wspólnoty organiczne, przede wszystkim narodowe.
2.  Powinny to być wspólnoty demokratyczne. Na współczesnym Mochnackiemu 

etapie rozwoju dominowali „ludzie dojrzali”, nie ma wszak przesłanek do 
różnicowania praw politycznych i społecznych, powinna obowiązywać za-
sada równości. Obywatele są na tyle dojrzali, że można powierzyć im od-
powiedzialność za społeczeństwo. Najlepszym przykładem tej tendencji są 
stosunki w Europie, gdzie zmagają się dwa systemy: „dawny”, tj. monar-
chiczno–absolutystyczny oraz „nowy” — rewolucyjny, domagający się dla 
wszystkich obywateli równych praw politycznych i społecznych26.

Mochnacki twierdził, że ustrój polityczny jest ściśle powiązany z warunka-
mi społecznymi i kulturowymi. Dostosowany jest do konkretnego momentu dzie-
jowego i w toku dziejów ulega zmianom. Nasz autor nie miał żadnej wątpliwo-
ści, że przemiany zachodzące w XIX w. doprowadzą do powstania społeczeństw 
demokratycznych. Są one jednak skomplikowanym procesem. Aby wyjaśnić ten 
proces, autor stworzył własną koncepcję rewolucji. Nie jest ona wydarzeniem po-
litycznym, lecz gruntowną przebudową społeczno–polityczną27. Może się odbywać 
stopniowo i pokojowo28, może również przybierać formy gwałtowne. Przyczyną 
rewolucji jest to, że zmiany w sferze społecznej, kulturowej i obyczajowej postę-
pują szybciej niż zmiany systemu politycznego. Ten ostatni może przez to ulec wy-
obcowaniu z kontekstu kulturowego i społecznego. Wtedy będzie trwał, opierając 

25 Mochnacki krytykuje nadawanie społeczeństwom form ustrojowych niebędących kontynuacją 
wcześniejszych tradycji politycznych. W artykułach O rewolucji w Niemczech i O rewolucji społecz-
nej w Polszcze nazywa sztucznymi bytami Związek Reński, Związek Niemiecki oraz Księstwo War-
szawskie i Królestwo Polskie.

26 Myśl w artykułach: Co rozumieć przez rewolucję w Polszcze?, O rewolucji w Niemczech, 
Królowie i rewolucja.

27 Idem, Królowie i rewolucja, [w:] idem, Pisma, s.199. 
28 Idem, O rewolucji społecznej w Polszcze, [w:] idem, Pisma, s. 143.
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się tylko na sile29. Konieczna jest wówczas zmiana stosunków politycznych oraz 
zakończenie zmian w sferze społecznej i kulturowej. Czasami okoliczności pozwa-
lają na zmiany stopniowe i bezkonfliktowe, czasami trzeba ich dokonać siłą. Chcąc 
przeprowadzić rewolucję należy brać pod uwagę kilka rzeczy:

1.  Rewolucja nie jest przerwaniem tradycji i stworzeniem czegoś nowego, lecz 
ostatnim aktem procesu długiej transformacji społecznej. Dokonując rewo-
lucji należy zachować ciągłość historyczną. Każda wspólnota polityczna ma 
swoją specyfikę, stąd nie da się stworzyć jednego modelu rewolucji. Można 
tylko określić pewne jej generalne zasady. Przede wszystkim należy doko-
nać gruntownej analizy własnej tradycji i określić jakie jej elementy30:
a.  zostały bezpowrotnie utracone i nie da się ich odbudować, np. niemożli-

wa jest integracja społeczeństwa przy pomocy dawnych form religijności;
b. jakie pozostały, ale się przeżyły i należy je odrzucić, np. monarchia;
c.  jakie można wykorzystać do budowy nowego społeczeństwa, np. w Polsce 

była to tradycja państwa szlacheckiego31.
2.  Przygotowując rewolucję należy wziąć pod uwagę strukturę społeczną32. Na 

przykład we Francji konieczną rzeczą było odrzucenie tradycji szlacheckiej, 
animatorem przemian społecznych miał być silny stan trzeci. Inaczej po-
winno się przeprowadzić rewolucję w Polsce, gdzie nie było silnego miesz-
czaństwa, a zdecydowaną większość mieszkańców stanowili chłopi.

3.  Należy pamiętać, że zbudowanie demokratycznego społeczeństwa może na-
stąpić tylko w państwie narodowym33. Możliwe są tylko rewolucje narodo-
we. W takim wypadku narody niemające własnego państwa najpierw muszą 
odzyskać byt niepodległy i dopiero wtedy mogą dokonać przebudowy spo-
łeczno–politycznej. Dlatego dla wielu z nich pierwszym etapem rewolucji 
jest walka o zjednoczenie lub odzyskanie niepodległości34.

29 Idem, O rewolucji w Niemczech, s. 178.
30 Idem, Królowie i rewolucja, s. 201–202: „Z trzech części, z trzech rozdziałów składa się umie-

jętność rewolucyjna, którą by potrzeba nazwać umiejętnością dziewiętnastego wieku. Pierwsza część 
uczy, jak chować umarłych. Druga na tym zależy, żeby nie dać długo umierać konającym. Trzecia na 
koniec, która nas najbardziej obchodzi, jest to sztuka wygrzebywania żywych”.

31 Idem, Rewolucja i restauracja, [w:] idem, Pisma, s. 80: „Nie sporządzamy bez planu i architek-
tów fantastyckiego gmachu, ale wygrzebujemy z gruzów starożytną budowlę, której części zebrać 
w jedną całość, potem zaś naprawić i tylko wewnątrz inaczej urządzić potrzeba”.

32 Idem, O rewolucji społecznej w Polszcze, s. 152–153.
33 Mochnacki uważa, że nie ma szans na demokratyczną rewolucję w Austrii, Rosji i Prusach, 

które są „aglomeratami politycznymi”. Muszą zostać zniszczone, a na ich gruzach powstaną rewolu-
cyjne państwa narodowe; idem, Królowie i rewolucja, s. 199; idem, O rewolucji w Niemczech, s. 187. 

34 Idem, O rewolucji w Niemczech, s. 188. Myśl, że w Polsce odzyskanie niepodległości powinno 
poprzedzić reformy społeczne, Mochnacki sformułował już na początku powstania listopadowego 
w artykule Co rozumieć przez rewolucję w Polszcze?
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Zatem w Europie powinno być tyle przygotowanych rewolucji, ile jest naro-
dów35. Jednak społeczeństwa, które chcą przeprowadzić rewolucję, muszą ze sobą 
współdziałać. Organizacja państwowa w Europie nie jest naturalna i nie jest do-
stosowana do potrzeb czasu. W Europie dominują państwa monarchiczne — nie-
naturalne, będące amalgamatami wielu narodów połączonych siłą. Monarchowie, 
zdając sobie sprawę z zagrożeń wynikających z przemian społecznych, podjęli 
współpracę w celu zachowania form ustrojowych, które się przeżyły. Sojusz ten 
jest na tyle silny, że może utrzymać system monarchiczny nawet w państwie na-
rodowym, które dojrzało w pełni do demokratycznej przebudowy, jak Francja36. 
Rewolucjoniści powinni zatem współdziałać. Istniejącym systemem politycznym 
jest w stanie zachwiać tylko wspólne wystąpienie ruchów rewolucyjnych37 (pamię-
tać przy tym należy, że Mochnacki nie był dogmatykiem — jeżeli byłaby szansa 
odzyskania niepodległości bez rewolucji, lecz drogą dyplomatyczną, poparłby ta-
kie działania). Kluczem do demokratycznej przebudowy Europy jest sprawa pol-
ska. Odzyskanie przez Polskę niepodległości oznacza zniszczenie i rozbicie trzech 
państw–amalgamatów, będących podporą porządku europejskiego38.

Myśliciel zauważał, że procesy narodowe w Europie przebiegały niezwykle 
dynamicznie i że w świetle doświadczeń historycznych ich kierunek był nieprze-
widywalny. Dostrzegał pojawianie się zupełnie nowych zjawisk społecznych. 
Zastanawiał się, czy można nad tymi procesami sprawować jakąś kontrolę. Czy 
Polacy mogą kierować rozwojem procesów narodowych na ziemiach polskich? 
Przygotowanie programu sprawnego działania narodowego wymagało posiadania 
wiedzy o prawach, według których zachodzą przemiany społeczne i polityczne. 
Nigdzie w Europie procesy narodowe nie zostały zakończone i nie można było 
znaleźć przykładu, którego uogólnienie pozwoliłoby na stworzenie powszechnie 
obowiązującego modelu procesów narodowych. Mochnacki stworzył taki model, 
gdyż przyjął założenie, że wszystkie elementy przyrody rozwijają się według tych 
samych zasad. Patrząc zatem, jak rozwijała się przyroda, ludzkość i człowiek, mógł 
przewidzieć, jaki będzie kierunek rozwoju narodu. Dzięki temu założeniu mógł 
stworzyć własną teorię narodu. Najpierw przedstawił model ogólnego rozwoju i na 
bazie tych ustaleń przystąpił do rozważań poświęconych problematyce narodowej. 
Warto przyjrzeć się, jakie konsekwencje dla koncepcji narodu ma spojrzenie na 
jego rozwój przez pryzmat powszechnych praw rozwojowych, przedstawionych 
w tabeli. Dla większej przejrzystości wykładu, warto wnioski wynikające z analizy 
tabeli uzupełnić analizą innych fragmentów pracy oraz wnioskami wynikającymi 
z analizy artykułów Mochnackiego.

35 Idem, O rewolucji w Niemczech, s. 188.
36 Idem, Królowie i rewolucja, s. 200–201.
37 Ibidem, s. 199–207.
38 Myśl powtarzana w wielu artykułach np. Królowie i rewolucja, O rewolucji w Niemczech oraz 

Co rozumieć przez rewolucję w Polszcze?
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Według myśliciela naród jest bytem zbiorowym, obdarzonym takimi samymi 
władzami umysłowymi, jak człowiek39 i tak jak człowiek dążącym do samoświa-
domości. Poziom świadomości jest stopniowalny. W zależności od stopnia samo-
świadomości naród może istnieć na kilka różnych sposobów. Trzy główne to:

a.  naród jako byt potencjalny istniejący w podobny sposób, jak świat przyrody 
nieożywionej;

b.  naród jako byt działający, ale niemający samoświadomości, istniejący jak 
zwierzęta;

c.  naród jako byt działający i mający świadomość własnego istnienia, działają-
cy podobnie jak dojrzały człowiek.

W pracy Mochnackiego możemy znaleźć jeszcze inną typologizację form by-
towania narodu40:

a.  naród w stanie snu — można ten rodzaj istnienia zestawić z narodem ist-
niejącym potencjalnie, który zauważa w mglisty sposób stojące przed nim 
możliwości;

b. naród działający w rzeczywistości; 
c.  naród w stanie śmierci, który działał, ale nie osiągnął samoświadomości, za-

tracił pamięć własnych czynów i pogrążył się ponownie w bierności. Śmierć 
narodu tym się różni od śmierci człowieka, że możliwy jest powrót do życia.

Nasz autor, przedstawiając i analizując liczne formy istnienia, za prawdziwie 
istniejące uznał tylko te, które są świadome własnego istnienia. Warto zwrócić 
szczególną uwagę, w jaki sposób definiuje pełne istnienie:

Myśleć i to wiedzieć, i w tym myśleniu się rozumieć, jest to „być”. „Być” — jest 
to tylko być przedmiotem, obiektem dla samego siebie. Kto nie może być przed-
miotem dla samego siebie i w tym się bezprzestannie uznawać — ten nie jest. [...] 
Kto tego, że jest, nie wie, jest tak, jakby go nie było. Jest, ale dla kogo inne-
go, nie dla siebie... [pogrubienie — A. S.] Jestestwo nasze w myśli się odbija. 
Odbijając się w myśli, rozdziela się na dwoje. Myśl jest istotą naszej istoty; nosi 
na sobie nasz cień, nasze podobieństwo, nasz obraz. Ten cień wewnątrz nas się 
rozpościera. W myśli mamy grunt pod sobą, mamy wewnątrz nas ujęcie samych 
siebie — toż środkowy niejako punkt całej sfery bytu naszego. Myśl jest jako 
zwierciadło: co ukażesz, to się też w niej ukaże. Patrząc wewnątrz nas, widzimy 
samych siebie, wiemy samych siebie, dla samych siebie stajemy się przedmiotem 
widzenia i niejako rzeczą oddzielną. — Póki nie przyjdziemy ku temu rozdwoje-
niu, póty nie mamy jestestwa. Być dla samego siebie przedmiotem widzenia, jest 
to myśleć. Myśleć jest to żyć. Życie nasze od tego punktu się zaczyna. Nie wtedy, 
kiedy się w brzemieniu macierzyńskim spoiły nasze członki, nie wtedy, kiedyśmy 

39 Idem, O literaturze, s. 72: „Umysł ogólny narodu te same władze i usposobienia mieć musi, ja-
kie ma umysł każdego pojedynczego człowieka, ponieważ w całości to tylko być może, co się znajdu-
je w składających ją częściach”.

40 Ibidem, s. 44–46.
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się na świat narodzili, ale kiedy wiemy siebie, dopiero wtenczas przychodzimy 
do jestestwa. Otóż najpierwszy warunek bytu”41.

Stosując te definicje do problematyki narodowej zauważymy, że dla 
Mochnackiego istnieją tylko te narody, które są świadome własnego istnienia. Byt 
świadomy własnego istnienia ma:

a.  świadomość własnej specyfiki tj. odmiennej od innych bytów konstruk-
cji własnych władz poznawczych i wynikającego stąd niepowtarzalnego 
światopoglądu42;

b.  świadomość własnej historii tzn. procesu, w wyniku którego stał się tym 
czym jest;

c.  świadomość przynależności do większej całości i przekonanie, że możliwe 
jest harmonijne współistnienie z innymi bytami przy zachowaniu własnej 
indywidualności43;

d.  świadomość bycia w pewnym zakresie twórczym i wolnym, ale również 
świadomość, że wolność ta ma granice, gdyż tylko przyroda jako całość jest 
wolna i zna granice swojej wolności.

e.  świadomość, że rzeczywistość jest w nieustannym ruchu i że byt świadomy 
również się zmienia, w wyniku czego jest skazany na nieustanny proces 
poznawania siebie.

Warto podkreślić, że dla autora bycie samoświadomym nierozerwalnie związa-
ne jest z działaniem. Po pierwsze, na gruncie filozofii Mochnackiego nie ma miej-
sca na podział na działanie w sferze myśli i sferze rzeczywistości, ponieważ cała 
rzeczywistość ma charakter intelektualny. Po drugie, jeżeli nawet zastosować ten 
podział, to i tak nie da się oddzielić działania od myślenia. Byt dokonujący samo-
poznania dowiaduje się przede wszystkim, że jego naturą jest aktywność, dowia-
duje się dlaczego działa tak, jak działa oraz jak chciałby działać, a także, jak może 

41 Ibidem, s. 57. Myśl tę rozwnął Mochnacki dalej pisząc: „Zaiste! Niemała to rzecz być musi 
uznanie samego siebie w jestestwie swoim, kiedy przez to jedynie człowiek staje się refleksją natury, 
reprezentantem całego przyrodzenia i wszystkich na świecie stworzeń. Ale ten tytuł zaszczytny służy 
tylko myślącym, rozumującym ludziom, w których myśli zgromadzone są wszystkie po całym przyro-
dzeniu, roztrącone błyski to życia, to rozeznawań. Ci, co nie myślą albo myśląc, myśli swoich nie 
wiedzą, co nie przyszli jeszcze ku temu rozdziałowi, iżby sami dla samych siebie byli niejako ze-
wnętrznym przedmiotem uwagi i baczenia: ci żadnego prawa do tej wysokiej chwały nie mają. Nie 
znając samych siebie, czyż mogą znać drugich i innym przodkować stworzeniom? Tacy w niższym 
mieszczą się rzędzie. Mają myśl, ale nie swoją, bo jej sobie nie przywłaszczyli. Mają pojęcie, ale nim 
nic nie pojmują. Są, ale dla drugich, nie dla siebie. Oni żadnego zgoła nie mają jestestwa. Nieme posą-
gi na scenie życia! Pospolicie też rządzą się instynktem nierozwikłanym w jasność rozumu, cudzą radą 
albo zwyczajem. Co jest złego na świecie, poszło z takich ludzi. Nieszczęśliwi”. Ibidem, s. 65.

42 Mochnacki wielokrotnie podkreślał, że różnice pomiędzy narodami wynikają z różnej struktury 
władz poznawczych np. u Hindusów dominuje fantazja. Znajduje to odzwierciedlenie we wszystkich 
dziedzinach życia. Zaznaczyć trzeba, że każdy naród posługuje się wszystkimi władzami umysłu, ale 
jedna z nich ma charakter dominujący. Ibidem, s. 71–72.

43 Ibidem, s. 75.
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realizować swoje cele. Mochnacki jest przekonany, że wiedza pociąga za sobą od 
razu umiejętność działania i działanie44. Do początku lat trzydziestych Mochnacki 
żywił przekonanie, że myśl wywołuje działanie natychmiast i bezpośrednio, jed-
nak doświadczenia związane z nieudanymi próbami wzniecenia w Niemczech re-
wolucji karbonarskiej zmusiły go do modyfikacji przekonań.

Przyroda nie w każdej swojej części dochodzi do samopoznania. Wystarczy, 
że do świadomości tej dojdzie w umyśle kilku osób. Podobnie z narodem, nie musi 
on dochodzić do „uznania w jestestwie swoim” w świadomości wszystkich swoich 
członków; wystarczy, że dokona się to w świadomości jednostek. Choć idealny 
jest stan, gdy wszyscy członkowie narodu będą się czuli jego częścią, będą znali 
jego charakter i cele oraz będą dążyć do ich realizacji. Naród jest ciałem zbioro-
wym, w pewnym stopniu niezależnym od pojedynczych osób wchodzących w jego 
skład. Jednostka może być „nośnikiem” rożnych idei narodowych. Zdarza się, że 
o jednostki na jakimś terenie rywalizują dwie narodowości. Historia postrzegana 
jest jako obszar, na którym ścierają się rozmaite idee, których reprezentantami są 
narody45. Idee nie są jednak rozumiane na sposób romantyczny, jako zadania wy-
znaczone przez Stwórcę narodom do wykonania. Pełnią przede wszystkim funk-
cję organizującą społeczności i kierującą ich działaniami. Jeżeli Bolesław Chrobry 
chciał zjednoczyć Słowiańszczyznę i stworzyć silne państwo, to idea ta nie była 
zesłana przez Boga, lecz była pomysłem, który wyznaczał kierunki jego działań 
i pozwalał skupić ludzi dla realizacji podjętych zamierzeń. 

Przed osiągnięciem najbardziej rozwiniętej formy, naród przechodzi przez 
wiele etapów. Mochnacki wyróżnia trzy najważniejsze, a każdemu z nich odpowia-
da pewien typ narodu:

1.  Naród jako byt potencjalny — można by ten okres nazwać okresem prena-
rodowym w dziejach wspólnoty. Istnieje już „nośnik” idei narodowej, czyli 
grupa, która w przyszłości stworzy naród lub ma taką szansę. Można już 
wtedy zauważyć pewne oznaki przyszłego charakteru narodowego, podob-
nie jak w martwej przyrodzie odnajdujemy zapowiedzi przyszłego świata 
roślin i zwierząt oraz przebłyski konstrukcji intelektualnej świata. W przy-
padku większości współczesnych narodów okres ten przypadał na czasy, 
kiedy ludzkość była zorganizowana we wspólnoty patriarchalne. Kultura 
rozwija się przede wszystkim w formie poezji. Ponieważ dla późniejszego 

44 Ibidem, s. 77: „Wiedzieć, że jesteśmy, jest to niemal wszystko umieć; w tym treść wszystkiego. 
Kto zna myśl swoję, zna to wszystko, co myślą myśleć i ogarnąć zdoła. Umiejętność rozwija uczucie 
naszego bytu, co się także do narodu ściąga”.

45 Ibidem, s. 100: „Wieki są jako obszerne place, gdzie wywijają z zawiązków, rozwikłują, szerzą, 
starzeją i drobnieją pewne pomysły, pewne idee, które wszechmocna, dobroczynna, a czasem karząca 
ręka Opatrzności snuje [...]. Gra tych wyobrażeń, tych idei jest historią. Rozproszone po ziemi plemio-
na ich moc przywdziewają; tą mocą działają. Stąd kolej wzdarzeń, porządek wypadków. Narody są 
reprezentantami tych idei, a wielcy ludzie na to się tylko rodzą, żeby je władzą namiestniczą, z zlece-
nia braci swoich sprawowali”.
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okresu używał Mochnacki sformułowania „poezja wysoka”, można mnie-
mać, że wcześniej była to poezja ludowa. Jest to okres, w którym powstają 
opowieści o wielkich czynach i wielkich bohaterach. Staną się one w przy-
szłości mitycznym fundamentem, na którym zostanie zbudowana świado-
mość narodowa.

2.  Naród działający, ale nie samoświadomy. Działający najpierw jako wspól-
nota plemienna, a później narodowa. W okresie tym mamy do czynienia 
z niezwykle silnymi napięciami wewnętrznymi i konfliktami zewnętrznymi. 
Naród prowadzi egoistyczną i agresywną politykę. Prowadząc ekspansję 
naród dąży do urzeczywistnienia jakieś idei. Osoby wcielające idee w życie 
nie muszą być świadome, do jakiego celu dążą — zostanie on odczytany 
później przez intelektualistów. Rozwija się kultura wysoka: poezja, literatu-
ra, nauki empiryczne. Pojawia się świadomość historyczna. Następuje stop-
niowy wzrost samoświadomości. Jeżeli w okresie tej wielkiej aktywności 
naród nie rozwinie własnej literatury, dzięki której mógłby „uznać się w je-
stestwie swoim”, po serii niepowodzeń pogrąży się w stanie śmierci. 

3.  Ostatni etap to naród samoświadomy. Naród wie, jaka jest struktura jego 
władz poznawczych i jaki jest wynikający z niej jego własny światopogląd. 
Zgodnie z nim tworzy strukturę społeczną, gospodarczą i polityczną. Zna 
swoje miejsce w przyrodzie, a tym samym w ludzkości, zdaje sobie sprawę 
z organicznego powiązania z innymi narodami i gotów jest do harmonijnej 
współpracy. Składa się z samoświadomych jednostek, które potrafią okre-
ślić swoje miejsce i obowiązki w społeczeństwie, stąd taka społeczność jest 
mniej narażona na konflikty społeczne. Rozwija kulturę wysoką posługując 
się rozumem, dzięki czemu nauka dopasowana jest do niego jako podmio-
tu poznającego. Ponieważ naród się zmienia, konieczny jest ciągły proces 
samopoznawania. Wraz z wewnętrznymi zmianami, powinno następować 
dostosowywanie instytucji społecznych do nowej mentalności. Naród 
— jak przyroda — dochodzi do samopoznania w konkretnych jednost-
kach. Niezbędne jest zatem, aby przynajmniej część członków wspólnoty 
(choć oczywiście byłoby najlepiej, aby byli to wszyscy) posiadała pełną 
samoświadomość narodową. Można powiedzieć, że każdy naród potrze-
buje grupy intelektualistów, która będzie zajmowała się budowaniem jego 
samoświadomości.

Każdy byt ma możliwość rozwinięcia się, ale rozwój nie jest koniecznością. 
Wspólnota może nigdy nie wyjść z okresu prenarodowego, może też przejść przez 
okres narodu działającego i zatracić własny dorobek. Osiągnięcie pełnego bytu na-
rodowego wymaga nieustannego wysiłku i woli samodzielnego istnienia. Narody, 
które nie osiągnęły samoświadomości, są grupami połączonym w sposób mecha-
niczny, które przy większych przeciwnościach dziejowych ulegają rozpadowi46. 

46 Ibidem, s. 66: „Takie zbiory indywiduów są na kształt cząstek materii zostających między sobą 
w słabym związku mechanicznym, który środki mechaniczne łatwo rozrywają i niszczą”.
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Mochnacki zdawał sobie sprawę, że jego koncepcja jest zupełnie nowa i zdecy-
dowanie przeciwstawia się dziedzictwu oświeceniowemu: „naród nie jest to zbiór 
ludzi zamieszkałych na przestrzeni określonej pewnymi granicami”47. Odrzucał 
koncepcję narodu jako wspólnoty połączonej więzią państwową, polityczną (naród 
polityczny) czy rasową (w sensie herderowskim). W rozwiniętym narodzie mamy 
do czynienia z tymi wszystkimi więziami, jednak są one pochodną najistotniejszej 
z nich — jedności światopoglądowej48. Na niej ukonstytuowana jest wspólnota 
narodowa. 

Ale raczej istotą narodu: jest to zbiór wszystkich jego wyobrażeń, wszystkich 
pojęć i uczuć odpowiadających religii, instytucjom politycznym, prawodawstwu, 
obyczajom, a nawet będących w ścisłym związku z położeniem geograficznym, 
klimatem i innymi warunkami empirycznego bytu49 [...] Jak myśl jednego czło-
wieka zamyka w sobie, że tak powiem, istotę jego istoty, tak zebranie w całość 
wszystkich razem myśli reprezentuje istotę narodu50. 

Myśliciel przyjmował za niemieckimi klasykami, że rzeczywistość jest kon-
struowana przez podmiot poznający. Struktura władz poznawczych każdego naro-
du jest inna, zatem konstruowana przez każdy naród rzeczywistość będzie niepo-
wtarzalna. Każdy naród ma własny, niepowtarzalny światopogląd. Wnioskowanie 
to ma poważne skutki praktyczne. Zdaniem myślicieli idealistycznych nie znamy 
innego świata niż taki, jaki nam się jawi. Zatem nie ma dla nas innego świata 
niż ten, który stworzyliśmy. Środki, przy pomocy których chcemy osiągać cele 
praktyczne powinny być dostosowane do tego naszego świata, tj. rzeczywistości, 
w jakiej przychodzi nam działać. Próba działania w jednej rzeczywistości przy 
pomocy środków wziętych z innej jest mało skuteczna. Dlatego Mochnacki uważa, 
że każdy naród powinien wypracować zasady działania dostosowane do własnej 
rzeczywistości.

To, że narody w rozmaity sposób postrzegają rzeczywistość i mają rozmaite 
światopoglądy znajduje wyraz we wszystkich ich działaniach. Duch narodu znaj-
duje wyraz we wszystkich dziedzinach życia: w obyczajach, organizacji i działa-
niu instytucji prawnych, politycznych, społecznych, kulturze. Najłatwiej zauważyć 
oryginalność narodu w sferze kultury. Mochnacki mówi, że to „poeci, sztukmi-
strze, dziejopisarze, mówcy” najpełniej wyrażają ducha narodowego.

Znajomość własnego światopoglądu jest dla narodu rzeczą kluczową. Pozwala 
określić jego członkom własną tożsamość i odpowiedzieć na pytania: jacy są , do 
czego dążą, co mogą osiągnąć, jaki jest świat, w którym działają i jakie dobrać 
środki działania. Pojawia się problem, jak można poznać własny światopogląd. 

47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 71: „Co zowiemy oświatą, cywilizacją, kulturą naukową i estetyczną — zwierzchnia 

jest szata ducha narodu”.
49 Ibidem, s. 66.
50 Ibidem.
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Mochnacki, zgodnie z duchem epoki, przyjmuje następujące założenia epistemo-
logiczne. Poznanie zakłada istnienie przedmiotu poznawanego (biernego) i pod-
miotu poznającego (aktywnego). Naród musi potraktować siebie jako przedmiot 
poznawany. Nie ma jednak możliwości spojrzenia bezpośrednio na siebie samego, 
nie może w drodze introspekcji odkryć zasad, wedle których działa, ale może zasa-
dy te odkrywać dzięki analizie swoich działań i wytworów — architektury, poezji, 
instytucji, zachowań51. 

Światopogląd danego narodu najpełniej i najwyraźniej wyraża się w literatu-
rze. Mochnacki daje temu przekonaniu wyraz mówiąc, że „duch, to wyciągnienie 
myśli spójnej na jaśnią, ta ogólna masa wszystkich wyobrażeń i pojęć, cechujących 
narodu istotę, stanowią literaturę tego narodu”52.

Zatem najważniejszą dziedziną życia narodowego jest literatura53. Dzięki niej 
jednostki wchodzące w skład narodu uzyskują świadomość, dowiadują się, że wraz 
z innymi stanowią jedną organiczną całość — istotę „moralną”54. Przy tym literatu-
ra jest dla naszego autora pojęciem szerszym niż obecnie obowiązujące: 

Suma całego wykładu jest to; że przez literaturę potrzeba rozumieć systema tych 
nauk, tych umiejętności, tych wszystkich razem tworów ludzkiego umysłu, a ra-
czej systema tych działań i poruszeń myśli, które mają najbliższy i bezpośredni 
związek z cywilizacją i duchem narodu.

A zaś przez cywilizacją rozumieć należy: moc, dzielność i stateczne, bez-
przestanne objawianie się i wyrażanie tego ducha we wszystkich nawzajem umie-
jętnościach, we wszystkich naukach, we wszystkich tworach ludzkiego umy-
słu; krótko mówiąc, w powszechnym systemie działań i poruszeń myśli całego 
narodu55. 

Literatura według Mochnackiego obejmuje zatem bardzo wiele dziedzin: kul-
turę oraz nauki teoretyczne i praktyczne. Wszystkie te dziedziny są ze sobą po-
wiązane i tworzą „system”, który należy rozumieć jako spójną strukturę będącą 
odbiciem charakteru narodowego. Podejmując trud usystematyzowania literatury, 
podejmuje się zatem próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest charakter narodowy 
badanej wspólnoty. 

Aby naród uzyskał samowiedzę potrzebne są dwie rzeczy:
a. naród musi posiadać własną literaturę, będącą wyrazem jego ducha;

51 Informacje od innych nie mają znaczenia, będzie to obraz z innego świata.
52 Ibidem, s. 66.
53 Ibidem, s. 67. 
54 Ibidem: „Ważna prawda! — Jest więc literatura z pewnego względu jako sumnienie narodu. 

Z czego wypada: że naród, nie mający własnej, oryginalnej literatury, to jest nie mający wyciągnionej 
na jaśnią powszechnej masy wszystkich swoich wyobrażeń, pojęć i myśli, jest tylko zbiorem ludzi 
zamieszkałych na przestrzeni określonej pewnymi granicami, którzy jeszcze moralnego ogółu nie 
składają...”.

55 Ibidem, s. 69.
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b.  literatura musi zostać poddana analizie przez krytyków literackich, którzy 
na podstawie zebranego materiału podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, 
jaki jest charakter narodu.

Literatura pełni zatem dwie funkcje: jest zwierciadłem, w którym przegląda się 
naród oraz miejscem, gdzie tworzone są zasady praktycznego działania. Zwracając 
uwagę na pierwsze zadanie literatury Mochnacki zdecydowanie przeciwstawiał się 
wszelkiego rodzaju tłumaczeniom. Jeżeli tworzony później przez intelektualistów 
obraz narodu ma być jak najwierniejszy, to zapożyczenia z zewnątrz będą utrud-
niały rozpoznanie tego, co rodzime i własne.

Pisząc o drugiej funkcji literatury, jeszcze bardziej zdecydowanie opowia-
dał się przeciwko zapożyczeniom. Jeżeli każdy naród ma własny światopogląd, 
to każde przedstawienie z zewnątrz będzie fałszywe — będzie mówiło o innej 
rzeczywistości56. Pojawia się tutaj kluczowy problem: jak daleko ma sięgać ory-
ginalność w kulturze, czy nauka jest uniwersalna, czy narodowa, czy w naukach 
humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych można korzystać z dorobku innych 
społeczności narodowych? Mochnacki wyraźnie opowiada się za tworzeniem na-
uki rodzimej. Dokonuje rozgraniczenia tego, co w nauce jest uniwersalne i tego, co 
powinno być narodowe. Twierdzenia uniwersalne dotyczyłyby najbardziej ogól-
nych sądów na temat świata i na temat najprostszych faktów. Istnienie wspólnej 
sfery we wszystkich światopoglądach narodowych jest konsekwencją tego, że:

a.  wszystkie narody mają podobną strukturę władz poznawczych, składającą 
się z tych samych elementów;

b.  wszystkie są też elementami większej organicznej całości, tj. natury.
Jednak pomiędzy tym co najbardziej ogólne a tym, co najbardziej konkretne 

pozostaje ogromna przestrzeń na naukę narodową. Świat najprostszych faktów jest 
wspólny dla wszystkich, budowane na ich podstawie umiejętności (nauki praktycz-
ne), mają wymiar uniwersalny, sprawdzają się we wszystkich wspólnotach, np.: 
zasady rozwoju przemysłu57. Jednak każda dziedzina nauk ma głębsze podstawy. 
Udziela odpowiedzi na pytania teoretyczne, podstawowe, niemające bezpośrednie-
go odniesienia do sfery praktycznej58. Kwestie te nie mogą zostać rozstrzygnięte 
przy pomocy doświadczenia59. Tam, gdzie trzeba rozstrzygnąć, jakie są ogólne za-
sady rządzące rzeczywistością, jest miejsce na ujawnienie się narodowej specyfi-

56 Ibidem, s. 86: „Prawdą zaś jest zgodność wyobrażeń naszych z rzeczami, które sobie wyobraża-
my; zgodność i tożsamość pojęć z tym, co pojmujemy — zgodność obiektu z subiektem. Jeżeli inna 
rzecz zewnętrzna, a inne wewnętrzne wyobrażenie tej rzeczy, natenczas wyobrażenie jest omylne, fał-
szywe. Cóż stąd wypada? Oto że kształt, czyli forma zewnętrzna nauki, odpowiadać powinna jej treści 
wewnętrznej, jej osnowie”.

57 Ibidem, s. 84.
58 Na przykładzie medycyny, matematyki i astronomii Mochnacki pokazuje, że każda nauka poru-

sza sferę zagadnień praktycznych lecz także stawia pytania ogólne, które mają wymiar światopoglądo-
wy; ibidem, s. 84–85.

59 Ibidem, s. 86: „Wniosek: godziż się doświadczenie uważać za jedyne źródło prawdy w umiejęt-
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ki i światopoglądu. Odwołując się do koncepcji dwudziestowiecznej filozofii na-
uki można powiedzieć, że Mochnacki postulował, aby narody w każdej dziedzinie 
nauki tworzyły własne szkoły paradygmatyczne. Stanem idealnym byłoby, gdyby 
poszczególne dziedziny nauki narodowej udało się połączyć w jeden spójny ob-
raz rzeczywistości60. Nauki można by zatem podzielić na empiryczno–praktyczne, 
w których można absorbować dokonania innych narodów i światopoglądowo–teo-
retyczne, mające charakter narodowy61. Zaznaczyć jednak należy, że nauki empi-
ryczne wsparte są na teoretycznych, w związku z tym nawet w naukach praktycz-
nych przejmowanie wzorów obcych powinno być znacznie ograniczone.

Gmach nauk byłby zatem trójdzielny:
a.  twierdzenia najbardziej ogólne, dotyczące świata i zdolności poznawczych 

człowieka (u Mochnackiego były to w praktyce ustalenia niemieckiej filo-
zofii idealistycznej);

b. paradygmatyczne nauki narodowe;
c. umiejętności (nauki praktyczne).
Na tym tle bardziej zrozumiały staje się ostry atak na oświeceniową koncepcję 

nauki. Mochnacki dokonuje porównania dwóch koncepcji nauki: oświeceniowej 
i romantycznej.

W tym ujęciu nauka oświeceniowa nie reprezentuje ogólnoludzkiego punktu 
widzenia, gdyż powszechne są tylko ramy poznania. Nauka zawsze będzie miała 
charakter narodowy. Zatem to, co oświecenie uznaje za uniwersalne, jest w rzeczy-
wistości francuskie, niemieckie lub angielskie62. Oświecenie interesuje się tym, co 
powszechnie obowiązujące, w konsekwencji zajmuje się tylko tym, co praktyczne 
i dlatego nie tworzy wielkich systemów, które dawałyby całościowe obrazy rze-
czywistości. Ponieważ traktuje naturę jako niezmienną, poznane przez nie prawa 
po pewnym czasie, kiedy natura ulegnie transformacji, przestają mieć również wy-
miar praktyczny.

Analizie musi zostać poddana literatura narodowa. Krytycy literaccy podej-
mą trud określenia, jaki jest charakter narodu. Dzięki nim „naród uzyskuje uznanie 
w jestestwie swoim”. Jego dorobek musi zostać zinterpretowany w specyficzny spo-
sób. Kultura, wydarzenia polityczne i instytucje są niejako fotografią pewnej chwili 
w rozwoju wspólnoty. Prawdy, jakie możemy dzięki temu odczytać, dotyczą tylko 
pewnego konkretnego momentu historycznego. Duch narodowy cały czas się rozwija, 
zmienia. Aby zatem określić jego charakter, konieczne jest odnalezienie w nieustan-
nej zmienności tego, co stałe i trwałe. Głównym przedmiotem analizy staje się histo-
ria63, obejmująca wszystkie dziedziny życia, w których wyraża się duch narodowy. 

ności przyrodzonej, skoro jej ostateczne zagadnienia, ostateczne wypadki przez doświadczenie ani 
roztrząśnione, ani pojęte, ani sprawdzone być mogą?”

60 Ibidem, s. 78–80.
61 Ibidem, s. 87.
62 Ibidem, s. 82–83.
63 Ibidem, s. 67. 
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Nauka oświeceniowa1 Nauka romantyczna

Uniwersalistyczna Narodowa

Rzeczywistość niezmienna2 Rzeczywistość zmieniająca się w sposób 
nieustanny, niemożliwy do przewidzenia.

Świat poznawany przy pomocy umu, charakter 
praktyczny.

Świat poznawany jest dzięki władzy rozumu 
i fantazji; tworzy się wielkie systemy obejmujące 
całą rzeczywistość3.

Prawa mają charakter trwały, niezmienny. 
Naukowiec nie tworzy teorii naukowych tylko 
odkrywa prawa rządzące światem. Obowiązuje 
klasyczna definicja prawdy. 

Prawa zmieniają się w sposób nieustanny. 
Tworzenie teorii przypomina sztukę, jest to 
konstruowanie obrazu rzeczywistości4.

Nowa definicja prawdy5.

Nauka ma charakter kumulatywny. Wiedza 
to zbiór ogromnej nieuporządkowanej masy 
faktów6. Rozpada się na wiele dziedzin 
niepowiązanych ze sobą. Obszar poznania to 
nawet najbłahsze dziedziny życia ludzkiego, 
np. kucie koni. Nauka zastępowana jest przez 
umiejętności.

Nauka jest w każdym momencie budowana na 
nowo7. Wiedza ujęta w całościowe systemy8.

1 Krytyka nauki opartej na doświadczeniu, ibidem, s. 81.
2 Ibidem, s. 88.
3  Ibidem, s. 86: „Największa moc rozumu w dzieleniu; przeciwnie fantazja części rozdzielone spaja 

w całość i wszystko totalizuje”.
4  Mochnacki przekonuje, że należy badać naturę stającą się. Naturę poznajemy przy pomocy rozumu, 

czyli jej obraz konstruujemy rozumowo, ibidem, s. 78–80. „O egzystencji przedmiotów zewnętrz-
nych przekonywamy się tylko umiejętnością, czyli przez jęcie umem w umie, czyli przez rozu-
mowanie. Rozumowania te odkrywają nam byt rzeczy pod zmysły nasze podpadających. Myślą 
sporządzamy sobie świat zewnętrzny. Rozumując budujemy gmach przyrodzenia i wszystkie uka-
zujące się w tym gmachu jawiska”, ibidem, s. 79. Mochnacki porównuje działalność naukową do 
tworzenia działa poetyckiego, ibidem, s. 83–84.

5  „Prawdą zaś jest zgodność wyobrażeń naszych z rzeczami, które sobie wyobrażamy; zgodność 
i tożsamość pojęć z tym, co pojmujemy — zgodność obiektu z subiektem. Jeżeli inna rzecz ze-
wnętrzna, a inne wewnętrzne wyobrażenie tej rzeczy, natenczas wyobrażenie jest omylne, fałszy-
we. Cóż stąd wypada? Oto że kształt, czyli forma zewnętrzna nauki, odpowiadać powinna jej treści 
wewnętrznej, jej osnowie”, ibidem, s. 86.

6 Ibidem, s. 88.
7  „Człowiek rozkazuje naturze umiejętnością, ale naturze żywej, ruchomej, ale żywą, ruchomą umie-

jętnością!! Tak jest! Nie masz martwej nauki”. Mochnacki na przykładzie astronomii pokazuje, jak 
zmieniają się teorie naukowe. Uważa, że jest to proces naturalny i trwały. ibidem, s. 80. „A zatem 
są systemata systematów, kołowroty kołowrotów!”, ibidem, s. 85.

8  „Teoria natury nie jest encyklopedyczny słownik nazwisk i doświadczeń, podzielonych na rozdzia-
ły, ale jest tą teorią: systema praw, podług których natura tworzy i działa. Zewnętrzne niejako feno-
mena nikną, rozpraszają się; zostają tylko formy, biegi, siły, poruszenia — matematyka, spekulacja 
[pogrubienie — A. S.]”, ibidem, s. 58.
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Naród jest wspólnotą działającą w historii, patrząc na jego dziejowe funkcjonowa-
nie, możemy odczytać jego niepowtarzalny charakter.

Życie historyczne wszelkiego ludu jest, zdaniem moim, nie co innego, tylko cią-
gły, nigdy nie przerwany proces uobecniania się samemu sobie od początku, od 
kolebki, przez wszystkie pośrednie czasy. Jest to pojmowanie, czucie samego sie-
bie w całym przestworze rodowitego bytu64. 

Dzieje narodu porównywał Mochnacki do drzewa, które rozwija się z nasie-
nia65. Aby zrozumieć formę tego drzewa oraz kierunek, w jakim będzie się ono 
rozwijać, trzeba znać jego dzieje. Centralnym punktem kultury narodowej staje się 
historia. Bez niej naród nie jest w stanie istnieć66. Jeśli nie zachowa własnej trady-
cji, skazany jest na śmierć. Jego dzieje nie są zbiorem faktów. Historia narodowa 
powinna być wielką syntezą ukazującą charakter narodu67. Działanie historyków 
i krytyków literatury to nieustanny wyścig z czasem. Ponieważ naród cały czas 
się zmienia, nie można stworzyć jednego, trwałego jego obrazu. Każde pokolenie 
musi na nowo zadawać sobie pytanie, jaki jest charakter narodu i na nowo podej-
mować próbę interpretacji dorobku wspólnoty68. 

W emigracyjnych artykułach Mochnackiego spotykamy fragmenty, które mo-
gą świadczyć, że według niego decydujące znaczenie dla ukształtowania się na-
rodu miały czynniki historyczne. Przede wszystkim naród powstawał w ramach 
państwa, którego geneza mogła być różna, np. podbój. Ważną rolę integrującą 
w dawnych państwach pełniła religia, czyniąc z różnorodnych części jednolity or-
ganizm polityczny, np. w na ziemiach niemieckich lub w Turcji. Zatem podstawą 
narodu byłby długi historyczny byt państwowy. Czynniki etniczne odgrywałyby 
rolę drugorzędną69. Warto zastanowić się nad relacją państwo — naród. Stanisław 
Pieróg zwraca uwagę, że Mochnacki jako jeden z pierwszych potrafił oddzielić po-
jęcie narodu od pojęcia państwa. Pokazał, że naród jest wspólnotą kulturową, mo-
gącą istnieć bez własnego państwa70. Jednak stan taki ma charakter nadzwyczajny. 
Normalną formą istnienia narodu jest działanie w ramach własnej państwowości. 
Mochnacki zdawał się nie zauważać narodów „młodych” lub „niehistorycznych”. 

64 Ibidem, s. 68.
65 Ibidem.
66 Ibidem, s. 73.
67 Ibidem, s. 74. 
68 Ibidem, s.42–43. 
69 Analizując sytuację w Turcji na początku lat trzydziestych XIX w., w buncie Egiptu nie widział 

starcia etnicznego pomiędzy Arabami a Turkami, lecz konflikt domowy, świadczący o słabej kondycji 
narodu w państwie osmańskim; idem, O charakterze zaborów moskiewskich, s. 167–168. Mimo wielo-
krotnego popierania idei zjednoczenia Niemiec, zdarza się Mochnackiemu mówić o Sasach jako o od-
rębnym narodzie; idem, Królowie i rewolucja, s. 199.

70 S. P i e r ó g, op. cit., s. 155–156.
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Jeżeli pisał o narodach niemających własnego państwa, były to wspólnoty, które 
kiedyś je miały, jak Czesi, Polacy czy Węgrzy. 

Spojrzenie na naród w perspektywie historycznej w myśli Mochnackiego ro-
dzi trudności interpretacyjne, na które zwraca uwagę Jerzy S z a c k i. Uczony za-
uważa, że z punktu widzenia historii naród może się jawić jako71:

a. „byt ponad– czy przedhistoryczny”;
b. jako zbiorowość będąca „rezultatem konkretnego procesu historycznego”.
Przed powstaniem listopadowym Mochnacki myślał o narodzie jako bycie 

przedhistorycznym. Artykuły popowstaniowe zdają się świadczyć, że na emigra-
cji myśliciel znacznie większą uwagę zwracał na historię, jako czynnik mający 
decydujący wpływ na kształtowanie się wspólnoty narodowej. Jednak to ostatnie 
wymagałoby zmiany przyjętej wcześniej podstawy filozoficzno–światopoglądo-
wej. Brak materiałów potwierdzających tak głęboką zmianę poglądów myśliciela. 
Można postawić hipotezę, że u autora artykułów „O charakterze zaborów moskiew-
skich” i „O rewolucji w Niemczech” rozpoczął się proces gruntownej przebudowy 
światopoglądu. Jednak jeśli nawet tak było, Mochnacki nie zdążył swoich nowych 
przemyśleń przedstawić czytelnikom72. 

Uproszczony schemat uzyskiwania samoświadomości narodowej według Mo-
chnackiego wyglądałby następująco:

1. Działania narodowe np. działania polityczne, tworzenie instytucji, obyczaje.
2. Literatura, w której znajduje wyraz charakter narodowy.
3.  Interpretacja działań narodowych i literatury, która pokazuje, że naród jest 

organiczną wspólnotą o oryginalnym charakterze i własnych celach.
Z tego schematu wynikałoby, że funkcję ideologiczną, mobilizującą politycz-

ne działanie członków wspólnoty, pełni przede wszystkim opisana w punkcie 3 
interpretacja. W pewnym stopniu wspomagałaby ją literatura. Ta ostatnia, poza 
funkcją ideologiczną, spełnia wiele innych funkcji społecznych. Ukazuje zwłasz-
cza charakter narodowy73, przedstawia narodowe dzieje i obyczaje74. Jest obrazem, 
w którym członkowie narodu mogą się przejrzeć75. Tworzy wzorce i normy, we-

71 J. S z a c k i, Maurycy Mochnacki, [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, red. A. Wa l i c k i, 
t. II, Warszawa 1973, s. 21. Problem ewolucji poglądów Mochnackiego porusza również w swojej 
pracy S. Pieróg, którego zdaniem zmiana w poglądach myśliciela dokonała się przed powstaniem li-
stopadowym. Zdaniem S. P i e r o g a  (op. cit., s. 142–143) krytyk warszawski najpierw pojmował na-
ród w sposób herderowski, jako „naród — zbiór jednostek [podobnych do siebie — przypis A. S.]”, 
później zaś jako „naród — jednostkę zbiorową”, posiadającą własne interesy, cele i wolę. 

72 Możliwe, że istnieją podstawy do postawienie tezy, że Mochnacki po powstaniu dokonał grun-
townej przebudowy własnych poglądów. Jednak wydaję się bardziej prawdopodobne, że przebudowa 
ta była jedynie częściowa. 

73 M. M o c h n a c k i, O literaturze, s. 139.
74 Ibidem, s. 121.
75 Ibidem, s. 116.
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dług których członkowie wspólnoty powinni postępować76 i w ten sposób wpły-
wa na świadomość zbiorową. Wskazując dni dawnej wielkości mobilizuje społe-
czeństwo do wysiłku w czasach zagrożenia77. Jednak, jak łatwo zauważyć, polska 
poezja romantyczna poruszała nie tylko sprawy związane z polską historią, zwra-
cała również uwagę na świat indywidualnych emocji. Dla Mochnackiego roman-
tyczna emocjonalność mogła pełnić funkcje społeczne, utrwalając świadomość 
narodową i mobilizując do działania. W rozdziale trzecim „O literaturze polskiej 
w wieku dziewiętnastym” autor zdecydowanie atakował sentymentalizm. Związek 
Alfa z Aldoną nie harmonizował jego zdaniem z całością utworu Mickiewicza, 
do wielkich uczuć, którymi targany był Wallenrod, drobne afektacje nie pasują78. 
Gdyby porównać dwa rodzaje miłości — oświeceniowy i romantyczny — łatwo 
zauważyć, że zdaniem autora sentymentalizm należało odrzucić, gdyż rodzi on 
bierność, uczucia letnie i tkliwe. Zupełnie inaczej wygląda miłość romantyczna. 
Jest to uczucie zmuszające jednostki do działania w niezwykłej gorączce. Miłość 
romantyczna jest poświęceniem siebie, podejmowaniem wyzwań jeśli nie niemoż-
liwych, to niezwykle trudnych. Uczucie miłości romantycznej uzyskuje wymiar 
społeczny — takim samym uczuciem, jak ukochana osoba, powinien darzony być 
naród. Uczucie to powinno rodzić gotowość do poświęcenia i nieustannego działa-
nia. Jest to propozycja nowego emocjonalnego związku narodu i jednostki79. 

Mochnacki określa dziedziny, w których przejawia się kultura narodowa. 
Zgodnie z przyjętą koncepcją władz umysłowych proponuje wydzielić następujące 
sfery kultury wyższej: 

Literatura reprezentuje jego [narodu — A. S.] władze intelektualne. Imaginacja 
i fantazja umysłu ogólnego objawia się w dziale oryginalnych tworów poetyc-
kich i kunsztownych. Pamięć w tworach historycznych. Um i rozum w filozofii, 
w umiejętności, w oderwanym myśleniu. Na grze tych wszystkich władz, na ich 
bezprzestannym działaniu zależy istota narodu. Jeśli którekolwiek z tych uspo-
sobień intelektualnych w nieczynnyności zostaje i na zewnątrz się nie wyraża, 

76 Mochnacki podając przyczyny upadku Rzymu zwraca uwagę na brak literatury, w której potę-
pianoby zachowania sprzeczne z dobrem ogółu i ukazywano jako wzory do naśladowania postaci tych 
Rzymian, którzy zasłużyli się narodowi, ibidem, s. 147. Omawiając Marię A. Malczewskiego uważał, 
że postać Miecznika jest obrazem idealnego Polaka — kierującego się w życiu zasadami honoru, czło-
wieka rycerskiego, przedkładającego interes ojczyzny nad własny, ibidem, s. 112–116.

77 Mochnacki pokazuje, że Solon i Pizystrat przed agresją perską kazali zebrać dzieła Homera 
mając świadomość, że pamięć o wyprawie trojańskiej skutecznie zintegruje i zmobilizuje Greków do 
wspólnej walki z wrogiem, ibidem, s. 98.

78 Ibidem, s. 129–130.
79 Z tej perspektywy można spojrzeć na poszukiwania przez Mochnackiego źródeł literatury pol-

skiej. Myślicielowi nie chodziłoby o rzeczywiste znalezienie źródeł rodzimej poezji, gdyż ta jest na-
prawdę konstruowana (co trafnie zauważył S. Pieróg), nie chodziłoby również o znalezienie źródeł, 
które pozwoliłyby nabrać polskiej literaturze oryginalnego kolorytu (choć to też było istotnie), lecz 
Mochnacki chciał wybrać takie źródła, z którymi związany byłby pewien specyficzny typ emocjo-
nalności. 
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wtenczas jednostka zbiorowa nie ma zupełnego i doskonałego uznania w jeste-
stwie swoim80. 

Jeżeli któraś z tych dziedzin nie jest rozwinięta, nawet najsilniejszy na-
ród słabnie i upada tak jak Rzym, który nie stworzył własnej oryginalnej poezji 
i nauki. Kultura narodowa składa się zatem z literatury (w wąskim rozumieniu), 
historiografii, własnej paradygmatycznej nauki, filozofii i krytyki literackiej. 
Literatura utrwala odrębność narodową poprzez ukazywanie rodzimych obycza-
jów i tradycji oraz pokazując wzory właściwego postępowania w życiu społecz-
nym. Historiografia prezentuje dzieje narodu, pokazuje, że naród jest wspólnotą 
organiczną rozwijającą się przez wieki. Nauka rozwijana zgodnie z duchem na-
rodu opracowuje najlepiej dopasowane do narodowych warunków metody działa-
nia. Filozofia narodowa stara się stworzyć jednolitą wizję świata określającą ramy, 
w których powinna rozwijać się literatura i nauka. Krytyka literacka (w szerokim 
rozumieniu) postrzega kulturę narodową diachronicznie (co ją różni od filozofii 
narodowej) i patrząc na rozwój kultury stara się odczytać, jaki jest charakter na-
rodowy. Mochnacki opowiadał się za kulturą niezwykle homogeniczną. Miała być 
ona jednorodna nie tylko pod względem języka i pojęć, lecz także miała stanowić 
wewnętrznie spójną całość, określającą wspólną dla wszystkich członków wspól-
noty wizję świata i wartości w nim panujących. 

Kluczowym problemem, przed jakim staje historyk badający dorobek 
Mochnackiego, jest pytanie, jakie miały być konsekwencje „uznania się narodu 
w jestestwie swoim”. Mochnacki jest przekonany, że wspólnota, która zda sobie 
sprawę z własnej odmienności i własnych odrębnych celów, będzie w stanie podjąć 
od razu działania na rzecz ich realizacji. Można powiedzieć, że naród który stwo-
rzy własną kulturę wyższą (w sensie przedstawionym przez myśliciela), staje się 
od razu bytem politycznym działającym w sposób skuteczny. 

Widać pewną ewolucję w spojrzeniu Mochnackiego na mobilizującą i integru-
jącą rolę kultury wyższej. Przed powstaniem był przekonany, że im bardziej jest 
ona oryginalna i obejmująca jak najszersze dziedziny artystyczne i naukowe, tym 
naród jest bardziej zintegrowany i skłonny do działania. Na emigracji, po doświad-
czeniach rewolucji w Niemczech, myśliciel zauważył, że naród posiadający własną 
bardzo oryginalną kulturę wysoką nie jest w stanie zdobyć się na skuteczne działa-
nie w sferze politycznej. Do pobudzenia narodu do działania nie wystarczy odrębny 
światopogląd wyrażający się w literaturze. Ważne jest, aby jej treści mobilizowały 
masy do działania. W analizowanej przez siebie literaturze niemieckiej zauważał 
podstawowe braki. Jego zdaniem myśl niemiecka skupiała się przede wszystkim 
na tym, co uniwersalistyczne. Starała się określić, jakie są granice poznania (usta-
lenia w tej dziedzinie są powszechnie obowiązujące i na nich Mochnacki oparł 
swoją filozofię) i próbuje zbudować system oparty całkowicie na rozumie, co — 

80 Ibidem, s. 143–144.
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jak już udowodnił Kant — jest niemożliwe. Podejmowane przez kolejnych filozo-
fów próby rodzą tylko poczucie bezsilności i rozczarowanie. Filozofia niemiecka 
jest niezwykle wysublimowana, wielkie umysły odciąga od praktycznej działalno-
ści, zaś przeciętne pogrążają się w skazanych od razu na niepowodzenie próbach 
jej zrozumienia. Zatem myśl niemiecka jest zbyt teoretyczna, całkowicie oderwana 
od sfery praktycznego działania, kieruje aktywność i wysiłek intelektualny narodu 
na kwestie niezwiązane z kwestiami społecznymi i politycznymi, nie występuje 
w wersji „popularnej”, zrozumiałej dla niższych warstw społecznych, których si-
łami ma być przeprowadzona rewolucja81. O ile wcześniej nasz autor mówił, jakie 
kryteria formalne powinna spełniać literatura narodowa, o tyle na emigracji okre-
ślił jej treść. Z literatury powinny wynikać praktyczne konsekwencje społeczne 
i polityczne, powinno dać się ją przedstawić również w prostszej wersji, dostępnej 
dla szerszych rzesz narodu. Z tego punktu widzenia Mochnacki przyznaje przewa-
gę nad literaturą niemiecką mniej oryginalnej angielskiej i francuskiej, które jed-
nak posiadają w znacznie większym stopniu wymiar społeczny. Myśliciel zauwa-
żył, że w XIX w. kultura popularna stała się znaczącym zjawiskiem społecznym. 
Doszedł do wniosku, że warto zrezygnować z wysublimowania literatury na rzecz 
takiej prezentacji, która potrafiłaby mobilizować masy. Czytelnik może odnieść 
wrażenie, że autor „O rewolucji w Niemczech”, odrzuca swoje przemyślenia na te-
mat kultury wyższej, opowiadając się za kulturą masową. Jednak należy pamiętać, 
że Mochnacki był publicystą, który posługiwał się dla skupienia uwagi czytelnika 
wyolbrzymieniem. Nie mamy zatem do czynienia ze zmianą koncepcji, lecz tylko 
z jej częściową modyfikacją i rozbudowaniem. Poza oryginalną kulturą wysoką, 
będącą podstawą bytu narodowego, musi również istnieć jej wersja uproszczona 
i zmodyfikowana, mobilizująca szerokie masy społeczne. Mochnacki postulował 
zatem stworzenie rewolucyjnej ideologii narodowej. O ideologicznej funkcji lite-
ratury pisał:

Literatura w tych dwóch krajach [Anglii i Francji — A. S.] zamieniła się w gazetę 
codzienną, którą machina parowa wytłacza, którą szyfoniery nazajutrz rozrabia-
ją, której resztki rozpływają się w kloakach. Z gazety będzie narożnym afiszem. 
W afiszach, w świstkach przejdzie do gminu nawet czytać nie umiejącego, i ca-
łą moc swoją wyrazi w jednym, krótkim jak pacierz katechizmie pospólstwa. 
Dobosze mas wybębnią ją całą od początku do końca w jednym kwadransie po-
wszechnego zgiełku82.

81 Dokładną analizę literatury niemieckiej przeprowadził Mochnacki w artykule O rewolucji 
w Niemczech, s. 189–196. Poza nurtem filozofii niemieckiej scharakteryzowanym powyżej, który 
można nazwać „postępowym”; zauważył drugi, będący „reakcją religijną”. Ten drugi nurt był konse-
kwencją nieudanych prób wyprowadzenia zasad życia społecznego z idealistycznej filozofii, część 
myślicieli postanowiła wskrzesić dawną wiarę, która wcześniej integrowała społeczeństwo. O ile 
pierwszy nurt był dla rewolucji całkowicie nieprzydatny, o tyle drugi wprost przeciwstawiał się rewo-
lucji. 

82 Ibidem, s. 197.
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Mochnacki jest przekonany, że nowoczesny naród to mająca przeszłość histo-
ryczną wspólnota, świadoma własnych celów i działająca, połączona więzią kultu-
rową i emocjonalną.

Naród jest wspólnotą światopoglądową ukształtowaną przez własną kulturę 
wyższą, która składa się z następujących działów:

a. literatura w wąskim rozumieniu;
b. historiografia;
c. nauka narodowa;
d. filozofia i krytyka literacka.
Kultura wyższa stanowi fundament, na którym wspiera się byt narodowy, jed-

nak dla mobilizacji społecznego działania konieczna jest jej popularna odmiana 
(ideologia). Kultura narodowa do XIX w. rozwijała się spontanicznie, później po-
wstawała w sposób zaplanowany i świadomy. Powinna być tworzona na podsta-
wie rodzimych tradycji, najlepiej kontynuując wcześniejszą kulturę wyższą, np. 
w Polsce byłaby to szlachetczyzna. Jeśli jednak dawna kultura wyższa jest zbyt 
uboga lub jej nie ma, należy odwołać się do twórczości ludowej. Jednak rozwi-
jana kultura nie jest prostą kontynuacją jednej wybranej kultury ludowej, lecz 
wykorzystywane są w niej wszystkie kultury ludowe wspólnoty. Jest to możliwe 
dzięki założeniu, że naród ujawnia swoje istnienie w historii, tj. głównie w sfe-
rze politycznej, działając jako wspólnota polityczna. Czynnikiem integrującym go 
jest wspólny duch, zaś nawet bardzo odmienne kultury ludowe są przejawem tego 
samego charakteru narodowego, a zadaniem krytyków literatury jest znalezienie 
syntezy łączącej wszystkie tradycje kulturowe. W praktyce mamy do czynienia 
z konstruowaniem nowej jakościowo kultury z dość swobodnym wykorzystaniem 
wcześniejszych tradycji.

Naród jest wspólnotą połączoną więziami emocjonalnymi, które różnią się od 
patriotyzmu oświeceniowego intensywnością przeżywania. Romantyczna więź ze 
wspólnotą jest głębsza i pozaracjonalna. Jednostka gotowa jest do całkowitej rezy-
gnacji z własnych interesów w imię dobra wspólnego, gotowa jest podporządko-
wać całe swoje życie działalności na rzecz narodu.

Mochnacki stworzył model rozwoju życia narodowego. Każdy naród powi-
nien przejść przez trzy etapy:

a.  prenarodowy, gdy wyłaniają się z kultury ludowej mity narodowe, które sta-
ną się fundamentem kulturowym danej wspólnoty np. dzieła Homera;

b. narodu działającego — jest to czas ekspansji i rozwoju kultury wyższej;
c. narodu nowoczesnego.
Krytycy literatury powinni określić, na jakim stopniu rozwoju jest ich naród 

oraz w jakich dziedzinach procesy narodowe nie przebiegały prawidłowo. Na pod-
stawie tej analizy wyznaczają zadania narodowe. Jeżeli rozwój kultury nie przebie-
gał zgodnie z powszechnie obowiązującym schematem, powinni uzupełnić braki, 
np. jeżeli nie powstały w odległej przeszłości dzieła mityczne, trzeba stworzyć 
własną mitologię narodową odwołując się do materiału historycznego, nawet jeśli 
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jest bardzo skromny83. Jeśli wspólnota nie rozwinęła własnej kultury wyższej, na-
leży ją stworzyć. Dzieje narodu powinny być wtłaczane w schemat przedstawiony 
przez Mochnackiego. Najpierw historyk powinien opisać czasy przedhistoryczne, 
przednarodowe, następnie powinien przedstawić naród wchodzący na arenę dzie-
jową i czyniący rzeczy wielkie. Historia zbiorowości powinna być tak przedsta-
wiona, aby ujawniony został charakter narodowy wspólnoty.

Nowoczesny naród wymaga od swoich członków uczestnictwa w życiu poli-
tycznym i kulturalnym. Mochnacki nie postuluje tego wprost w swoich tekstach, 
ale z jego koncepcji można wyprowadzić program powszechnego oświecenia niż-
szych warstw społecznych. Postulowanie aktywnego udziału wszystkich członków 
wspólnoty w życiu publicznym prowadzi Mochnackiego do poparcia programu 
demokratycznego. 

Centralną rolę w życiu narodowym odrywać mają literaci, historycy, filozofo-
wie, naukowcy i krytycy literaccy. Mają tworzyć kulturę narodową, programy po-
lityczne oraz kierować aktywnym społeczeństwem. Mochnacki jako jeden z pierw-
szych przyznał intelektualistom i inteligencji tak wysoką pozycję w życiu narodu. 
Dokładnie pokazał, jak powinien wyglądać nowoczesny naród, jak powinno się go 
tworzyć, zaprojektował też schemat tworzenia ideologii narodowej przez inteli-
gencję — nową warstwę społeczną. 

Obserwując życie w Kongresówce, Mochnacki nie chciał się pogodzić z tym, 
że historyczne terytorium Polski zostało drastycznie okrojone, a miejscowe elity 
zrezygnowały z aspiracji politycznych i całkowicie podporządkowały się Rosji, 
a wreszcie, że kultura polska powielała wzory zachodnie. Zauważał, że pozorne 
życie narodowe usypia czujność i grozi stopniową śmiercią narodu polskiego84. 
Obawiał się, że Polacy pójdą drogą wytyczoną przez narody odgrywające w histo-
rii wielką rolę, które jednak zeszły z areny dziejowej, jak Rzymianie. Postawił dwa 
kluczowe pytania: dzięki czemu narody trwają? i — co pobudza je do działania? 
W odpowiedzi stworzył własną koncepcję narodu i w jej świetle oceniał zaawan-
sowanie procesów narodowych na ziemiach polskich oraz przygotował program 
działań. Jego zdaniem Polacy przeszli przez dwie pierwsze fazy rozwoju i właśnie 
wchodzili w trzecią. Jednak rozwój polskiego procesu narodowego był ułomny. 
Kultura rozwijała się w sposób nieprawidłowy. Rzeczpospolita miała wspaniałą 
przeszłość, która jednak nie znalazła wyrazu w literaturze85.

83 Mochnacki twierdził, że czasy Bolesława Chrobrego i Władysława Łokietka nie znalazły odbi-
cia w literaturze i nawoływał do uzupełnienia tego braku, idem, O literaturze, s.100–102.

84 Idem, Głos obywatela z Poznańskiego do senatu Królestwa Polskiego z okazji Sądu Sejmowego, 
[w:] idem, Pisma, s. 14–15.

85 Warto zauważyć, że Mochnacki, przedstawiając dzieje kultury polskiej, ukazywał je w ścisłym 
związku z historią polityczną. Z jego koncepcji wynikałoby, że relacja pomiędzy kulturą a dziejami 
politycznymi powinna mieć charakter zwrotny. Jednak czytając jego pracę można odnieść wrażenie, 
że rozwój kultury jest pochodną sytuacji społeczno–politycznej w jakiej znajdowało się społeczeń-
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Mieliśmy poetyckie czasy, czasy olbrzymiej mocy; mieliśmy rzeczywistą poezję 
w życiu, lecz nikt jej nie przekazał następnym pokoleniom utworami poetyckiego 
geniuszu86. 

Tak jest! — mieliśmy poetyckie czasy; kiedy przeminęły, kiedy się wszystko 
w nic rozwiało, dopiero za naszych czasów zjawili się poeci. Nie w kwiecie, nie 
we wzroście, ale ku schyłkowi87. 

Wielka przeszłość piastowska mogła stanowić materiał dla stworzenia litera-
tury mitycznej. Można było w niej przedstawić w poetyckiej formie wielkie idee 
przyświecające przodkom, takie jak myśl zjednoczenia Słowiańszczyzny, można 
było pokazać, jak z dzikiego i barbarzyńskiego ludu powstawał naród polski, moż-
na było upamiętnić heroiczne zmagania z Germanami, skreślić portrety wielkich 
mężów jak Bolesław Chrobry i Władysław Łokietek, mogła powstać literatura na 
miarę „Iliady”88. Nie stworzono jednak wielkich dzieł poetyckich89.

Przed wiekiem XIX kultura polska przeżywała jeden krótki okres dynamicz-
nego rozwoju — w XVI w., „czasach Zygmuntów”. Ustrój polityczny państwa 
sprzyjał rozwojowi kultury: „Polityczne instytucje wykształciły prozę i krasomów-
stwo”90. Rozwijała się literatura i nauka. Wraz osłabieniem ustroju Polski zaczął 
się proces degeneracji jej kultury: 

W następnych czasach różnokolejne nachylanie się do upadku Pospolitej Rzeczy 
wielki wpływ miało w publiczne oświecenie. Polskę lecącą nierządem do tego 
upadku, począwszy od Zygmunta III, zaległa gruba pomroka. Zepsuł się język 
ojczysty. Chwałę lepszych czasów niewiadomość przyćmiła91.

W czasach oświecenia kulturę zaczął podnosić z upadku Konarski, który roz-
począł wydobywać „dawną świetność ojczystej mowy, a z nią i wyobrażeń naro-
dowych, wywołując z zapomnienia”92. Jego śladem poszli w czasach Stanisława 
Augusta pisarze oświecenia. Ich zasługi dla języka i kultury polskiej były nie-
ocenione, jednak popełnili błąd przenosząc na grunt polski wzory francuskie. 
Spowodowało to, że „z obcym rozumem, z obcymi wyobrażeniami wcisnęły się do 
nas obce uczucia, zwyczaje. Nic prawie dawnego nie ostało się. Zmieniono stroje, 
szaty. Po większej części wzmogliśmy się cudzą iścizną”93. Literaturę tworzono po 

stwo. Sugerowałoby to, że kultura zaczyna bezpośrednio wpływać i kształtować życie polityczne do-
piero w czasach najnowszych.

86 Idem, O literaturze, s. 100.
87 Ibidem, s. 102.
88 Ibidem, s. 100–102.
89 Ibidem, s. 98.
90 Ibidem, s. 102.
91 Ibidem, s. 103.
92 Ibidem.
93 Ibidem.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



492 ADAM SOWIŃSKI

polsku, ale zerwany został związek z dawną tradycją. Twórczość nie była auten-
tyczna i dlatego w okresie stanisławowskim nie powstały żadne wielkie dzieła94. 

Zwiastunami nowego podejścia do kultury była twórczość Jana Pawła Wo-
ronicza i Juliana Ursyna–Niemcewicza, zaś prawdziwą dyskusję nad kształtem 
kultury polskiej rozpoczął Kazimierz Brodziński. Starły się wtedy nie tylko dwie 
koncepcje literatury, klasycystyczna i romantyczna, a także dwie koncepcje filo-
zofii — empiryczno–racjonalistyczna i idealistyczna — lecz także dwie polskie 
tradycje: stanisławowskiej Polski w upadku oraz Polski zwycięskiej i wielkiej. 
Mochnacki pisał o tym sporze: „nie było zgody w literaturze między przeszło-
ścią daleką, poetycką, rycerską podbijającej Polski a tym wiekiem upłynionym 
Stanisława Augusta, gdy się już rzeczy znacznie miały do upadku. Jedno z drugim 
nie rymowało”95.

Spór pomiędzy romantykami a klasykami był ze wszech miar korzystny, po-
nieważ obie grupy spierały się o kształt kultury polskiej. Tym samym uznawały, że 
naród polski powinien posiadać własną kulturę, spierano się zaś o kierunek jej roz-
woju. Spór wykroczył poza wąską grupę związaną z krytyką literacką, angażując 
„szerokie kręgi publiczności”96.

Oceniając stan polskiej literatury (w wąskim rozumieniu tego słowa) Mo-
chnacki stwierdzał, że przed XIX w. prawie w ogóle nie istniała. Nie mieliśmy 
własnej literatury mitycznej i należało ją stworzyć. Współczesna mu poezja speł-
niała wymogi poezji nowoczesnego narodu, ale była ona budowana niemalże od 
podstaw, ciągłość polskiej tradycji została bowiem przerwana przez oświecenie97.

Ponieważ nie można było odwołać się do tradycji literatury oświeceniowej, 
należało czerpać inspiracje z tradycji Polski rycerskiej, szlacheckiej98 oraz z kultu-
ry ludowej. Pierwsza z nich była zapomniana i odkrywano ją dzięki pracom histo-
ryków. Za najbardziej rodzimą Mochnacki uważał tradycję szlachecką: obyczaje 
i zwyczaje szlachty Rzeczypospolitej były polskie, typ szlachcica polskiego był 
najpełniejszym odzwierciedleniem cech narodowych. W swoich pracach myśliciel 
odwoływał się jednak do specyficznej wizji szlacheckości, w której chciał widzieć 

94 Można się zastanawiać, czy źle przeprowadzana reforma państwa zaowocowała źle przeprowa-
dzonym odnowieniem życia literackiego, czy też próba reformy państwa wykorzystująca wzory obce 
m.in. w literaturze nie mogła doprowadzić do prawdziwego odrodzenia narodowego. W artykułach 
pisanych po powstaniu listopadowym Mochnacki uznał, że prawdziwe dzieło odnowy rozpoczęło się 
w momencie uchwalenia konstytucji majowej, czyli najpierw zaczęłaby się odnowa w sferze politycz-
no–społecznej.

95 Ibidem, s. 106.
96 „Tę sprawę przezorności krytyków i filozofów ślepemu niemal zlecono trafowi; dzisiaj stała się 

ona sprawą narodu, rzeczą wszystkich chęci i wszystkich usiłowań, rozmów”, ibidem, s. 109.
97 Ibidem, s. 106.
98 Atakując pisarzy oświecenia zarzucał, że w ich utworach: „Nie polska, nie z zapadłych czasów 

rycerskich, ni z czasów szlacheckiego gminnowładztwa, ale obca jakaś postać [...] w tym ich rymo-
twórstwie, ukazała się”, ibidem, s. 107–108.
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dawne gminowładztwo szlacheckie. Uznawał polskość drobnej i średniej szlach-
ty99, lecz z nieufnością podchodził do arystokracji. Można odnieść wrażenie, że dla 
niego szlacheckość była czymś przeszłym, co trzeba było odkrywać i określać od 
nowa. Względna słabość kultury szlacheckiej, w porównaniu z XVIII w., stawała 
się korzystna, gdyż można było liczyć na to, że będzie ona podatna na modyfi-
kacje i da się z niej uczynić kulturę ogólnonarodową. Mochnacki pisał o czerpa-
niu z kultury ludowej, która stanowi dla niego jedno ze źródeł inspiracji, zresztą 
nie najważniejsze. Uważał, że w tworzonej kulturze ogólnonarodowej znajdzie się 
miejsce dla elementów tak krakowskich, jak litewskich czy ukraińskich.

Krytycznie oceniał stan rodzimej historiografii. Uważał, że przede wszystkim 
brak jest wielkiej syntezy dziejów polskich, nie ma narodowej historiografii, speł-
niającej określone przez niego kryteria. Niedostatecznie były rozwinięte nauki po-
mocnicze, na których miała się wspierać polska nauka historyczna100.

Zdecydowanie przeciwstawiał się kontynuowaniu oświeceniowych wzorców 
naukowych. Opowiadał się za tworzeniem własnej narodowej paradygmatycznej na-
uki oraz filozofii narodowej, która byłaby syntezą polskiej kultury. Uważał, że jesz-
cze nie ma w Polsce narodowej nauki i filozofii, lecz dopiero należało je stworzyć:

Nie pojmujmy jej [przyrody — A. S.] cudzym rozumieniem! Tego nigdy dosta-
tecznie wypowiedzieć nie mogę: w umiejętności polskiej jest umarła natura (na-
turata), a taż sama umiejętność skamieniała, martwa. Tej nauki nie potępiam, 
owszem, przyznaję, że jest nieodbicie potrzebna, ale utrzymuję, że dla nas po-
trzeba także żywej życiem naszym umiejętności, takiej, jaką nas obdarzyć może 
filozofia naszego jestestwa, filozofia języka polskiego, wreszcie — że tak po-
wiem — temperamentu i konstytucji narodowego geniuszu, narodowego ducha. 
Pojmujmy naturę, jako się objawia (naturam–naturantem), jako działa! A tego 
nigdy bez rodowitej filozofii nie dokażemy. Jak przed niewielą laty przesądy es-
tetyczne stawiały nieprzełamaną przeszkodę rozwijaniu się ojczystych talentów 
w literaturze poetyckiej, tak samo na polu nauk i umiejętności szkoła materiali-
stów i empiryków, nie rozświecona pochodnią krytyki, obwołująca wyłączność 
i doświadczenie za jedyne źródło prawdy, dotychmiast ogranicza w Polszcze wła-
dzę myśli i utrzymuje nasz rozum teoretyczny w pewnej opisanej mierze niby 
w więzieniu albo okowach. Wyrwawszy się z niemowlęctwa estetycznego, czyż 
na zawsze pozostać mamy w niemowlęctwie filozoficznym?

Nauka polska musi wyjść z tego obwinienia; na tym zależy realny postęp 
naszej literatury. Albowiem wiek nasz jest czasem emancypacji we wszelkim 
względzie.

Te są postrzeżenia co do umiejętności polskiej. Czyniłem je samą rzecz ma-
jąc na uwadze, a nikogo z piszących u nas w materii naukowej101. 

99 Analizując utwór Malczewskiego Mochnacki dostrzegł prawdziwie polski charakter w Miecz-
niku, a nie w Wojewodzie, ibidem, s. 115.

100 Ibidem, s. 74–75.
101 Ibidem, s. 88.
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Czytelnik „O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym” nie ma wątpli-
wości, że styka się z pierwszą pracą z dziedziny narodowej krytyki literackiej. 
Mochnacki staje się ojcem nowoczesnej krytyki literackiej (oczywiście w takiej 
formie, w jakiej sam ją zaprojektował). 

Jako nowoczesny ideolog narodowy Mochnacki oczekiwał od swoich rodaków 
głębokiego i powszechnego angażowania się w sprawy narodowe. Przed powsta-
niem zauważał coraz większy udział Polaków w życiu narodowym. Sferą, w której 
ujawniła się aktywność społeczna, była dyskusja nad kształtem polskiej kultury, 
w której uczestniczyła „szeroka publiczność”, rozumiana przede wszystkim jako 
ogół ludzi wykształconych. Można sądzić, że Mochnacki był przekonany, że stop-
niowo w życie narodowe będą angażowały się coraz niższe warstwy społeczne. 
Kierunek byłby następujący: najpierw nastąpiłoby zaangażowanie w kulturę, na-
stępnie w działalność polityczną. Jednak powstanie listopadowe wymusiło odej-
ście od koncepcji stopniowej aktywizacji warstw niższych poprzez wprowadzanie 
ich w obszar kultury ogólnonarodowej na rzecz szerokiego udziału mas ludowych 
w walce. Mochnacki dał wyraz temu przekonaniu w wielu powstańczych artyku-
łach. Uważając, że jest to możliwe, zastanawiał się nad sposobami pozyskania 
mieszczan i włościan. Tę myśl rozwijał również na emigracji. Zdał sobie sprawę, 
że w ówczesnych warunkach nie można było wciągnąć warstw niższych w obręb 
życia narodowego poprzez działalność oświatową polegającą na upowszechnianiu 
kultury wyższej. Widział dwa środki „unarodowienia” warstw niższych: przyzna-
nie włościanom praw politycznych oraz prawa do użytkowanej przez nich ziemi. 
Program ten miał zostać upowszechniony przez prostą, mobilizującą propagandę 
narodową. Myśliciel zastąpił zatem koncepcję integracji narodu poprzez działal-
ność kulturalną integracją przy pomocy środków politycznych. 

Mochnacki uważał, że narody europejskie w naturalny sposób dążą do stwo-
rzenia społeczeństw demokratycznych. Sądził, że jest to proces nieuchronny. 
Dążąc do budowy nowego społeczeństwa, należało dbać o zachowanie ciągłości 
narodowej. Budowa społeczeństwa demokratycznego z jednej strony, z drugiej 
zaś zachowanie ciągłości wymuszało selektywne potraktowanie tradycji naro-
dowej: odrzucenia tego, co się przeżyło i przeszkadzało budowie nowego społe-
czeństwa i wykorzystanie tych elementów przeszłości, które ułatwiały to zadanie. 
Dziedzictwo Rzeczypospolitej było w znacznej mierze dobrym materiałem do bu-
dowy nowego społeczeństwa. Wystarczyło rozszerzyć granice stanu obywatelskie-
go, czyli szlachty, tak, aby objąć wszystkich mieszkańców kraju. Najlepiej byłoby 
to uczynić stopniowo, przyznając prawa obywatelskie–szlacheckie kolejnym gru-
pom społecznym. Gdyby rozpoczęto to dzieło w 1791 r., społeczeństwo polskie by-
łoby najbardziej demokratyczne w Europie102. Jednak sytuacja polityczna podczas 
powstania i po nim zmuszała do gwałtownego przeprowadzenia reformy politycz-

102 Idem, O rewolucji społecznej w Polszcze, s. 148–149.
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nej i społecznej103. Za koncepcją budowy demokratycznego społeczeństwa poprzez 
rozszerzenie granic stanu szlacheckiego przemawiało kilka argumentów. Szlachta 
w Rzeczypospolitej, w odróżnieniu od szlachty pozostałych krajów Europy, była 
jednorodną wspólnotą polityczną, której wszyscy członkowie, niezależnie od po-
chodzenia, majątku i pełnionych funkcji, posiadali jednakowe prawa polityczne, 
czyli było to społeczeństwo w pełni demokratyczne104. Szlachectwo było pochodną 
posiadania ziemi i pełnienia służby wojskowej dla ojczyzny105. Pod względem ma-
jątkowym stan szlachecki był niezwykle zróżnicowany — były rody posiadające 
wielkie latyfundia, ale była również szlachta zagrodowa, zatem nie tyle liczyła się 
ilość posiadanej ziemi, co sam fakt jej posiadania. Różnice majątkowe i kulturowe 
pomiędzy najuboższymi przedstawicielami szlachty a chłopami nie były duże106. 
W Polsce nie było silnego mieszczaństwa, zdecydowana większość mieszkańców 
kraju była włościanami, stąd najważniejszą rzeczą było opracowanie koncepcji 
przyznania praw politycznych tej grupie. Prawo do szlachectwa chłopi zdobyli wal-
cząc pod „Racławicami i Grochowem”, uwłaszczenie mogło zaś uczynić ich „naj-
mniejszymi posiadaczami ziemskimi”. W ten sposób spełnione zostałyby kryteria, 
wedle których w Polsce przyznawano szlachectwo. W Polsce nie było poważnych 
różnic etnicznych, w odróżnieniu np. od Francji, gdzie szlachta była potomkami 
germańskich zdobywców, a członkowie stanu trzeciego — podbitych Rzymian107. 
W Rzeczypospolitej i szlachta, i włościanie w większości byli Słowianami. Roz-
szerzenie stanu mogło się zatem odbyć w miarę prosto. Budowa nowoczesnego 
narodu polskiego poprzez przyznanie szlacheckich praw politycznych dawała 
jeszcze jedną poważną korzyć. Mimo wielokrotnie deklarowanego przekonania 
o etnicznej jednorodności Rzeczypospolitej, Mochnacki zdawał sobie sprawę z ist-
niejących różnic etnicznych. W koncepcji zarysowanej przed powstaniem, droga 
etnosów, których kultura ludowa znacznie odbiegała od kultury szlacheckiej, miała 
wyglądać następująco: najpierw wejście w obręb kultury ogólnonarodowej (praw-
dopodobnie dzięki powszechnej oświacie), a następnie poprzez nią zaangażowanie 
w życie narodu. Jednak po powstaniu listopadowym droga do polskiej świadomo-
ści narodowej poprzez wyższą kulturę narodową mogła być skuteczna tylko wobec 
części włościan Rzeczypospolitej np. Mazurów, których kultura ludowa była sto-
sunkowo bliska kulturze ogólnopolskiej. W przypadku kultur ludowych na Litwie 
i Rusi, różniących się znacznie od kultury ogólnonarodowej, droga ta nie byłaby 

103 „Lepiej wszystkich włościan porównać z sobą i w całym kraju rozprzestrzenić obywatelstwo, 
tak żeby wszystko u nas spolszczało i zziemianiało, aniżeli doczekać się tej opłakanej chwili, że w ca-
łym ogromnej Słowiańszczyzny okresie ani jednego Polaka nie będzie”, idem, Czemu masy nie po-
wstają, [w:] idem, Pisma, s. 59.

104 Idem, O rewolucji społecznej w Polszcze, s. 143.
105 Ibidem, s. 152: „Wszędzie, nie dopiero w Polszcze, szlachectwo szło z roli i z żelaza”.
106 Ibidem, s.151–152.
107 „Nasz ród jest plemienny, jednogniezdny, bez tych ostrych podziałów [...], które wszędzie in-

dziej tak odgraniczyły jedne stany od drugich, [...]. Polacy to rodzima masa”, ibidem, s. 153.
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skuteczna. Próba jej realizacji oznaczałaby możliwość odrodzenia Polski tylko 
w granicach ośmiu guberni. Większe nadzieje dawała koncepcja wprowadzenia 
włościan w życie narodowe poprzez przyznanie im praw politycznych, ale w takiej 
formie, aby kojarzyły się one ze szlacheckością i polskością. Mochnacki sądził, 
że jest to droga dająca szanse utrzymania terenów wschodnich108. Zdecydowanie 
przeciwstawiał się koncepcji tworzenia nowoczesnego narodu polskiego na wzór 
francuski, poprzez zerwanie z tradycją szlachecką i wyrzucenie szlachty poza jego 
ramy109. Oznaczałoby to bowiem zniszczenie szlachty, która była jedynym „łącz-
nikiem” wiążącym w całość różnorodne tereny dawnej Rzeczypospolitej110, znisz-
czenie jedynej kultury wyższej na tym terenie, co oznaczałoby zniszczenie wielo-
wiekowego dorobku cywilizacyjnego111. W konsekwencji ułatwiłoby to zaborcom 
integrację tych terenów z ich państwami. 

Mochnacki nie wypowiadał się na temat konkretnego kształtu ustrojowego 
przyszłej Polski. Było to konsekwencją dwóch przekonań:

a.  naturalny rozwój narodu może odbywać się tylko w suwerennym państwie, 
czyli konieczne jest odzyskanie niepodległości. Aby odzyskać niepodle-
głość konieczna jest koncentracja sił. Najlepiej taką koncentrację uzyskać 
tworząc władzę dyktatorską, mniej istotne jest, czy władzę tę będzie dzier-
żyła grupa czy jednostka;

b.  nie jest ważne, do jakiej ideologii –postępowej, czy tradycjonalistycznej — 
będzie się odwoływał dyktator czy grupa dyktatorska. Ważne jest, aby ide-
ologia ta potrafiła zmobilizować społeczeństwo do wysiłku112. Nawet gdyby 
odzyskano niepodległość odwołując się do ideologii tradycjonalistycznej, 
i tak przyszła Polska stałaby się państwem demokratycznym, albowiem pro-
ces demokratyzacji w Europie był niepowstrzymany i można go było jedy-
nie opóźnić.

108 „Ta polityka [rozszerzenia szlachectwa — A. S.] mniej była potrzebna dla Mazowsza lub 
Wielkiej Polski, gdzie chłopi mówią po polsku, ale niezbędnym i jedynym była środkiem unarodo-
wienia chłopstwa ruskiego [podkreślenie — A. S.]. Wszak drogą szlachectwa Litwa i Ruś odmieniły 
się materialnie w Polskę, tak jak ją [prawdopodobnie powinno być: nią — A. S.] zostały za wieki na 
mocy prawa narodów”, idem, Dzień 29 listopada, [w:] M. idem, Pisma, s. 140.

109 Idem, List do generała Dwernickiego, [w:] idem, , Pisma, s. 213–214.
110 Mochnacki wskazuje cel przyświecający Rosjanom, organizującym przesiedlenia szlachty pol-

skiej po powstaniu: „Mikołaj [...], wie, że tym sposobem zniszczy narodowość w kraju, gdzie chłop 
mówi po rusku i wyznaje grecki obrządek, a sama szlachta tylko konserwuje od wieków i na wieki 
narodowość polską, a z nią wyobrażenie wolności”, idem, Dzień 29 listopada, s. 140. 

111 Idem, O rewolucji społecznej w Polszcze, s. 150.
112 Mochnacki w jednym z artykułów emigracyjnych krytykuje ideologie polityczne powstania nie 

za ich treść, ale za to, że nie stały się narzędziem mobilizacji społecznej: „Nie umieliśmy zmienić 
w publiczną potęgę ani wzniosłej idei porządku spokrewnionego z restauracją terytorialną Polski, po-
jętej w duchu zapadłych czasów, Polski rycerskiej i chrześcijańskiej; ani idei dzisiejszego wieku ocu-
cającej jakby z letargu gmin, wielką masę, koniecznie zespolonej z rozprzężeniem, ruchem, anarchią; 
ani pośredniej między nimi idei monarchii określonej”, idem, Kilka listów, s. 120. 
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Stąd Mochnacki, nie przestając być demokratą, mógł popierać dyktaturę woj-
skową, rządową, sejmową, partyjną113, rządy liberalne, konserwatywne czy rady-
kalne, w zależności od tego, kto w danej chwili mógł najskuteczniej pokierować 
polskim ruchem niepodległościowym. Na emigracji Mochnacki zaczął dostrzegać 
ogromną presję czasu, zauważał, że procesy narodowe przebiegają znacznie szyb-
ciej niż mu się to wcześniej wydawało, widział skuteczność polityki państw zabor-
czych. Jako jeden z pierwszych zdał sobie sprawę, że jeżeli naród polski ma się od-
rodzić w granicach przedrozbiorowych, odzyskanie niepodległości musi nastąpić 
jak najszybciej. 

Dzieło zagłady narodu szybko postępuje. Ciemiężcy Polski wynajdują codzien-
nie środki zniszczenia gwałtowne, wprost do celu trafiające — a my środki ratun-
ku mielibyśmy odkładać na lata i dziesiątki lat?

W położeniu dzisiejszym narodu polskiego jest równie nieużytecznie, rów-
nie niebezpiecznie oczekiwać pomocy ludów, jak oglądać się na wojnę między 
rządami [...]. Inne ludy, chociaż ujarzmione, mają jeszcze o czym dotrwać do 
chwili wybawienia swego: my, Polacy, nie! My się w innym położeniu znajduje-
my. Nasze godziny są policzone! My musimy się prędzej zbawić niżeli inni, bo 
prędzej daleko ulec możemy pod ciężarem naszej niedoli114.

Myśliciel wyprowadził z tego wnioski praktyczne. Twierdził, że emigracja 
powinna być zjednoczona. Jego zdaniem nie można było czekać na rewolucję eu-
ropejską lub konflikt międzynarodowy, gdyż była to perspektywa przynajmniej 
kilkunastoletnia, a tyle czasu polscy działacze narodowi nie mieli. Trzeba było, go-
dząc się na ogromne ryzyko, podjąć próbę odzyskania niepodległości samodziel-
nie115. Myśl tę podejmą i wcielą w życie jego przeciwnicy polityczni z Towarzystwa 
Demokratycznego.

Maurycy Mochnacki — ideologist of a modern nation

Maurycy Mochnacki (1803–1834) was one of the most important Polish 19th–century 
theoreticians of politics. His concepts were based on the Romantic ontology, epistemology 
and esthetics. In his opinion a fully–formed nation was a community homogenous in 
culture, egalitary and having its own independent state. The main factor of integration was 
literature (in Mochnacki’s texts the word „literature” is often synonymous with „culture”), 
being a coherent system which consisted of literature stricto sensu, historiography, science, 

113 W artykule z powstania listopadowego Co przedsięwziąć w obecnej chwili? (w: idem, Pisma, 
s. 161–166) Mochnacki gotów był poprzeć każdą formę władzy, która potrafiłaby skutecznie pokiero-
wać walką. Pisał o trzech sposobach kierowania powstaniem: „rewolucji w Rządzie Narodowym”, 
„rewolucji w Sejmie” i „rewolucji w klubie popularnym”. Każdy z nich miał zalety i wady.

114 Idem, Pismo okólne oficerów, podoficerów i żołnierzy z zakładu Auxerre do rodaków w emigra-
cji, [w:] idem, Pisma, s. 221.

115 Ibidem, s. 222.
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philosophy and literary critics. All these elements had to be based on an outlook specific 
for each national community. Culture was the factor which determined forms of social and 
political organization. These forms changed with the rhythm of culture transformations. In 
the concepts of Mochnacki the intellectuals (intelligentsia) were extremely important as the 
social group creating a coherent system of a national culture and analyzing national 
traditions. This analysis was a basis for an indication of national purposes and principles of 
political and social life. Culture should integrate the national community and activate its 
members. Beside the „high” culture it was necessary to create its „popular” version for the 
lower social strata. 

Mochnacki analyzed the situation of the Polish culture. In his opinion the process of 
creating a modern Polish nation was not fulfilled. There were two most important factors 
blocking this process. The first one was the lack of an independent state after the fall of 
the uprising of 1830–1831. The second one was the situation of the Polish peasants and the 
multiethnic society living in the eastern provinces of the former Polish–Lithuanian 
Commonwealth. Without social reforms it was impossible to change the situation of these 
groups and to finish creating a modern nation.
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Peace negotiations, which took part between the Quadruple Alliance and 
Ukraine, stand out as a major event of the First World War‘s (WWI) last year, seen 
in the context of historical development of Central and Eastern Europe in the 20th 
century. Most importantly, they indicated an important step towards the confirma-
tion of Ukrainian statehood — or even nationhood — at the international forum.

From this point of view, the importance of the peace talks, in spite of the im-
minent destruction of an independent Ukraine by Bolsheviks and the Quadruple 
Alliance’s loss in the war, transcended the dimension of WWI. Similarly, negotia-
tions with independent Ukraine largely and for a long time affected the situation in 
Central and Eastern Europe. Moreover, they greatly contributed to the destabiliza-
tion of Austria–Hungary and to the rift between Galician Poles and Vienna.

Austria–Hungary, Germany’s weaker partner in the block of the Central 
Powers, was very much aware of the importance of concluding peace in Eastern 
Europe. Regardless of a victory over Italy in the 12th battle of the Isonzo in 
November 1917, the inhabitants of the Danubian monarchy had become weary of 
the war and the monarchy was facing a serious internal political crisis. Strikes in 
Vienna and other cities of the monarchy in January 1918 served as a memento. The 
fear of the impending crisis strongly influenced the line of reasoning of the major-
ity of Austro–Hungarian politicians, with the Emperor Charles I and the Minister 
of Foreign Affairs, Count Ottokar Czernin in the vanguard.

Consequently, separate peace in the East had been ardently desired both by 
the public and politicians. It was hoped the peace would bring about the return 
of prisoners of war and renewed food supplies. The governmental and army cir-
cles expected to transfer operational troops to the western and Italian fronts, thus 
achieving a decisive turnaround in the war and a victorious general peace1. As the 

1 Czernin hoped peace with Russia would allow the Germans to transfer their troops from 
the Eastern to the Western front and to conquer Paris. O. C z e r n i n, Im Weltkriege, Berlin–Wien 1919, 
p. 299.
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article will indicate later, Austro–Hungarian leading officials were ready to risk 
the loss of support of Polish politicians for the peace between Ukraine and Russia. 

Vienna’s government circles immediately reacted to the news of the revolu-
tion in Petrograd during the night from November 7 to November 8, 19172. On 
November 9, The Emperor Charles asked the Minister of Foreign Affairs what 
his opinion was. The Emperor believed the time was suitable to conclude a sepa-
rate peace3. The Minister’s response reveals he also thought the development in 
Petrograd positive: „A new turnaround in Russia” — wrote the message he sent via 
the legacy secretary August Count von Demblin to the Emperor — „must be used 
as wisely as possible”, e.g. used to conclude a separate peace with Russia4.

At first, Germany hesitated, since the appeal known as „Decree on Peace” is-
sued by the Bolsheviks was targeted merely to the British, French and Germany 
proletariats and not to the governments of these countries5. However, Austria–
Hungary insisted on a speedy launch of negotiations on an armistice with Russia. 
The monarchy was, in fact, afraid that the new, mainly Bolshevik government 
would fall, and attempted to prevent this happening6. At the same time Vienna 
demonstrated that it was impossible to keep the appeal of the Bolsheviks secret. 
Czernin claimed the news on the Russian proposal would have spread in spite of all 
protective measures, and would have „caused widespread turmoil”. That was why 
he recommended making the Decree on Peace public and respond to it by offering 
regular peace talks7. 

It was not until November 21, 1917 that the discussions were terminated by 
Russia’s offer to initiate negotiations on an armistice. Although formally addressed 
to all warring parties, it was in fact a step towards the conclusion of a separate 
peace8. Minister Czernin immediately drafted the Austro–Hungarian proposal for 

2 Oct 25/26, 1917 according to the then–valid Julian calendar in Russia. The author provides all 
dates according to the Gregorian calendar, unless stated otherwise.

3 Demblin to Czernin, No. 5, Nov 9, 1917, Haus–, Hof– und Staatsarchiv Wien [hereafter: HHStA], 
Politisches Archiv [hereafter: PA], box [hereafeter: Box] 263 P. A. XL, Interna, Telegr. von Demblin 
1917–1918 [hereafter: 263 P. A. XL]. August Count von Demblin marquis de Ville, legacy secretary of 
first category, a representative of the Foreign Minister at the Emperor’s court.

4 Czernin to Demblin, No. 6, Nov 10, 1917, HHSt, PA, Box 262 P. A. XL, Interna, Telegr. an 
Demblin [hereafter: 262 P. A. XL].

5 Hertling to Czernin, No. 4, Nov 4, 1917, [in:] Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und 
der politischen Parteien. Der Friede von Brest–Litowsk, ed. W. H a h l w e g , Düsseldorf 1971, p. 22.

6 Czernin to Hertling, No 2, Nov 10, 1917, Quellen zur Geschichte, p. 16–19. The socialists organ-
ised a peace demonstration in Vienna as early as Nov 11.

7 Czernin to Demblin, No. 41, Nov 18, 1917, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL.
8 Arz to the Emperor, No. 47.604, Nov 21, 1917, HHStA, PA, Box 263 P. A. XL; Arthur, baron Arz 

von Straussenburg, General, as of March 2, 1917 Chief of General Staff to the Austro–Hungarian 
Army [Armeeoberkommando, hereafter: AOK]. Regarding the circumstances of the Russian offer cf. 
J. B u n y a n, H. H. F i s h e r, The Bolshevik Revolution 1917–1918. Documents and Materials, 
Stanford 1965, p. 267–268; V. I. L e n i n, Vojenská korespondence 1917–1920, Prague 1958, p. 14–16. 
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negotiations. The proposal was clearly in line with Czernin’s strategy, which he 
pursued in the subsequent meetings. His main concern was to conclude a peace 
agreement as quickly as possible, without complicating negotiations with exces-
sive territorial and other requirements vis–à–vis Russia. Although Czernin ac-
knowledged the right of self–determination to the nations of Russia, granted by the 
Bolshevik government, he claimed the Austro–Hungarian government was entitled 
to handle this subject at their discretion. Strictly speaking, not only did Czernin not 
consider it a legitimate claim but rather a voluntary concession of local authorities9.

On November 26, three Russian emissaries crossed the front and offered to start 
negotiations immediately10. To Austria’s relief, Germans agreed11. On November 
28, Lenin and Trotsky issued an appeal „To the nations of the warring countries”. It 
repeatedly called for concluding „a democratic peace without annexations and con-
tributions, that would guarantee nations their right for self–determination”12. The 
war press headquarters Kriegsspressequartier published only a part of the Russian 
proclamation, which raised protest of the Slovenian, Czech and Ukrainian deputies 
in the Imperial Council13. 

The Quadruple–Alliance started off peace talks with Russia in Brest–Litovsk 
on December 3, 1917. The debate became rather involved owing to Russia’s claim 
on Germany to abandon their position in three islands in the Gulf of Riga14. Berlin, 
to Vienna’s great displeasure, intended to react by appealing to Russia to withdraw 
their troops from Livonia and Estonia15.

However, it is not the objective of the present article to examine these dis-
cussions. In spite of the above–mentioned obstacles, the armistice was concluded 
on December 15, 1917. What is crucial is that the negotiations at Brest–Litovsk 
once again revealed the interest of Austria–Hungary in a speedy termination of war 

9 Czernin to Demblin, No. 1 bis, Nov 21, 1917, HHStA, PA, Box 1052 P. A. I, Liasse Krieg 69, 
70/1 Friedensverhandlungen [hereafter: 1052 P. A. I].

10 A telegram from the headquarters of Chief of General Staff of the Russian army on the occasion 
of armistice talks with the Geman OHL, No. 3, Nov 13 (26) 11, 1917, Deutsch–sowjetische Beziehungen 
von den Verhandlungen in Brest–Litowsk bis zum Abschluss des Rapallovertrages, Dokumentens-
ammlung, vol. I: 1917–1918, p. 30–31 [hereafter: Von Brest–Litowsk bis Rapallo].

11 An announcement of the Russian delegation on armistice talks with the German OHL, No. 5, 
Nov 14 (27), 1917[in:] ibidem, p. 33.

12 An appeal of the Council of the People’s Commissars to the nations of the warring countries 
to join armistice talks, Nov 28, 1917, Soviet Documents on Foreign Policy, ed. J. D e g r a s , vol. I, 
London–New York–Toronto 1951, p. 11–12 [hereafter: Degras].

13 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreich-
ischen Reichsrates im Jahre 1917 und 1918A, XII. Session, vol. II., p. 215–216.

14 A Russian proposal, No. missing, date missing, HHStA, PA, Box 1080 Brester Kanzlei 1917–
1918.

15 Czernin to Mérey, No. 17, Dec 12, 1917, HHStA, PA, Box 957 P. A. I Liasse Krieg 25 t–x, 
Friedensverhandlungen [hereafter: 957 P. A. I]. Vienna’s pressure eventually made the Germans drop 
their intention.
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on the Eastern front. At a meeting with members of the Austrian and Hungarian 
government, Czernin admitted so, openly citing as reason the fears of „a nerv-
ous feeling in the hinterlands”. Despite the disagreement of the Hungarian Prime 
Minister Alexander (Sándor) Wekerle and other officials, he said he could envisage 
peace without Germany16. It was the hopeless situation of army supplies that drove 
Austria–Hungary to conclude peace in the East at almost any rate.

This tendency towards peace was clearly noticeable already during the pre-
paratory stages of the peace negotiations, which were to follow the armistice. In 
November 1917, during negotiations with Germans Czernin spoke up for conclud-
ing peace without annexations and contributions, notwithstanding the army’s and 
government’s claims for the review of borders for the benefit of the monarchy.

The problem, in fact, was of a comprehensive character. The Supreme 
Command claimed the swap of the territory located south–east of the town Brody 
in eastern Galicia, with about 60,000 inhabitants of mainly Ukrainian nationality, 
for a mixed–nationality territory around the Ukrainian city of Khotyn with a pop-
ulation of about 82,000. The army was of the opinion the territory surrounding 
Khotyn was necessary to preserve the security of Czernowitz, the capital of an 
Austro–Hungarian „crown–land” Bukovina. Furthermore, Hungarian officials pro-
posed shifting the Hungarian border up north in case eastern Galicia was conceded 
to Ukraine17.

Beyond any doubt, the subject of Galicia’s split–up was often under discus-
sion in Austria‘s government circles in late 1917. Its precursor emerged shortly 
after Charles I ascended the throne in November 191618. The Emperor consid-
ered this option in view of a dragging–on debate concerning Vienna’s future re-
lations with Poland, he held the debate with Austro–Hungarian governor general 
of Lublin, Count Stanislaw Szeptycki, who had allegedly viewed the split–up as 
„indispensable”19. 

Surprising as it may seem, in spite of various plans regarding the future of 
those parts of the Austro–Hungarian Empire inhabited by Ukrainian population, 
the empire had not formed a clear policy for Ukraine by 1917. It in fact put ef-
fort into supporting anti–Russian organisations of Ukrainian émigrés who had fled 

16 A summary of a Ministerial meeting at the Foreign Ministry, No. missing, Dec 7, 1917, HHStA, 
PA, Box 504 Liasse XLVII 3/17–22 [hereafter: 504 P. A. I].

17 AOK to Foreign Ministry, No. Op. Geh. 541, Dec 16, 1917, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I. 
Liasse Krieg 70/1 [hereafter: 1053 P. A. I].

18 W. B i h l , Die Ukraine–Politik Österreich–Ungarns im Ersten Weltkrieg, [in:] Die Besatzung 
der Ukraine 1918. Historischer Kontext — Forschungsstand — wirtschaftliche und soziale Folgen, ed. 
W. D o r n i k, S. K a r n e r,  Graz–Wien–Klagenfurt 2008, p. 54.

19 Demblin to Czernin, No. 24, Dec 9, 1917, HHStA, PA, Box 504 P. A I. Simultaneously, the 
Emperor was critical to new German terms of the Austro–Polish solution which Berlin had presented 
in early November 1917. Cf. J. Ž u p a n i č, Rakousko–Uhersko a polská otázka, Prague 2006, p. 120–
121. 
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from Russia. In this regard, let us mention the Union for the Liberation of Ukraine 
(Sojuz Vyzvolennja Ukrainy)20, which had been established as early as in 1914.

It was Archduke Wilhelm, supported by new Austrian Emperor Charles I, 
who had become fascinated with Ukraine. Wilhelm’s father, Charles Stephan of 
Habsburg, was one of the candidates to the Polish throne. Wilhelm advised split-
ting Galicia into the western — Polish part and eastern — Ukrainian one. Eastern 
Galicia was to be joined to Bukovina, creating a new crown’s land. Following the 
defeat of the House of Romanov in Russia, Wilhelm’s ambition was to become 
Prince of Ukraine and after 1915 he in fact served as commander of Ukrainian 
troops on the eastern front and learnt to speak fluent Ukrainian21.

Although in early December 1917 Czernin was not opposed to the idea of 
Galicia’s split–up, he insisted on keeping this plan secret, the reason being that 
he feared the reaction of the Polish members of the Delegation (a body consisting 
of deputies of the Austrian and Hungarian Parliament, which in Austria–Hungary 
dealt with what was known as „common issues”)22. 

This helps to explain why the issues of Poland and Ukraine were in fact a com-
plicated system of problems with no way out. Vienna’s solution, which consisted 
of establishing an Austro–Polish personal union, gave rise to strong antagonism of 
both Berlin and its own army command. At a Dec 18, 1917 meeting at the army 
command’s headquarters, German Emperor Wilhelm II aligned with the army’s 
command standpoint, affirming the Austrian counter–proposal for the position-
ing of the Polish–German border was unacceptable. (Czernin had refused to con-
cede nearly one third of Congress Poland and instead proposed to seal by contract 
Germany’s rights in the border regions)23. Not even was the Austro–Hungarian 
Supreme Command (Armeeoberkommando, AOK) in favour of a personal union 
with Poland, with its Colonel General, Arthur Arz von Straussenburg, claiming it 
might weaken the Austro–Hungarian Empire24.

For his part, Czernin was convinced the Austro–Polish solution was the most 
suitable for Poland in the current military and political situation, given Germany’s 
annexation claims and the weakness of the Entente. The majority of Germany’s 
territorial claims, with minor exceptions, were to be rejected25. Germany’s pressing 
territorial claims in Russia offered Czernin an alternative solution. With regard to 
large territorial gains on the horizon that Germany hoped to acquire in Courland 

20 W. B i h l, op.cit., p. 55.
21 T. S n y d e r, Rudý kníže. Utajený život habsburského arcivévody, Prague 2010, p. 71–82.
22 Czernin to Demblin, No. 11, Dec 10, 1917, HHStA, PA, Box 262 P. A. I.
23 Czernin to Hohenlohe, No. missing, Nov 18, 1917, HHStA, PA, Box 504 P. A. I.
24 Arz to Czernin, No. missing, Dec 13, 1917, HHStA, PA, Box 504 P. A. I. 
25 An instruction to our representatives in Poland, No. missing, Dec 16, 1917, HHStA, PA, Box 

504 P. A. I.
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and Livonia, Czernin could further insist on the Austro–Polish solution in order to 
achieve parity26. 

Nevertheless, the Foreign Minister’s willingness to pursue the Austro–Polish 
solution did not indicate he was unconditionally in favour of Poland. To great dis-
tress of the Polish Council of Regency he was not opposed to Ukraine taking part 
in Brest–Litovsk peace negotiations27.

The defeat of the tsarist regime in March 1917 triggered principal interior po-
litical changes in Ukraine. March saw the establishment of the Central Council of 
Ukraine, a mixed political body claiming legislative power over Ukraine until the 
All Russian Constituent Assembly was held. The Ukrainian Central Council sought 
to achieve autonomy within the revived Russia until the Bolshevik coup d’état. 
However, after the Bolsheviks took power in Petrograd, the council issued a reso-
lution known as the Third Universal, declaring a Ukrainian People’s Republic, 
though still considered as part of the future democratic Russia, and refused to ac-
knowledge the Bolshevik–controlled Council of People’s Commissars as a legiti-
mate Russian government28.

Not long after this, on December 16, three delegates from Ukraine arrived 
in Brest to learn about the terms of the armistice and to consult with the Russian 
delegation. Later on, one of them told German Envoy Rosenberg that a „maximal-
ist” (i.e. Bolshevik — author’s note) government might be authorised to speak for 
„ancient Russia”, namely for Petrograd and Moscow, however, it was not entitled 
to represent the All–Russian Empire29. Czernin sympathized with the involvement 
of the Ukrainian delegates for they were likely to weaken the negotiating position 
of the Russian delegation. In case Bolsheviks had opposed the participation of the 
Ukrainian delegates, the Foreign Minister was ready to reject their stance stating 
the right for self–determination had already been granted to all Russian nations30.

Needless to say, Czernin considered the upcoming negotiations at Brest as 
extremely important and together with his counterpart, German Secretary of State 
for Foreign Affairs Richard von Kühlmann, they decided to participate in them 
personally31. The instructions he had given to then deputy of the Foreign Ministry 
in Brest, Ambassador Kajetan Merey von Kaposmére reveal his principal objective 
was not only the termination of the war on the Eastern front, but also securing sup-

26 Czernin to Demblin, No. 7, Dec 24, 1917, HHStA, PA, Box 504 P. A. I.
27 Ugron to Czernin, No. 64, Dec 21, 1917, HHStA, PA, Box 1080 Brester Kanzlei.
28 W. D o r n i k, Die Besatzung der Ukraine 1918 durch österreichisch–ungarische Truppen, [in:] 

Die Besatzung der Ukraine, p. 144.
29 Rosenberg to the Foreign Department, No. 83, Dec 16, 1917, Quellen zur Geschichte, p. 119.
30 Czernin to Mérey, No. 40, Dec 17, 1917, HHStA, PA, Box 1080 Brester Kanzlei.
31 Hohenlohe to Czernin, No. 799, Dec 15, 1917, HHStA, PA, Box 1052 P. A. I. Soon after that 

Mérey reported that Trotsky would not be taking part in the talks; Mérey to Czernin, No. 59, Dec 16, 
1917, HHStA, PA, Box 1052 P. A. I.
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plies of food and material from Russia32. Or, as Austrian historian R. Lorenz put 
it, „Austria–Hungary’s primary task was to achieve a once and for all recovery of 
their own catastrophic supply situation”33. 

The issue of Ukraine gained importance only two days after the launch of 
peace negotiations. The General Secretariat of the People’s Republic of Ukraine, 
i.e. the Ukrainian government, on December 24, 1917 issued a proclamation to all 
„warring and neutral powers”. The document, based on the Third Universal of the 
Central Council of Ukraine, rejected the right of the Russian Council of People’s 
Commissar’s to conclude peace on Ukraine’s behalf. Volodymyr Vynnychenko, 
President of the General Secretariat, and Oleksandr Shulhyn, Secretary of Foreign 
Affairs, required the participation of Ukraine in peace talks34.

Ukraine’s claim was in fact based on a realistic assessment of the situation, 
at which the country arrived after the armistice had been concluded. If the Central 
Council had rejected it, Kiev might have faced an attack of the troops of Central 
Powers. On the other hand, if not, it was under threat of a French intervention35. 
Furthermore, on December 19, 1917 Bolsheviks gave a silent consent to an unof-
ficial participation of Ukrainian delegates (formally as members of the Russian 
delegation)36 in Russo–German talks on prisoners of war, although merely two 
days before, on December 17 in Kiev, they had given an ultimatum to Ukraine, 
calling for, among other things, a halt to any assistance to the rebellious Russian 
general Kaledin, threatening Ukraine with war37. Ukraine gave their response to 
the ultimatum of the Council of People’s Commissars on December 19, rejecting 
it entirely38.

Vienna, too, was under the pressure from Ukraine. Deputies of the Imperial 
Council Petrushevich and Levyckyj issued a proclamation on behalf of the 
Ukrainian Deputies and the Union for the Liberation of Ukraine. In the document, 
they touched upon a problem, which caused unease among the monarchy’s top 

32 Czernin to Mérey, No. missing, Dec 14, 1917, HHStA, PA, Box 1052 P. A. I.
33 R. L o r e n z, Kaiser Karls Friedensbestrebungen, „Österreichische Militärische Zeitschrift”, 

Sonderheft I, 1967, p. 53.
34 A statement of the General Secretariat of the Ukrainian Republic, No. 101, 24. 12. 1917, Quellen 

zur Geschichte, p. 139–141.
35 H. B e y e r, Die Mittelmächte und die Ukraine 1918, „Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”, 

Beiheft 2, 1956.
36 Brest–Litowsk. Reden, Aufrufe und Manifeste der russischen Volkskomissäre Trotzki, Lenin, 

Joffé, Radek u. a. m. anlässlich der russisch–deutschen Friedensverhandlungen im Winter 1917/1918, 
ed. E. D r a h n, Berlin 1920, p. 6 [hereafter: Drahn].

37 O. H. F e d y s h y n, Germany´s Drive to the East and the Ukrainian Revolution 1917–1918, 
New Brunswick 1971, p. 61–63. Alexey Maximovich Kaledin, a Russian General and Cossack Ataman, 
at the turn of 1917–1918 led the resistance movement against Bolsheviks at the lower reaches of the 
Don. He committed suicide after his defeat by Bolsheviks. Cf. E. M a w d s l e y , The Russian Civil 
War, Boston 1987, p. 18–20 .

38 A response of the Council, Dec 19, 1917, J. B u n y a n, H.H. F i s c h e r, op. cit., p. 440–441.
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circles for many more months. Ukrainians had protested against the alleged inclu-
sion of the region of Volhynia and the Chelm guberniya into the Polish Kingdom, 
asking for their integration with Ukraine. It was namely this requirement that com-
plicated the negotiations with Ukraine in Brest until the beginning of February 
191839. On no account was this claim unexpected.

It was in fact as early as in late October 1914 that the National Council of 
Ukraine had declared the regions of Podlasie and Chelm guberniya ancient 
Ukrainian settlements40. Needless to say, this move provoked controversy of the 
Polish party. According to the Russian population census from 1910, a total of 
60 per cent of the Chelm region had declared a Ukrainian nationality, compared 
with 20 per cent declaring a Polish one, while 14 per cent said they were of Jewish 
nationality and the rest declared either German or Russian nationality. At a con-
gress in Vienna in 1815, this part of the Polish Kingdom had been attached to 
Russia and included in what is known as the „Congress Poland”. Later, in 1912, 
the tsarist authorities decided to remove it, Russify it and join it directly to Russia. 
The region of Chelm became part of Poland following the re–establishment of the 
Polish Kingdom by the Central Powers on November 5, 191641. 

On December 26, 1917 the Quadruple alliance gave the green light to the 
Ukrainian’s participation in the peace conference. On December 28, the General 
Secretariat issued a statement announcing a concluded armistice and confirmed 
having posted Ukraine’s own delegates to Brest42. Within days, they arrived in 
Brest and their presence allowed Austria–Hungary and Germany to exert pressure 
on Russia, which during the end–of–year break (Dec 28, 1917 — Jan 4, 1918) 
demanded that peace talks be relocated to Stockholm43. For that reason, Austria–
Hungary and Germany were determined to negotiate solely with Ukraine should 
the Russians refrain from attending the discussion, the aim being to force them to 
return to the negotiating table44. This move in fact provoked the Bolsheviks’ speedy 
comeback on January 7, 1918. 

The fact remains that Vienna did believe it could side with Ukraine and with 
its help put pressure on Russia’s People’s Commissar for Foreign Affairs Leon 
Trotsky, who was to take over the reins of the Russian delegation from Adolf 
A. Joffe. In his memoirs, German secretary for State Affairs Richard von Kühlmann 
writes Czernin had put forward this idea to him yet before the end–of–year break in 
the talks. The New Year’s Day 1918 saw the arrival of four Ukrainian delegates to 

39 Müller to Czernin, No. 91, Dec 24, 1917, HHStA, PA, Box 1080 Brester Kanzlei.
40 H. B e y e r , op. cit., p. 15.
41 Cf. Ch. K o s n e t t e r , Ministerpräsident Dr. Enrst Ritter v. Seidler, Wien 1963, p. 123–124.
42 P. H o r b a n, Die Mittelmächte und die Ukraine im Ersten Weltkrieg, diss. Heidelberg 1958, 

p. 50. The delegates were the following: Industry and Trade Minister V. Holubovych (chairman) and 
then M. Levyckyi, M. Lubynskyi, M. Polos and O. Sevrjuk.

43 Gautsch to Czernin, No. 5, Jan 3, 1918, HHStA, PA, Box 1077 Brester Kanzlei.
44 Hohenlohe to Czernin, No. 6, Jan 3, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I.
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Brest. „He introduced a delegation to me”, he remembered, „consisting without ex-
ception of very young gentlemen, or ´lads´, as he called them with little respect”45. 
Similarly, Trotsky didn’t hesitate to use harsh words: „Those democratic airheads 
felt all excited and beside themselves when they saw the distinguished families of 
the Hohenzollern and Habsburg were taking them seriously”, he wrote about the 
Ukrainian delegation in his memoirs46. However, it did not take long for the dele-
gates from Kiev to find their feet and they quickly became worthy opponents of 
Trotsky and Czernin. 

Berlin, too, backed Ukraine’s participation in the negotiations. Namely General 
Max Hoffmann, chief of staff on the Eastern front (Oberost), along with General 
Erich Ludendorff, éminence grise of the German Supreme Command (Oberste 
Heeresleitung, OHL) viewed the recently established state of Ukraine as a counter 
balance to a reborn Poland and a bastion against bolshevism47.

In the same way, the Austro–Hungarian position at the peace negotiations 
remained unchanged, with Czernin’s primary objective being the conclusion of 
peace. In view of this, at a meeting with Germans on January 8, 1918 he repeat-
edly warned them he would negotiate a separate peace with Petrograd should they 
oppose this objective. However, he was clearly aware of the fact that fulfilling this 
threat was not the least realistic. He had written to the Emperor, saying „we will 
not be able to conclude peace with Russia on our own since the delegation from 
Petrograd is only little interested in us [underlined by author] and the Ukrainian 
gentlemen might demand we cease eastern Galicia and Bukovina for peace with 
Ukraine, which is of course absolutely out of the question”48. 

Presumably, Count Czernin was left with a single option, which was to con-
clude peace with German assistance because as eastern policy was concerned, 
Austria–Hungary was a weak partner both for Petrograd and Kiev. For that matter, 
it is curious he ruled–out surrendering eastern Galicia although he had not opposed 
this plan previously. It would appear that he had been driven by an effort to conceal 
this plan of his from Poland.

Shortly after they started, the peace negotiations were interrupted by a dispute 
over the participation of delegates from the occupied areas. Trotsky demanded the 
participation of delegates from Poland, Courland and Lithuania. Strangely enough, 
the Quadruple Alliance accepted49. Later, when Russians attempted to question 
Trotsky’s statement (affirming the participation of non elected representatives of 

45 R. v o n  K ü h l m a n n, Erinnerungen, Heidelberg 1948, p. 531. Chairman of the delegation, 
Industry and Trade Minister Vsevolod Holubovych arrived on Jan 7, 1918. K. N e i s s e r, Politische 
Chronik der österreichisch–ungarischen Monarchie, Wien 1918, p. 1.

46 L. T r o t s k y, Moje Paměti. Pokus o vlastní životopis, Prague 1930, p. 475.
47 E. L u d e n d o r f f, Meine Kriegserinnerungen 1914–1918, Berlin 1919, p. 444.
48 Czernin to Demblin, No. missing, Jan 9, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL.
49 Czernin to Demblin, No. 9, Jan 11, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL.
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these areas was not possible) and requested that their adversaries abandon their 
positions, General Hoffmann’s harsh language made them aware of the fact they 
had been defeated50.

Czernin considered Hoffmann’s statement as rather unfortunate because it 
contributed to the feared radicalised sentiment in the hinterlands51. With the talks 
dragging on, he suspected the Russian delegation had acted deliberately52. The 
speech also provoked severe criticism at the meetings of socialists in Vienna and 
other places in the monarchy53.

As a matter of fact, Czernin’s apprehension was justified. In late December 
1917, Lenin asked the delegates of the All–Army Congress whether „it was neces-
sary, in view of the state of the army, to attempt to procrastinate peace talks”, or 
whether to halt peace negotiations immediately and prepare the ground for a pos-
sible revolutionary war54. Later, he opted for the first variant: „Should the negotia-
tions drag on, there must be someone to hinder them”, he reportedly told Trotsky 
and sent him to Brest55. 

Trotsky changed his strategy and began negotiations with the Entente’s agents 
on their assistance in case the peace talks in Brest failed. The Council of People’s 
Commissars demanded to increase the agitation against Germany’s annexionism 
and to continue peace talks and prevent their speeding up by Germans. Moreover, 
the Council called for introducing speedy measures regarding the re–organisa-
tion of the army, which were to consist in reducing its headcount while increasing 
defensibility56.

In mid–January 1918, Vienna and other cities of the monarchy were hit by 
a series of strikes whose main cause was the critical state of food supplies. Czernin 
urged Emperor Charles to personally ask for German help. He also suggested po-
tential cereal supplies from Ukraine might be obtained. However, the supplies 
would not reach Vienna before spring and its volume was unlikely to suffice for 
the empire57. Besides the food crisis, it was the unsatisfactory course of the peace 
talks that triggered the strikes. General Arz pointed out Hoffmann’s speech which 
had acted as catalyst58. Later, the Emperor sent a letter to Czernin telling him „the 

50 A meeting of a commission for political and territorial matters, No. 187, Jan 12, 1918, Quellen 
zur Geschichte, p. 294–301.

51 O. C z e r n i n, op. cit., p. 322.
52 Czernin to Foreign Ministry, No. 98, Jan 13, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I.
53 I. M e c k l i n g, Die Aussenpolitik des Grafen Czernin, München 1969, p. 273–274.
54 Questions to delegates of the all–army congress on the army’s demobilization, V. I. L e n i n, 

op. cit., p. 25–26.
55 L. T r o t s k y, op. cit, p. 458.
56 A draft resolution of the Council of People’s Commissars, Dec 18 (31), 1917, [in:] V. I. L e n i n, 

Spisy, vol. XXVI, Prague 1956, p. 383. The resolution was adopted on the same day.
57 Czernin to Demblin, No. 8, Jan 15, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL. 
58 Quoted according to Quellen zur Geschichte, footnote 1, p. 364.
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fate of the monarchy and the dynasty depends on a speedy conclusion of peace in 
Brest–Litovsk”59. 

The series of strikes confirmed that Czernin had been right in urging a speedy 
conclusion of peace at any cost, in spite of his opponents. However, the troubled 
situation weakened the monarchy’s negotiating position. In order to reduce the ten-
sion in Vienna, Czernin assured the social–democratic leaders he was determined 
to conclude peace with Russia. He affirmed the German claims would not prevent 
concluding peace with Petrograd and Ukraine. Nevertheless, he believed the unrest 
weakened the monarchy’s position and hindered any action he might take60. 

On the other hand, the leaders of the Austrian left wing required at least some 
symbolic success in the talks with Bolsheviks. Baron Flotow, a chief of section at 
the Austro–Hungarian Foreign Ministry, was quoted as saying: „Though they were 
really interested in the report on Ukraine, its role as a watchword was much less 
important than if it were for Russia and Trotsky”61. The situation calmed down 
thanks to Austrian Prime Minister, Ritter (Knight) Ernst Seidler von Feuchtenegg, 
who made it clear that the monarchy had no territorial claims vis–à–vis Russia and 
was determined to conclude peace with Ukraine as soon as possible62.

In the meantime, unofficial negotiations with Ukraine were under way. 
The talks were led, with Czernin’s consent, by General Hoffmann with Austro–
Hungarian Envoy Wiesner taking part63. At a plenary meeting of the peace con-
ference on January 10, 1918, the leader of the Ukrainian delegation Holubovych 
demanded a full representation at meetings. He also said Ukraine did not recog-
nise Russia’s Bolshevik government and asserted the right to ratify any agreements 
concluded between them and the enemy64. 

On January 12, 1918, the Quadruple Alliance recognised the Ukrainian del-
egation as an independent and authorised representation of the Ukrainian People’s 
Republic65. Later Trotsky affirmed that „the Russian delegation sees no obstacles to 
an independent participation of the delegation of the General Secretariat in peace 

59 Demblin to Czernin, No. missing, Jan 17, 1918, HHStA, PA, Box 263 P. A. XL.
60 Czernin to Flotow, No. 129, Jan 17, 1918, HHStA, PA, Box 818 P. A. I Liasse Krieg 1 o–p 

1914–1918 [hereafter: 818 P. A. I]. Dr. Wilhelm Ellenbogen, since 1901 Deputy of the Imperial 
Council, Dr. Karl Renner, since 1907 Deputy of the Imperial Council, 1918–1920 Austrian Chancellor, 
1945–1950 Austrian Federal President, Karl Seitz, since 1901 Deputy of the Imperial Council, 1919 
chairman of Austrian National Assembly.

61 Flotow to Czernin, No. 87, Jan 18, 1918, HHStA, PA, Box 818 P. A. I.
62 A statement of the Austrian Prime Minister, No. missing, Jan 20, 1918, HHStA, PA, Box 818 

P. A. I.
63 Die Aufzeichnungen des Generalmajors Max Hoffmann, Herausgegeben von Karl F. N o w a k, 

Berlin 1929, p. 210, W. B i h l , op. cit., p. 78.
64 A statement of the Ukrainian delegation, Jan 10, 1918, J. B u n y a n, H. H. F i s c h e r, op. cit., 

p. 491–492.
65 Drahn, p. 40.
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talks”66. An expert on early Soviet Foreign policy, Canadian historian R. K. Debo 
is right to state that Trotsky had no choice. According to Debo, if he had refused 
to acknowledge the Council as a Ukraine’s representative, he would have ridiculed 
the Declaration of Nations‘ rights67. On the other hand, the Soviet policy vis–à–vis 
Kiev, based on armed solutions of disputes and operating under a puppet govern-
ment, went against its declared noble principles.

The beginning of concrete talks on individual points of a peace treaty with 
Ukraine launched on January 15, 1918, was marked by cautious messages to 
Vienna. However, the Austro–Hungarian delegation saw them as a chance to score 
genuine success. What is more, Czernin considered negotiations with Ukraine even 
more important than talks with Russia, because „unlike the Petrogradians, they are 
able to help us out with cereals”.

Nevertheless, serious obstacles stood in the way to successful conclusion of the 
treaty. Kiev made clear its eagerness to sign immediate peace with Germany, how-
ever, it claimed from Austria–Hungary „certain concessions in eastern Galicia”. 
Czernin refused them and hoped Ukraine would be satisfied to hear that „we will 
treat our Ukrainians nicely”. Czernin was willing to unofficially make such a state-
ment, on condition that peace be concluded immediately68. 

Furthermore, negotiations with Ukrainians were accompanied by unrest in the 
hinterlands. Czernin complained the Austrian authorities had attacked from the rear 
because during the strikes they had not prevented the publication of revolutionary 
cries in the press. Yet the need to come to an agreement with Kiev was now far 
more pressing than before as „there are cereals in Ukraine which we could obtain 
already in the spring”69.

Efforts to conceal the dramatic events at home from Bolsheviks and Ukrainians 
were vain. Ukraine’s delegates Sevrjuk and Levyckyj could allegedly read „the 
degree of our [Austro–Hungarian — author’s note] problems with supplies from 
this unrest just like from a thermometer”70. Czernin put all his efforts into negotia-
tions with Kiev. „While those in Petrograd can’t export anything but revolution”, 
he wrote to the Emperor, „Ukrainians have a great deal of cereals which they are 
willing to supply us with”.

Needless to say, peace with Ukraine was far more important than that with 
Russia. The monarchy had the possibility of making peace with Russia separately, 

66 Plenary session of the peace conference, Jan 12, 1918 (Dec 30, 1917), Mirnyje peregovory 
v Brest–Litovske. S 22/9 děkabrja 1917 g. Po 3 marta (18 fevralja) 1918 g., vol. I: Plenarnyje zased-
anija, zasedanija političeskoj komissii, Moskva 1920, p. 88. 

67 R. K. D e b o, Revolution and Survival. The Foreign Policy of Soviet Russia, 1917–1918, 
Toronto–Buffallo 1979, p. 66. 

68 Müller to Demblin, No. 10, Jan 16, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL.
69 Czernin to Müller, No. 11, Jan 17, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL.
70 O. C z e r n i n, op. cit., p. 326.
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but Czernin had ruled out this solution pointing out Germany would in that case 
conclude separate peace with Ukraine71. 

It was becoming increasingly obvious that Czernin’s threats with independent 
action vis–à–vis Russia had been a merely an instrument in a diplomatic game. 
Peace with Ukraine without German diplomatic support would have been much 
less advantageous than the agreement appearing on the horizon. For instance 
Kühlmann strictly rejected Kiev’s claims for Austro–Hungarian territories inhab-
ited by Ukrainians72. While a separate peace with Russia would please the public at 
home, its drawbacks prevailed.

Disputes between Germans and the Bolsheviks went on, so Lenin and Stalin 
advised Trotsky to return to the capital73. On January 18, 1918 the leader of the 
Russian delegation announced a ten–day break in the peace talks and his return to 
Petrograd for the purpose of a consultation74. The official cause of Trotsky’s sud-
den decision was the persisting dispute over the issue of annexations or abandon-
ing occupied territories75. 

The controversy began when General Hoffmann at a meeting of a commission 
for political and territorial issues presented a map with the projected new Russian 
border. A dispute flared up regarding the territory south of Brest whose national-
ity had not been determined. While Hoffmann claimed this matter needed to be 
discussed with the Ukrainian delegation, Trotsky in turn required his delegation 
be present at these talks, taking back his previous consent to Ukraine’s independ-
ent participation at the peace conference. Although Czernin usually stayed in the 
background during discussions about territories occupied by Germans, he became 
involved when it came to debating about territories occupied by Austria–Hungary. 
Sadly, his attempt to cast doubt on Trotsky’s standpoint did not bear fruit76.

In the meantime, the talks with Ukraine, which were of crucial importance for 
Vienna, were just treading water77. Ukrainians kept presenting their claims regard-
ing the interior structure of the monarchy. Given the fact that Czernin suspected: 
„their rejection might provoke the wrecking of the negotiations”, he asked the 
Emperor to call the Crown Council which was to decided on this subject78.

71 Czernin to Müller, No. missing, Jan 18, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL.
72 W. B i h l , op. cit., p. 80.
73 A. A. A c h t a m s j a n, O Brest–Litovskich peregovorach 1918 goda, „Voprosy istorii”, 1966, 

No. 11, p. 34.
74 Czernin to Demblin, No. 167, Jan 19, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL. Cf. S.M. M a j o r o v, 

Borba sovetskoj Rossii za vychod iz imperialističeskoj vojny, Moskva 1959, p. 192.
75 Meeting of the Russian, German and Austro–Hungarian delegation. (Political commission). Jan 

18/5, 1918, Mirnyje peregovory, p. 130–131.
76 Meeting of the Russian, German and Austro–Hungarian delegation. (Political commission). Jan 

18/5, 1918, ibidem, p. 123–129.
77 O. C z e r n i n, op. cit., p. 325.
78 Czernin to Demblin, No. 167, Jan 19, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL.
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The requirements that Kiev presented were considerable. „Ukrainians are not 
negotiating any more, they are dictating!“, reads an entry in the Minister’s diary79. 
Above all, Ukrainian delegates insisted on the establishment of their own „crown’s 
land” which would include eastern Galicia and all or part of Bukovina. In a re-
port Czernin sent to the Emperor he admitted it could concern a part of Hungary, 
too. However, he ruled out any direct annexation of Austro–Hungarian territory by 
Ukraine adding he firmly rejected such a proposal in the talks80. 

The letter to the Emperor made no mention of yet another claim by Ukraine. 
The delegation from Kiev strictly claimed the territory neighbouring the city of 
Chelm formerly belonging to the Russian part of Poland. Czernin decided to „take 
over the responsibility. I cannot watch hundreds of thousand [of people] starve just 
so that I do not lose Poland’s support”81.

On January 22, the Emperor inaugurated the meeting of the Crown Council. 
At first, Czernin summarized the situation. He pointed out problems that occurred 
during the talks with Bolsheviks, attributing them to the „annexation appetite” of 
the German OHL. It was peace with Ukraine that he labelled as far more impor-
tant. He summed up Kiev’s claims and made it clear that abandoning Chelm would 
seriously hinder the implementation of the Austro–Polish solution. On the other 
hand, he outlined, a positive attitude to the Ukrainian claims would allow them to 
quickly sign business contracts and secure supplies of cereals.

Austrian Prime Minister Seidler, whose government had the competence to 
propose the establishment of an independent Ukrainians „crown’s land” shared 
Czernin’s view. However, he pointed out it would be difficult to obtain the neces-
sary two–thirds majority of votes in the Imperial Council.

On the other hand, Hungarian Prime Minister Wekerle affirmed that the is-
sue of Ukraine was in fact non–existing in Hungary, for Rusyns [i.e. Ukrainians] 
had no intellectual elite and the economy in the territories inhabited by them was 
in the hands of non–Rusyns. He expressed his doubts over the establishment of 
the Ukrainian Crown’s land, calling it a dangerous precedent. He also questioned 
Ukraine’s exports abilities mentioned earlier by Czernin, pointing out to problems 
with transport. According to him, Ukraine’s assistance with food supplies to the 
Empire was merely a theoretical option. Finally, he invited those present to be ex-
tremely cautious or „we might end up selling the autonomy of eastern Galicia dirt 
cheap”82.

Czernin and Seidler then in turn repeated their arguments using differ-
ent words and the Minister assured those present that he would see to it that the 
Ukrainians would fulfil their pledges. Wekerle retorted he doubted the food crisis 

79 O. C z e r n i n, op. cit., p. 326.
80 Czernin to Demblin, No. 29, Jan 21, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL.
81 O. C z e r n i n, op. cit., p. 326.
82 Later development confirmed Wekerle’s fears.
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was serious enough to allow for such drastic steps. General Arz objected that peace 
with Trotsky had „no practical value” and warned against a rift with Germany. 
Similarly to Wekerle, he questioned the importance of Ukrainian stocks of cereals 
and recommended not risking a dispute with the Poles. Czernin countered that the 
Austro–Polish solution would be possible even after withdrawal from Poland, but 
only if Germany wanted it and he again inveighed against the German Supreme 
Command OHL.

It was the Emperor who summed up the stormy debate. He said: „The Foreign 
Minister is entitled 1) in case no other solution is possible, to conclude a separate 
peace with Russian maximalists in the form he proposes, 2) in case the food crisis 
in the monarchy hinders the continuation of war […], to begin negotiations with 
Ukraine regarding the split up of Galicia, 3) although regrettable, to put aside the 
Austro–Polish solution”. At the end of the discussion, common Finance Minister 
Baron Stephan (István) Burián said a word, proposing that the pledge to establish 
a new crown’s land was not directly included in the peace treaty with Ukraine but 
was adopted in the form of a secret appendix. Upon that, the Emperor ended the 
debate83.

The following day Count Czernin saw some influential MPs — delegates, 
namely former Austrian Prime Minister Max Wladimir Baron von Beck, former 
Austrian Minister without portfolio and member of the House of Lords Joseph 
Maria Baernreither, former common Finance Minister Leon Ritter von Biliński, 
and Ukrainian leader Mykola Ritter von Vasylko. The meeting was held on the eve 
of the meeting of the Foreign Committee of the Austrian delegation and Czernin 
wanted to pass on to its members some important information about the peace 
talks. However, the information had been „adapted” and often, in fact, Czernin 
contradicted what he had said at the Crown Council.

The Minister spoke of Petrograd as of quantité négligeable and underlined the 
importance of negotiations with Ukraine, which, according to him, „is a powerful 
empire warring with Petrograd, owns an army and has the supplies we need”. He 
also said that due to the unrest in Vienna and other places, Ukrainians negotiated 
from the position of strength, but provided no other details regarding their stand-
point. Czernin then reminded others of problems which arose after Trotsky with-
drew his acknowledgement of the Ukrainian delegation of the Central Council as 
a body representing Ukraine, instead inviting representatives of the Soviet Ukraine 
to the talks84. By the same token, Trotsky gave a red light to the invitation of a rep-

83 Meeting of the Crown Council, No. missing, Jan 22, 1918, HHStA, PA, Box 315 P. A. XL, 
Interna, Gemeinsamen Ministerrats Protokolle. Minutes of the meeting were published in: 
Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch–Ungarischen Monarchie (1914–1918), 
ed. M. K o m j á t h y,  Budapest 1966.

84 The Minister was informed about this fact from Brest by Count Csáky.
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resentative of the Polish government, which Czernin and Kühlmann had allegedly 
proposed.

After the Minister’s introduction, a discussion erupted during which the par-
ticipants expressed their confidence in the Minister and brought up some con-
troversial topics. Namely Biliński stressed the importance of a strong Poland to 
counter–balance Russia and to provide protection against it. Moreover, the topic 
of Poland’s participation in the talks came up, which was compared to Ukraine’s 
participation.

At the end of the discussion, Czernin summed up the situation. Contrary to the 
reality, he told Biliński that „the matter of Polo–Ukrainian borders is not at least 
topical today”, but he classified German territorial claims to Warsaw as more seri-
ous. As for the participation of Poles in Brest, he noted that Trotsky had proposed 
inviting the representatives of Courland, Estonia and Livonia, but only as private 
individuals. Czernin said Trotsky proposed the same for Poland, but the Central 
Powers believed it unacceptable. Czernin backed Ukraine’s participation explain-
ing that the country was in war with the Quadruple Alliance, which was not the 
case of Poland, and moreover, Trotsky had rejected Poland’s participation in the 
conference in Brest85. 

On January 24, 1918 Foreign Minister Czernin gave a long speech to the for-
eign committee of the Austrian delegation. To begin with, he presented general re-
flections about peace and pointed out that never in the history had peace talks been 
carried out without complication. As on similar previous occasions, Czernin high-
lighted the fragmented character of the former Russian empire and emphasized the 
extraordinary importance of peace with Ukraine for the Austro–Hungarian monar-
chy, with special regard to restoring business relations between the two countries. 
He dealt in detail with the Bolsheviks’ disputes with the Central Council and with 
the request of Soviet Ukraine to be present at the negotiations. These problems, he 
remarked, could be removed since nothing was more important than peace, which 
„the Polish issue must not and will not endanger”. Once more, he declared that 
peace with Russia was less vital than the termination of hostilities with Ukraine86.

Petrograd, like Vienna, was the scene of similar discussions. On January 24, 
1918 a key meeting of the central committee of the Bolshevik’s party was held. 
After an animated debate during which a majority of participants rejected Lenin’s 
proposal to conclude peace immediately, they decided to spin out the negotiations, 
or — as Trotsky proposed — if needed, to resort to a unilateral termination of war87. 

85 Draft meeting agenda of the Austro–Hungarian Foreign Ministry, No. missing, Jan 23, 1918, 
HHStA, PA, Box 583 Delegationsakten 1917–1918.

86 Foreign committee of delegations, No. missing, Jan 24, 1918, HHStA, PA, Box 583 Delegations-
akten 1917–1918.

87 Meeting of the Central Committee, No. 37, Jan 11/24, 1918, Protokoly CK , p. 167–173.
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Yet two other factors interfered with Czernin’s strategy, namely the mounting 
self–confidence of the Russian leaders and negotiations with Austria–Hungary’s 
crucial business partner — Ukraine. Czernin had spoken of these problems in the 
above–mentioned speech to the foreign committee of the Austrian delegation. It 
transpired that on January 22, the Bolshevik–controlled — though formally in-
dependent — Ukrainian People’s Republic appealed through the Russian delega-
tion for participation in the peace negotiations, citing as the reason the nations’ 
right for self–determination. Austro–Hungarian negotiators, who were at that time 
in Petrograd regarding the issue of prisoners of war, were notified by Bolsheviks 
that the Red Army was proceeding far into the Ukrainian territory and the Central 
Council was losing power88. Eventually, Czernin consented with the participation 
of Ukrainian Bolsheviks. He was driven by Germans, which had recommended the 
move, and, more importantly, he believed he could exert greater pressure on the 
delegation of the General Secretariat89.

It was this atmosphere that provided the setting for the renewed peace confer-
ence on January 30. Czernin was of the opinion that given the growing hopes of 
Russian Bolsheviks for a revolution in Central Europe, any agreement with them 
was nearly excluded90. Trotsky withdrew his recognition of the Central Council 
and insisted all agreements made with Ukraine needed to be approved by the 
„People’s Secretariat”, which was in fact the Bolshevik–controlled Ukrainian gov-
ernment based in Kharkiv. On January 22, 1918 Ukraine’s Central Council issued 
the Fourth Universal in which it declared Ukraine an independent and sovereign 
state, however, this document little affected Trotsky’s claims91.

Surprising as it may seem, Czernin regarded the conflict among Bolsheviks 
and Ukrainians positively for it gave the monarchy a strong negotiating position. 
In a report destined solely for the Emperor, he asks a rhetorical question „whether, 
in view of the current modified situation, it would not be better to change strategy 
and whether it would be suitable to wage a war on Petrograd together with the 
Ukrainian troops”. He believed it was the only way to get to the cereals in Ukraine 
and to conquer the international Bolshevik revolution92.

At a Jan 31, 1918 meeting of a commission for political and territorial is-
sues Trotsky repeatedly protested „against the claim of the delegation from Kiev 
to resolve territorial issues independently and unilaterally”. Czernin immediately 
reacted by proposing to call a plenary session where this matter would be dis-

88 Hempel to Czernin, No. 38, Jan 24, 1918, HHStA, PA, Box 818 P. A. I.
89 Hohenlohe to Czernin, No. missing, Jan 22, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I. and Csáky to 

Czernin, No. 183, Jan 22, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I.
90 O. C z e r n i n, op. cit., p. 332.
91 Fourth Universal of the Ukrainian Central Council, Jan 22, 1918, [in:] J. B u n y a n, 

H. H. F i s h e r, op. cit., p. 444–448.
92 Czernin to Demblin, No. 16, Jan 30, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL. 
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cussed. Trotsky then announced that part of the Kiev garrison had defected to the 
Bolsheviks and the meeting was terminated93.

It was the new leader of the Ukrainian delegation Sevrjuk (Holubovych had 
become Prime Minister — Chairman of the General Secretariat) who presented the 
Ukrainian response to the Bolsheviks at a plenary session on February 1, 1918. He 
pointed out Trotsky’s statement from January 10, 1918 when he said he had „no 
objections against the participation of the Ukrainian delegation in the peace talks” 
without limits. Trostsky, on the other hand, affirmed the disputes of the Council 
of People’s Commissars and the Central Council in no way limited the Ukrainian 
right for self–determination. He noted that the Ukrainian state would continue to 
exist even if the government changed and that Bolsheviks agreed with the partici-
pation of the Council’s delegation only because the process of the establishment of 
a Soviet Ukraine had not been accomplished at that time.

The debate between Ukrainians and Russian delegates was summed up by the 
Council’s representative Levyckyj, who said harshly: „Loud proclamations of the 
Bolsheviks about the total freedom of Russian nations is mere demagoguery [...] 
In order to prevent the implementation of this principle [i.e. the nations‘ right for 
self–determination — author’s note], they have resorted not only to gangs of mer-
cenaries of the Red Guards, but they have instituted much more drastic and inad-
missible measures: they stifle the press, they scatter political gatherings, they arrest 
and shoot politicians [...] There cannot be any doubt that [the Kharkiv government 
— author’s note] not only fails to represent the Ukrainian People’s Republic, but it 
can hardly be considered as a representative of the city of Kharkiv”.

Upon that, Czernin, in the name of the Quadruple Alliance, confirmed the 
recognition of Kiev’s delegation and recognized the Ukrainian People’s Republic 
as an independent state, which was entitled to conclude international treaties94. 
„Vulgarities, which the Ukrainian representatives today threw at the Petrogradians, 
were utterly grotesque and confirm how big a gap there is between these govern-
ments”, wrote the Minister in his diary95. The fact that Trotsky had withdrawn his 
consent with the independent participation of the Central Council’s delegation in 
Brest would serve Czernin as an excuse to discredit the Bolshevik government in 
that it drags out the peace negotiations96.

As for the Germans, with the exception of Hoffmann, they stood aside when it 
came to establishing a new the relationship between Vienna and Kiev. Kühlmann 

93 Meeting of the Russian, German and Austro–Hungarian delegation. (Political commission). Jan 
31/18, 1918, Mirnyje peregovory, p. 142–144.

94 Meeting of the peace conference, No. 275, Feb 1, 1918, Quellen zur Geschichte, p. 462–475.
95 O. C z e r n i n, op. cit., p. 332.
96 Czernin to Demblin, No. 17, Feb 1, 1918, HHStA, PA, Box 262 P. A. XL. During the talks, 

Czernin responded to Trotsky’s complaints regarding the contents of Austro–Hungarian press articles 
that the government was in no way influencing the contents of the press articles. Cf. Mirnyje pere-
govory, p. 141.
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later explained the German Reich Chancellor Georg von Hertling that „the solution 
of the Ukrainian problem involves significant sacrifice from Austria and I believe”, 
he explained to him, „that we should try avoiding any sign of insistence […] the 
more powerful words of the Austro–Hungarian representative in fact have a posi-
tive effect on the public opinion of the Danubian monarchy”97.

In spite of a growing pressure of the Bolsheviks on the Central Council, ne-
gotiations with the Ukrainians only advanced minimally. On February 1, 1918, 
Czernin and Hoffmann proposed to Kiev’s delegation a peace conclusion under the 
following terms:

1.  Both parties declare the state of war as terminated and enter in diplomatic 
relationships.

2. Ukraine pledges to supply one million tonnes of cereals.
3. All other matters will be dealt with at later meetings.
On February 2, Ukraine rejected this proposal (or in fact an ultimatum) and 

insisted on their original requirements:
— Recognition of the Ukrainian People’s Republic
—  Definition of its borders (the territory of Chelm would be attached to 

Ukraine)
— Ukraine will supply 100,000 freight cars of cereals by the end of June 1918
— Secret treaty concerning Galicia98.
A day later, on February 3, at the end of a session of the commission for po-

litical and territorial matters, Kühlmann announced to the Russian delegation the 
Quadruple Alliance’s decision to halt peace negotiations until February 7. On 
Czernin’s proposal, they both travelled to Berlin to discuss their next steps with 
military and governmental leaders99.

The meetings in Berlin began with the presence of Reich Chancellor von 
Hertling and General Ludendorff on the morning of February 5, 1918. To start 
with, Czernin spoke about difficulties which had emerged in the negotiations with 
Ukraine and stressed that the abandoning of Chelm, as well as the establishment 
of an independent Ukrainian crown’s land would extremely complicate the monar-
chy’s interior situation. However, he said, this step was unavoidable, because „the 
Central Powers cannot do without external help until new crops”. He followed by 
explaining the Bolshevik military campaign against the Kiev’s Council and point-
ed out that a possible defeat would destabilise the benefits that peace in the East 
would bring about. Kühlmann objected that the attachment of Chelm to Ukraine 
would adversely affect the German positions in Poland. The establishment of an 
independent crown’s land in eastern Galicia would still require the Austro–Polish 

97 Kühlmann to the Ministry, No. 276, Feb 2, 1918, Quellen zur Geschichte, p. 476.
98 O.H. F e d y s h y n, op. cit., p. 74.
99 Czernin to the Ministry, No. 246, Feb 2, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A I.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



518 VÁCLAV HORČIČKA  

solution, he added. Ludendorff shared his view, noting he was in favour of provid-
ing the Central Council with armed forces, but only if Ukraine requested so.

Czernin, in the same vein with his previous statements, responded that es-
tablishing an independent Ukrainian crown’s land was problematic because it 
was forced out by an external power. A chief of section at the Foreign Ministery, 
dr. Gustav Gratz presented an additional report about the current state of negotia-
tions with Ukraine. Above all, he highlighted Vienna’s effort to conclude a deal on 
prompt cereal supplies100. 

Besides of the Ukrainian issue, several other problems linked to peace nego-
tiations and the progress of war were touched upon. As for the Polish issue, no 
agreement was reached, although the Austro–Hungarian delegation had attempted 
to swap its consent with establishing a Ukrainian crown’s land for an alleviation of 
German claims vis–à–vis Poland in case the Austro–Polish decision had been opted 
for. Finally, the debates in Berlin produced a solution regarding Ukraine. General 
consensus was that peace should be secured as fast as possible owing to the food 
crisis. The region of Chelm was to be attached to Ukraine and a Ukrainian crown’s 
land was to be established in Eastern Galicia101. 

Meanwhile, key discussions with Ukraine had advanced. On February 5, 1918 
a leading Ukrainian politician in Austria, Mykola Ritter Vasylko arrived in Brest 
accompanied by Envoy von Wiesner to negotiate with Kiev’s representatives. 
Little though did he contribute to the results, for he allegedly showed a „much 
more chauvinistic” conduct than he did in Vienna, apparently under the impression 
of his self–confident colleagues from Kiev102. 

On February 7, a meeting took place of the Austro–Hungarian and Ukrainian 
commission whose goal was to draft a collective peace agreement among Germany, 
Austria–Hungary, Bulgaria, Turkey as one party and Ukraine as the other party. At 
the meeting, Envoy Wiesner and Ukrainian negotiator Lubynskyi signed a protocol 
on cereal supplies according to which Ukraine pledged to supply at least one mil-
lion tonnes before July 31, 1918. After the protocol was signed, Wiesner officially 
affirmed that the ratification of the peace treaty by the Quadruple Alliance would 
depend on the fulfilment of the present pledge. Ukrainians declared being aware of 
his statement103. 

On February 8, a breakthrough agreement was reached — the establishment of 
a Ukrainian crown’s land, which was to be attached to Bukovina. Kiev’s claim to 

100 Protocol on negotiations in Berlin, No. missing, Feb 5, 1918, HHStA, PA, Box 504 P. A. I, 
Liasse XLVII 3/17–22 (hereafter 504 P. A. I).

101 Summary notes ob negotiations in Berlin, No. missing, Feb 6, 1918, HHStA, PA, Box 504 
P. A. I.

102 O. C z e r n i n , op. cit., p. 334.
103 Protocol, No. missing, Jan 7, 1918, HHStA, PA, Box 523 P. A. I. On April 8, 1918 an agreement 

was signed between Ukraine and the Central Powers, which further specified the pledge. W. D o r n i k, 
op. cit., p. 147–148.
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include this point directly in the peace treaty had by then diminished and the del-
egates eventually agreed with the form of a secret amendment. Austria–Hungary 
took into account that Ukraine had already adopted laws for the protection of its 
minorities. Prime Minister Seidler and Czernin then promised, on behalf of the 
Austrian government, that the relevant draft law would be presented by July 20, 
1918. Due to the character of the pledge, the secret protocol was signed also by 
Seidler, most likely a short time afterwards in Vienna104. 

What is more, Ukrainians also eased their claim regarding the inclusion of the 
Chelm region in Ukraine. Although the Peace Treaty signed between the Quadruple 
Alliance and Ukraine on February 9, 1918 at 2:00 a.m. stipulated that this region 
would be part of Ukraine, article II, par. 2 detailed the statement adding that „in-
dividual aspects of this border [i.e. between Ukraine and Poland — author’s note] 
will be determined by a joint commission according to ethnographic conditions 
and under the supervision of the inhabitants”. The hard–fought victory over this 
amendment was to soften the painful impact of the concession Vienna made re-
garding its (no longer realistic) Austro–Polish ambitions and above all it was to 
prevent further damage on the local political scene, which still counted on Galician 
Poles105.

Immense was the damage in Poland and on the local political scene. Seidler’s 
instigation that the publication of terms of the treaty with Kiev be postponed was 
well–grounded although quite naive106. The news about the terms of the treaty with 
Ukraine raised a backlash amongst the Poles. Governor General Count Stanislaw 
Szeptycki resigned and a large number of subordinate officials conveyed their criti-
cism. In addition to protests from official circles, Poland was also the scene of pop-
ular protests, an example being the public setting on fire of the Emperor’s portrait 
in Lublin on February 12, 1918107. In a letter to the Emperor, the Polish Regency 
Council described the peace as „a hostile act to Poland, which was brought to life 
by the Foreign Minister of Your Majesty”108.

104 Burián to Hohenlohe, No. 501, July 1, 1918, HHStA, PA, Box 523 P. A. I, Liasse XLVII 11–12 
g Krieg (hereafter 523 P. A. I). Burián especially reminded Hohenlohe of Seidler’s signature.

105 Peace treaty with Ukraine, No. missing, Feb 9, 1918, HHStA, PA, Box 523 P. A. I. After the 
ratification of the contract, the occupied territories were to be immediately abandoned and diplomatic 
and consular relationships created (art. IV. and V.). The issue of prisoners of war was to be dealt with 
in an individual contract (art. V. and VIII.). The majority of the contract dealt with the terms of mutual 
trade, Ukrainians pledged to send delegates to a commission, which was to determine the amount of 
food that Ukraine had pledged to export by July 31, 1918 (art. VII.). However, the amount of cereals 
for Austria–Hungary had already been defined by a protocol from Feb 7, 1918. 

106 Müller to Czernin, No. 307, Feb 10, 1918, HHStA, PA, Box 1080 Brester Kanzlei.
107 Hoenning to Czernin, No. 53, Feb 13, 1918, HHStA, PA, Box 1040 P. A. I, Liasse Krieg 

56/32a–37, Polen (hereafter 1040 P. A. I).
108 General Secretariat of the Regency Council to Ugron, No. 200, Feb 16, 1918, HHStA, PA, Box 

1040 P. A. I.
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Clearly, Czernin’s interpretation of the treaty was dissimilar. The Minister par-
ticularly stressed that the monarchy’s borders were not changing and no final deci-
sion about Poland’s borders had yet been made. He noted that „the western part of 
the Chelm territory, which is predominantly Polish, will stay in Poland”. He also 
noted that the actual abandoning of this territory would take place much later, as 
in fact a special commission would need to be established to oversee the process. 
„This provision gives us the opportunity to postpone the withdrawal for as long 
as we might want”. Besides the supplies of cereals, which he considered the main 
advantage of the peace treaty, he also touched upon the situation of war prisoners, 
which was to be dealt with by an amended agreement that had already been worded 
but not yet signed. The most sensitive point, according to the Minister, was the bi-
lateral agreement regarding the establishment of an independent Ukrainian crown’s 
land, which, as Czernin noted, was linked to the supplies of cereals. Accordingly, 
he insisted on strict confidentiality of this document109.

Trotsky was yet another critic of the peace treaty with Ukraine. Apart from 
Germany’s plans to annex Estonia and Livonia, the peace agreement was one of the 
reasons why he on February 10 issued a unilateral statement that Russia was with-
drawing from the war. Immediately after that he and the Russian delegation left 
Brest110. Although the Austro–Hungarian delegation was in favour of preserving 
the armistice, Czernin could not rule out an intervention in Ukraine111. On February 
18, 1918, Germans launched operations against the Bolsheviks.

Simultaneously to the Russian delegation’s departure from Brest, the power 
of the Ukrainian Central Council shrivelled with the Bolshevik troops’ attack. On 
February 15, 1918, at a meeting with German and Austro–Hungarian representa-
tives in Brody, Ukrainian officers admitted not knowing the whereabouts of the 
members of the Central Council, and affirmed the majority of Ukraine’s cities in-
cluding Kiev were occupied by Bolsheviks. Ukrainian delegates were convinced 
that only foreign troops had the ability to rid Ukraine of the red guards112.

Ukraine’s current state of affairs opened the way to Czernin, who was de-
termined to negotiate more advantageous peace conditions with Ukraine. In an 
instruction he sent to Envoy Wiesner, who was then in charge of leading more 
talks with Sevrjuk, the Count agreed to provide help for Ukraine but insisted that 
the Ukrainian government in return make concessions regarding the borders of the 
Chelm guberniya in order to remove Poland’s complaints. The AOK was to con-
sult with OHL about the principles of common operations in Ukraine and it was 

109 Czernin to the Ministry, No. 286, Feb 9, 1918, HHStA, PA, Box 523 P. A. I.
110 Meeting of the Russian, German and Austro–Hungarian delegation. (Political commission). 

Feb 10, (Jan 28) 1918, Mirnyje peregovory, p. 205–210.
111 Czernin to Demblin, No. 23, Feb 11, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I.
112 Arz to Czernin, No. 1044, Feb 16, 1918, HHStA, PA, Box 836 P. A. I, Liasse Krieg 3f, Russland 

1918, 3g–k, Russland 1917–1918 [hereafter: 836 P. A. I].
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decided that the military operation would not be carried out before the negotiations 
with the Ukrainian delegation were terminated113.

On the other hand, the Emperor Charles was against military action in Ukraine 
and he intervened via General Arz at the OHL114. It was only after a long hesitation 
that the Emperor gave in to Czernin’s requests.

Meanwhile, Envoy Wiesner achieved an amendment of article II of the 
peace treaty with Ukraine. According to it, the problematic territory to the East 
of Bilhoraj (Biłgoraj) was to remain in Poland115. The agreement brought about 
the long–awaited (but only temporary) quiescence of stormy feelings among the 
Poles116. Nonetheless, the Emperor and General Arz continued to reject the partici-
pation of Austria–Hungary in any military action in Ukraine. The General backed 
this decision by citing troubled affairs in Romania and other unspecified reasons117.

In this tense atmosphere, the rather awkward news that the terms of the peace 
treaty with Ukraine had been leaked created a furore among the Austrian Poles118. 

Czernin asserted that the Central Council had failed to keep secret the confidential 
protocol dated February 8, 1918, whose content had already been circling among 
the deputies of the Imperial Council. In consequence, Minister Czernin discussed 
this most serious matter with his German counterpart Kühlmann on their way to 
Bucharest where they were to attend peace negotiations with Romania. Not sur-
prisingly, Czernin took advantage of the fragility of the Central Council, which 
was relying on German assistance, and with Germany’s co–operation, exerted re-
morseless pressure on Ukraine.

The German Secretary of State backed Czernin’s request that the confidential 
protocol be handed over to Germany for safekeeping. The copy in question was 
that signed by Prime Minister Seidler119. In spite of the efforts of Vienna’s diplo-
macy to limit the damage caused by the disclosure of the confidential protocol, the 
Austrian Prime Minister found himself in an extremely delicate situation. The first 
reason was that the Ukrainians had once more acted as very determined partners 

113 Czernin to Wiesner, No. 72, Feb 16, 1918, HHStA, PA, Box 836 P. A. I. Already on Feb 17, 
1918 Ukrainians promised to hand over the original of the confidential amendment to the peace treaty 
(although the final treaty was not concluded until March 4, 1918) and agreed with the members of the 
territorial commission, whose composition was not advantageous for them; Österreich–Ungarns letz-
ter Krieg, vol. VII: Das Kriegsjahr 1918, Wien 1938, p. 113. 

114 Arz to Hindenburg, Op. Geh. No. 1040, Feb 17, 1918, HHStA, PA, Box 836 P. A. I.
115 Protocol, No. missing, Feb 18, 1918, HHStA, PA, Box 523. 
116 Hoenning to Czernin, No. 31, Feb 19, 1918, HHStA, PA, Box 1040 P. A. I. However, Ludendorff 

refused territorial changes to the benefit of Poland in the Chelm region. O.H. F e d y s h y n, op. cit., 
p. 98.

117 Czernin to Hohenlohe, No. 76, Feb 18, 1918, HHStA, PA, Box 836 P. A. I.
118 Discretion was breached by Sevrjuk during his stay in Vienna. H. B a t o w s k i, Rozpad Austro–

Węgier 1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, p. 149.
119 Czernin to Wiesner, No. 1, Feb 22, 1918, HHStA, PA, Box 523.
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and it was not until the start of March that they agreed to hand over the protocol120. 
Secondly, the Premier feared a possible parliamentary question and subsequent de-
bate. „Silence is easy, but telling the untruth is hard”, he wrote to Czernin121. 

Germans were to hand over the protocol to the representatives of Vienna’s 
Foreign Ministry for destruction in case the agreed „measures for protecting 
Ukrainian inhabitants in Austria” were adopted by July 20, 1918. If not, the proto-
col was to be handed over to Ukraine.

However, Czernin was not entirely satisfied with this arrangement. For this 
reason, he instructed the Ambassador to Berlin, Prince Gottfried zu Hohenlohe–
Schillingsfürst, to insist on receiving the document at the Foreign Office even if 
Ukraine failed to supply the agreed upon cereals. Germans were to confirm in writ-
ing their willingness to hand over the document should this be the case122.

Germany’s fast progress into Russia’s interior led to Ballhausplatz’s inten-
sification of pressure on the Emperor regarding the co–participation of Austro–
Hungarian troops in Ukraine’s occupation. It was expected that Bolsheviks would 
soon be forced, as Lenin and Trotsky were suggesting in a telegram from February 
19, 1918123, to ask Germans to cease fighting124. Czernin supported his arguments 
by telling the Emperor news from Berlin where negotiations were under way about 
the organisation of commodity exchange with Ukraine. He said Germany had giv-
en a clear message they were not ready to share the spoils with anyone. The news 
cast doubt on the planned cereals supplies from Ukraine. Consequently, Count 
Czernin recommended that Austria–Hungary quickly join the Germans in Ukraine 
before a peace treaty was signed with Russia. He also said the extent of the Austro–
Hungarian military action was of minor importance125.

Eventually, General Arz and later the Emperor gave in126. Although Wolfram 
Dornik had questioned the Emperor’s consent regarding military action, claiming it 
had been ordered by AOK’s chief, General Arz, at his own risk127, in the General’s 
statement to Foreign Ministry, the Emperor had indeed given his permission to 

120 Protocol, No. missing, March 4, 1918, HHStA, PA, Box 523. Germans were authorized to hand 
over the protocol for destruction to the representatives of the Austro–Hungarian Foreign Ministry in 
case they would be by July 20, 1918 the agreed „measures regarding the protection of Ukrainian inhab-
itants in Austria”. If this did not happen, the protocol was to be handed over to the Ukrainians.

121 Seidler to Czernin, No. missing, Feb 25, 1918, HHStA, PA, Box 523. Müller sent Seidler’s let-
ter to Czernin to Bucharest under the number 42.

122 Hohenlohe to Czernin, No. 149, March 11, 1918, HHStA, PA, Box 523.
123 Arz to Czernin, No. Op. Geh. 1054, Feb 19, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I.
124 It was especially Envoy Hohenlohe, who tried to warn the Emperor about the economic conse-

quences of non–action. Hohenlohe to Czernin, No. 112, Feb 21, 1918, HHStA, PA, Box 836 P. A. I.
125 Czernin to Demblin, No. 2, Feb 24, 1918, HHStA, PA. Box 262 P. A. XL.
126 Demblin to Czernin, No. 70, Feb 25, 1918, HHStA, PA, Box 836 P. A. I.
127 W. D o r n i k, op. cit., p. 150–151.
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the action128. With his consent, it was decided to begin a march along the line 
Podvolochisk — Odessa129. Furthermore, the army’s supreme command envisa-
ged the occupation of the city of Hotyn (Chocim) and its environs, which had 
already at the start of the peace talks been labelled as essential for the protection 
of Bukovina’s Tchernovitz130. The expedition to Odessa was, among other reasons, 
driven by fear that the Germans would gain their own access to the Balkans should 
they occupy the whole territory of Ukraine.

With the Central Powers‘ troops proceeding quickly into the interior of Russia, 
the Council of People’s Commissars on February 23, following animated debates 
in the Bolshevik administration, issued a resolution on the basis of which a del-
egation was to be sent to Brest131. The peace delegation departed for Brest on the 
evening of the same day132.

Although left at the mercy of the Central Powers, Russian leaders tried ma-
noeuvring. On February 27, 1918 Lenin sent a telegram to Kühlmann, Hoffman 
and to the leader of the Russian peace delegation Grigorij Sokolnikov, announc-
ing that the four members of „the delegation of the People’s Secretariat of the 
Ukrainian People’s Republic […] are on their way from Kiev to Brest–Litovsk to 
sign a peace agreement concluded with the former Kiev Council”133. 

Ambassador Mérey described Lenin’s telegram as „the last manoeuvre by the 
Bolshevik party, whose aim was to hamper the peace dialogues and especially to 
inhibit the arrangement of relationships between Ukraine and Russia”. The leader 
of the Austro–Hungarian delegation (neither Czernin, nor Kühlmann took part in 
the last stage of the talks) also informed Vienna about the intention of his and 
his colleagues from the other delegations to refer the pro–Moscow Ukrainians to 
the agreement with the present representatives of the Central Council. „Their par-
ticipation in the co–signing of the peace treaty with Ukraine is on no account to 
be considered”134. However, the members of the „Ukrainian” delegation were for 
several days detained in Pskov by Germans135. Hence, the Bolshevik–controlled 
Ukraine missed the conference.

128 Storck to Czernin, No. 27.246, Feb 27, 1918, HHStA, PA. Box 836 P. A. I. Cf. A. K r a u s s, 
F. K l i n g e n b r u n n e r, Die Besetzung der Ukraine 1918, [in:] H. K e r c h n a w e  [and others], Die 
Militärverwaltung in den von den österreichisch–ungarischen Truppen besetzten Gebieten, Wien 
1928, p. 364. 

129 A. K r a u s s, F. K l i n g e n b r u n n e r, op. cit.
130 Österreich–Ungarns letzter Krieg, p. 117.
131 Resolution of the Council of People’s Commissars on the adoption of German peace terms, No. 

73, Feb 23, 1918 (wrong date), DVP, p. 112. Cf. Degras, p. 46.
132 R.K. D e b o, op. cit., p. 149.
133 Evidenzbureau, No. 1323/R. H., 27. 2. 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I. 
134 Mérey to the Ministry, No. 332, Feb 27, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I. 
135 Radiogram to the peace delegation of the Soviet Ukraine to all Soviets, Berlin, London, Paris, 

all, No. 76, March 3, 1918, DVP, p. 116.
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EPILOGUE

The ratification of peace agreements with Russia and Ukraine became 
a lengthy political issue in Austria–Hungary and its examination lasted through the 
spring months of 1918. What most of all complicated matters was the necessity to 
discuss the peace agreements in Austria’s Imperial Council. Consequently, the inte-
rior political situation „became more than difficult due to the Polish issue”, Seidler 
informed Czernin on March 4136. 

Vienna’s Ministry of Foreign Affairs began the ratification process soon af-
ter the conclusion of the Peace Treaty. According to the Minister, the ratification 
was to be settled first by the Emperor and only after that by the two Parliaments. 
Czernin explained that this unusual procedure was necessary, in order to allow the 
two Parliaments to discuss the treaty both with Russia and Ukraine. However, the 
confirmation of the treaty by the Ukrainian party depended on the obtained cereal 
supplies and on the appeasement of protests in Poland and therefore was not on the 
agenda137.

While Hungarian Prime Minister Wekerle backed the proposal138, Seidler re-
jected it as he feared protests in the Imperial Council. He recommended that the 
treaty with Russia first be presented to the Austrian Parliament. He said that a 
delayed ratification of the treaty with Ukraine might easily be explained by the 
disorder in Ukraine and by waiting for cereal supplies139. 

Meanwhile, the military action of the German and Austro–Hungarian armies 
in Ukraine continued, although the Russian delegation in Brest expressed their 
willingness to launch peace negotiations with Ukraine140. Both armies advanced 
very rapidly and Kiev was occupied on March 2, 1918. Nevertheless, the fact that 
local inhabitants accepted the Austro–Hungarian troops indicated their lack of trust 
in the Council. The relevant supreme command (AOK 2) reported that „the moods 
in the areas which had not been occupied and in the areas invaded by our troops 
signal that only the intellectual élites are in our favour […] Inhabitants of cities and 
farmers are not showing fondness to us in these conditions. In the case of the farm-
ers it is because they are afraid we will abolish the land reform promised earlier by 
the Bolsheviks and already effectuated to a certain degree”141.

136 Seidler to Czernin, No. missing, March 4, 1918, HHStA, PA, Box 583 Delegationsakten.
137 Czernin to Müller and Flotow, No. 206, March 15, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I.
138 Wekerle to Czernin, No. 2741/res, March 30, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I.
139 Seidler to Czernin, No. 3.480/M. P., April 13, 1918, HHStA, PA, Box 1053 P. A. I. Eventually, 

Seidler gave in and agreed with the ratification of the treaty with Russia by the Emperor. Seidler to 
Burián, No. 4305/M. P., April 28, 1918, HHStA, P A, Box 1053 P. A. I.

140 Mérey to Czernin, No. 344, March 2, 1918, HHStA, PA, Box 154 P. A. X.
141 Halbmonatsbericht, appendix 12, Feb 16–28, 1918, HHStA, Kriegsarchiv, Box AOK 3677.
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In this respect, fears over cereals imports from Ukraine were not unfounded. 
On March 1, 1918 Czernin wrote to the Ambassador Adam Count Tarnowski that 
„the supplies of cereals, on which the entire Ukrainian contract is based, have been 
going so badly that I am very much worried about the monarchy’s future food 
situation”142. That is why Czernin insisted that Ukraine make further concessions. 
First of all, he requested that the confidential protocol on the establishment of 
Ukrainian’s crown’s land be handed over even if Ukraine did not supply the prom-
ised amount of cereals. The Germans, who had by then received the document, 
were to confirm in writing their willingness to deliver the document143. Eventually, 
the protocol was burnt on July 16, 1918 in Berlin144. 

In consequence, the Ukrainian Central Council ceased to be a partner for ne-
gotiations for Austria–Hungary. This fact was not even changed by the coup d’état 
with Pavlo Skoropadskyi assuming the office of Hetman of Ukraine in May 1918. 
The monarchy’s representative in Kiev, Count Johann Forgách, was of the opin-
ion that the new government „cannot be taken seriously from the political and 
economic aspects”145. In spite of previous disagreements, in the spring of 1918 
Austria–Hungary was acting in harmony with Germany, driven by an effort to 
secure their economic interests by exerting pressure on Ukraine’s government146. 
Unfortunately, these moves brought the monarchy little success and in spite of the 
promised one million tonnes of cereals, Ukraine had exported only 133,000 tonnes 
to Austria–Hungary by November 1918147.

CONCLUSION

The „Ukrainian issue” became a useful tool for Austria–Hungary to conclude 
the long–awaited peace in the East, generate food supplies, appease the public and 
thus alleviate the food crisis which developed in the spring of 1918. After a period 
of hesitation, Czernin was prepared to sacrifice the monarchy’s good relationships 
with the Polish representation in Austria. These relations were extremely impor-
tant as Cisleithania’s stability depended on their quality. Among Czernin’s major 
achievements was the invitation of Ukrainians to the Brest peace con ference where, 

142 Czernin to Tarnowski, No. 47, March 1, 1918, HHStA, PA, Box 1040 P. A. I.
143 Hohenlohe to Czernin, No. 149, March 11, 1918, HHStA, PA, Box 523.
144 Hohenlohe to Burián, No. 468, July 16, 1918, HHStA, PA, Box 523.
145 Demblin to Czernin, No. 70, March 24, 1918, HHStA, PA, Box 263 P. A. XL.
146 Forgách to Burián, No.502, June 1, 1918, HHStA, PA, Box 154 P. A. X. Forgách affirmed that 

together with German Ambassador Philipp Alfons Freiherr Mumm von Schwarzenstein they told the 
Ukrainian government to „follow our advice” when negotiating the economic conditions of the armi-
stice with Russia (the talks were currently under way in Kiev).

147 W. B i h l, op. cit., p. 65.
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with German support, they concluded a peace treaty with Ukraine, on February 9, 
1918.

However, the political costs of the „bread peace” (Brotfrieden in German) 
were very high. In addition to border transformations which benefited Ukraine, 
they especially included the approval of the establishment of Ukraine’s crown’s 
lands in Eastern Galicia and Bukovina. These pledges caused the alienation of 
the Polish political representation. Firstly, Czernin believed that Kiev’s Central 
Council could serve as a guarantor of the cereal supplies, but his hopes evapo-
rated when Bolshevik troops invaded Ukraine and the Central Council’s power 
collapsed. Unfortunately, the subsequent occupation of the country by the armed 
forces of the Central Powers provided only minimal help.

In the end, Austria–Hungary did not ratify the peace contract, mainly due 
to the weakness of the Ukrainian government and its lack of willingness to stir 
Austria–Hungary’s internal political situation by debating about a peace agreement 
with Ukraine. Consequently, Austria–Hungary did not fulfil its pledge to estab-
lish an independent crown’s land and it never received the promised food support. 
Kiev’s originally strong negotiating position faded after the Bolshevik invasion of 
Ukraine and the subsequent occupation by the Central Powers. The government in 
Kiev was entirely dependent on Berlin’s and Vienna’s strategies. It follows that the 
internal policy sacrifice, which Czernin had accepted in order to preserve a „bread 
peace” with Ukraine, was fruitless.
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MARCIN KULA
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Historyk + polityka = pożar?

Wiele lat temu na zapałkach bywały naklejane dydaktyczne naklejki „Dziecko + 
zapałki = pożar”. Zadajmy więc nieco prowokacyjnie, przez analogię sformułowane 
pytanie, czy historyk powinien brać w swoje ręce bieżącą materię polityczną. Próbując 
na nie odpowiedzieć, kontynuuję refleksję, jaką rozpocząłem w 1996 r.1 Pytanie doty-
czy wszystkich naukowców, acz skupiam się na historykach — jako środowisku, któ-
re najlepiej znam, będąc jego częścią. W wypadku naszego zawodu pytanie jest też 
bardziej znaczące niż w wypadku, dajmy na to, lekarzy lub inżynierów z jednej stro-
ny, a socjologów, czy ekonomistów z drugiej. Ci pierwsi, włączając się do polityki, 
w żaden sposób nie narażają swojej specjalizacji — chyba jedynie przez stratę czasu, 
który mogliby przeznaczyć na prace zgodne z wyuczonym zawodem. Dla socjologów 
i ekonomistów udział w aktywnym kształtowaniu społeczeństwa jest zaś częścią wy-
konywania ich profesji, a zatem ewentualne dylematy są tylko częściowe. Może nawet 
warto, by socjologowie i ekonomiści nie zostawali wyłącznie teoretykami, skoro to 
praktyka nieraz sprowadza ich na ziemię. Znane jest powiedzenie, przypisywane wy-
bitnemu socjologowi, Fernando Henrique Cardoso; gdy został prezydentem Brazylii 
miał podobno powiedzieć: „Zapomnijcie o wszystkim co pisałem, teraz muszę rzą-
dzić”. Tymczasem historycy w polityce nie wykonują zawodu, a jednocześnie ten za-
wód ich nieraz warunkuje — z dobrymi lub złymi skutkami.

Postawione pytanie ma w moim wypadku charakter osobisty. Mogłem przecież 
przyłączyć się do polityki czy to w nurcie komunistycznym, czy — z czasem — w nur-
cie kontestacji komunizmu, czy, co nie najmniej ważne, we współczesnej Polsce. Na 
każdym z wymienionych etapów wielu kolegów tak postępowało. W okresie PRL była 
to dla mnie możliwość raczej teoretyczna, ale po 1989 r. mogła zrealizować się nawet 
stosunkowo łatwo. Nowa elita musiała z różnych powodów dobierać współpracowni-
ków spośród ludzi uniwersytetów i Akademii. Na uczelniach, gdzie profesorowie nawet 
w komunizmie na ogół znali jednak języki i różne kraje, szukano ludzi do dyploma-
cji. Niektórzy z kolegów, którzy weszli do polityki, zaszli nawet bardzo wysoko wła-

1 M. K u l a, Historyk w świetle polityki, „Więź”, 1996, nr 9, s. 81–92. Przedruk w: idem, Historia 
moja miłość (z zastrzeżeniami), Lublin 2005, s. 62–73.
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śnie w dyplomacji. Mam na myśli dwóch historyków, Bronisława Geremka i Stefana 
Mellera, którzy z czasem objęli funkcje ministrów spraw zagranicznych. 

W różnych krajach i czasach wielu historyków akademickich trafiło do polity-
ki. Spośród osób lepiej znanych można wymienić osoby takie jak: Andrzej Bartnicki, 
Władysław Bartoszewski, Eugenisz Duraczyński, Amintore Fanfani, Bronisław 
Geremek, François Guizot, Aleksander Hall, Nikołaj Karamzin, Henry Kissinger, 
Halvdan Koht, Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, Jarema Maciszewski, Stefan Meller, 
Adam Michnik, Leszek Moczulski, Karol Modzelewski, Richard Pipes, Henryk 
Samsonowicz, Claudio Sanchez Albornoz... Niedaleko historyków sytuuje się Zbigniew 
Brzeziński, znany polityk i politolog zarazem. 

W Polsce komunistycznej historyk z Uniwersytetu Warszawskiego — Henryk 
Jabłoński — był Przewodniczącym Rady Państwa (czyli nominalnie głową państwa). 
Dzisiejszą Polską rządzą historycy (pisane w październiku 2011 r.). Studia historyczne 
ukończyli mianowicie: prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, mar-
szałek Sejmu Grzegorz Schetyna i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. 

*

Sam nigdy nie poszedłem w kierunku aktywności w życiu politycznym. 
Niezależnie od osobistych przesłanek tej decyzji, wydawało mi się, że rola aka-
demicka oraz rola w polityce winny być możliwie rozdzielone. Jest między ni-
mi wiele sprzeczności. Badacz nie powinien kłamać, podczas gdy polityk może 
nie powinien, ale rzadko jest w stanie obejść się bez kłamstwa. Badacz powinien 
„hamletyzować”, wątpić nawet we własne ustalenia — podczas gdy polityk, żeby 
być efektywny, musi twardo stanąć na wybranym stanowisku. Badacz powinien 
mówić swoim głosem i głosić poglądy własne, a nie występować w imieniu pań-
stwa i rządzących. Badacz powinien chcieć dzielić się swoimi ustaleniami z ludź-
mi, których traktuje poważnie, podczas gdy polityk najczęściej musi podchodzić 
do ludzi manipulacyjnie. 

Takie było moje stanowisko nie tylko gdy podziękowałem za propozycję 
przejścia do dyplomacji, ale gdy po raz pierwszy podejmowałem refleksję nad 
rozważanym zagadnieniem. Podobnie myślę nadal, aczkolwiek, przyznaję, muszę 
wprowadzić pewne niuanse do zarysowanej antynomii.

*

Gdy myślimy o naukowcach aktywnych w polityce w ogóle, a o historykach 
w szczególności, mamy do czynienia z bardzo różnymi sytuacjami. Mogą to być lu-
dzie, którzy, nawet będąc naukowcami, włączyli się w politykę lub zostali w nią włą-
czeni przez los, bez tego, by ich pozycja naukowców odgrywała w tym jakąkolwiek ro-
lę. W końcu trudno sobie wyobrazić badacza, którego zupełnie nie obchodzi otaczający 
świat. Czasami taka samoizolacja może mieć nawet złe skutki. Wybitny polski znawca 
dziejów Grecji, Tadeusz Zieliński, nie interesował się polityką do tego stopnia, że nie 
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przeszkadzało mu życie w Niemczech hitlerowskich, także podczas wojny, u syna. Nie 
był sympatykiem Hitlera, był sympatykiem Grecji starożytnej. Trudno się jednak dzi-
wić, że niejeden z jego polskich kolegów uważał, że prof. Zieliński przekroczył grani-
cę, której nie powinien był przekraczać.

Niektórzy spośród naukowców uwikłanych w politykę mogą być naukowcami je-
dynie z dyplomu, od zakończenia studiów nie mając nic wspólnego z nauką. Mogą to 
także być ludzie, którzy nawet wykonywali zawód historyka, ale się z niego wycofali 
czasowo bądź na stałe. Niestety uważani są wciąż za naukowców — i to tym bardziej, 
że w Polsce tytuł profesorski nie należy się jedynie osobom realnie w naszym zawodzie 
pracującym, a pozostaje na zawsze. Jest to tytuł państwowy, porównywalny z rangą 
wojskową, o tyle jednak specyficzny, że w wypadku profesora nie ma nawet formuły 
przejścia do cywila lub choćby do rezerwy. 

Wśród historyków aktywnych w polityce, wciąż działających jako historycy, mo-
gą być tacy, którzy pracują na dwóch polach jednocześnie. Jeżeli tylko wytrzymują to 
czasowo, to nie ma w tym nic złego. Mogą być eksperci i doradcy, którzy służą swoją 
wiedzą politykom oraz elitom życia państwowego i ekonomicznego. Historyk gospo-
darczy Jean–François Bergier działał jako przewodniczący komisji mającej przebadać 
martwe od lat konta w bankach szwajcarskich (w związku z postulatami organizacji 
żydowskich w kwestii zwrotu zamrożonych i utajnionych pieniędzy). Łatwo wskazać 
historyków, którzy pracowali jako eksperci przy niezliczonej liczbie np. traktatów mię-
dzypaństwowych — bowiem ktoś musiał zbadać jak sprawy wyglądały w przeszłości 
i na jakie argumenty można się powołać. Takie funkcje nieraz spełniali nawet ludzie 
bardzo znani. Voltaire od 1746 r. pełnił funkcje historiografa królewskiego. Nie wiem, 
czy nasz kolega uniwersytecki, prof. Tomasz Nałęcz, który jest doradcą historycznym 
prezydenta Komorowskiego, wie jak znakomitego miał poprzednika. Jeśli owi doradcy 
pracują jako doradcy, zgodnie z własnym sumieniem i podstawowymi zasadami wyko-
nywania zawodu, to też nie ma w tym chyba nic złego. W takich funkcjach doradczych 
i eksperckich warto jednak zachowywać ostrożność. Jest oczywiste, że uczelnie kształ-
cą studentów w oczekiwaniu, że będą wykonywać różne funkcje. Czy jednak każdej 
roli eksperckiej winniśmy się podejmować z tytułu naszego zawodu? Znany mi jest 
wypadek, jeszcze z czasów ZSRR, gdy radziecki historyk, specjalista z zakresu dzie-
jów Czechosłowacji, najpierw był pracownikiem naukowym, potem pracował w odpo-
wiednim sektorze Komitetu Centralnego KPZR, a ostatecznie wjechał do Pragi wraz 
z czołgami w 1968 r. Wciąż był jedynie ekspertem — a przecież wyszedł z przyzwoite-
go wykonywania roli naukowca. Z bliższych nam spraw zastanawiałbym się, czy np. 
humaniści winni doradzać w trakcie działań w Iraku oraz w Afganistanie, w których 
Polska jest zbrojnie aktywna. Podobno czynimy tam samo dobro, ale odnoszę wraże-
nie, że w obu przypadkach miejscowa ludność mało to dobro dostrzega i docenia. Czy 
specjalista z zakresu spraw danego kraju może współdziałać — choćby tylko jako eks-
pert — przeciwko ludziom, których cywilizacją się zajmuje? 

Bywają sytuacje, w których naukowcy, w tym historycy, włączają się w politykę 
poprzez wniesienie swego bagażu zawodowego w działania na rzecz wielkiej prze-
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miany w imię wolności. Przykładem ruch kontestacji komunizmu w Polsce w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych XX w., który przerodził się w ruch „Solidarności” lat 
osiemdziesiątych. Treści historyczne były bardzo ważne w tym ruchu, a więc wielu hi-
storyków, mniej lub bardziej znanych, włączało się weń na różnych szczeblach — cza-
sem jako autorzy nielegalnych publikacji lub wykładowcy na mniej lub bardziej legal-
nych spotkaniach, a czasem nawet jako ideolodzy i przywódcy (Bronisław Geremek!). 
Po upadku komunizmu wielu historyków uczestniczyło w różnych działaniach na rzecz 
uzdrowienia polskiej historiografii oraz jako eksperci w działaniach państwowych, do-
tykających historii (np. w sejmowej komisji odpowiedzialności za wprowadzenie sta-
nu wojennego, w rokowaniach wokół traktatu z Litwą, w rokowaniach wokół różnych 
spraw trudnych z Rosją itd.). W Niemczech naukowcy z zakresu nauk społecznych, 
w tym historycy, uczestniczyli w pracach organizowanych wokół tematu „Historia 
i konsekwencje dyktatury SED” („Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED–
Diktatur in Deutschland”)2. 

Bywają politycy, którzy stają się historykami — czasów, które przeżyli i w których 
działali. Aczkolwiek ich dystans wobec owych czasów i działań jest często zbyt mały 
dla prowadzenia analizy historycznej, to ich wypowiedzi nieraz są cenne właśnie jako 
współautorów wydarzeń. 

Zdarzają się jednak także sytuacje, które oceniam negatywnie. Bywają politycy, 
którzy stają się historykami, bowiem przygotowują sobie miękkie lądowanie na wypa-
dek politycznej porażki lub czasowej przerwy w aktywności politycznej. Również tacy, 
którzy dopiero na politycznej emeryturze odkryli powołanie historyków. Zdaję sobie 
sprawę, że obecnie granice zawodów i gremiów zawodowych zacierają się. Wiem, że 
wiele doktoratów honorowych, do niedawna wysokiego wyróżnienia za zasługi nauko-
we, przyznaje się de facto wybitnym politykom, dopisując rzekome zasługi badaw-
cze. Mogę się dopatrzyć pewnych zalet zmniejszania się barier pomiędzy zawodami 
oraz środowiskami je uprawiającymi, a przecież boję się zacierania się granicy działań 
naukowych oraz innych. Z tego, że ambasador pisze książkę historyczną nie wynika 
jeszcze, że musi mieć patent historyka — jak z tego, że historyk pisze książkę o wojsku 
nie wynika, że winien otrzymać stopień oficerski. Kontakty naukowców i polityków–
aktorów wydarzeń mogą być cenne, ale bardziej odpowiadają mi np. spotkania, gdzie 
każdy wie kim jest. Podczas takich spotkań właśnie występowanie uczestników w kon-
tynuacji własnej roli czyni je ciekawymi. Przykładami takich spotkań może być seria 
konferencji organizowanych w niedawnych latach w ramach Cold War Project. 

Zdarza się, iż historycy mniej lub bardziej przypadkowo uwikłani w wydarzenia 
dziejowe podejmują ich analizę — i przez to także historiografia zlewa się z polityką. 
Przykładem takiego zaangażowania może być sam Marc B l o c h . Na sprawę Dreyfusa 
patrzał nie tylko jako wstrząśnięty człowiek, ale także jako historyk; niezwykle istot-
nym jej punktem była wszak sprawa fałszywego świadectwa — co jest kwestią, na którą 

2 S. K o t t, Le communisme au quotidien. Les entreprises d’État dans la société est–allemande, Paris 
2001, s. 11–12.
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badacze dziejów są wyjątkowo uczuleni3. Także jako historyk patrzał na wojnę I świa-
tową4. W późniejszych czasach archiwum getta warszawskiego tworzył i analizował 
otaczającą go fatalną rzeczywistość historyk Emanuel R i n g e l b l u m 5. Pierwszą re-
fleksję badawczą nad Powstaniem Warszawskim przeprowadzili jego uczestnicy–histo-
rycy, zamknięci w obozie jenieckim, późniejsi profesorowie Aleksander G i e y s z t o r 
oraz Stanisław P ł o s k i 6. Pierwszą historię „Solidarności”, pierwotnie wydaną jesz-
cze w podziemiu, napisał na bieżąco historyk Jerzy H o l z e r , mocno zaangażowa-
ny w ten ruch i potem internowany7. Brytyjski historyk Timothy Garton A s h  pisał 
swoją analizę ruchu „Solidarność” bezpośrednio w trakcie wydarzeń lub bezpośrednio 
po ich pierwszej fazie8. Podobnie bezpośrednio w trakcie wydarzeń polscy historycy 
zaczęli zbierać dokumentację ruchu i publikować ją w serii wydawniczej „Archiwum 
»Solidarności«”, której tomy ukazują się do dziś. Internowany po wprowadzeniu stanu 
wojennego w 1981 r. Bronisław G e r e m e k  napisał w zamknięciu bardzo interesują-
cy tekst, w którym porównał swoje doświadczenia więzienne z więzieniami, którymi 
zajmował się jako historyk średniowiecza9. Z kolei po upadku komunizmu Geremek 
bardzo ciekawie analizował dokonaną przemianę w wykładzie inauguracyjnym, jaki 
wygłosił w Collège de France10. 

Robert D a r n t o n , który akurat znalazł się w Berlinie gdy padł mur berliński, na 
bieżąco analizował to wydarzenie jako historyk11. Nie przeszkadzała mu jego specja-
lizacja w zakresie historii Oświecenia. Podobnie Pierre V i d a l – N a q u e t , historyk 
starożytności, wypowiadał się o torturach stosowanych w epoce współczesnej, o ruchu 
studenckim 1968 r., czy o społeczności żydowskiej, jej konflikcie z Palestyńczykami 
oraz o tzw. negacjonistach12. 

3 J.–C. S c h m i t t, M. Bloch (1886–1944), odczyt w ramach „Atelier Franco–Polonais” (EHESS 
i Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN) 20 listopada 1995.

4 M. B l o c h, L’étrange défaite, Paris 1957; idem, Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles 
de la guerre, [w:] idem, Histoire et Historiens, red. E. B l o c h, Paris 1995; idem, Souvenirs de la guerre 
1914–1915, Paris 1969.

5 Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. I: Listy o zagładzie, oprac. 
R. S a  k o w s k a, Warszawa 1997, oraz dalsze tomy i inne pozycje.

6 [A. G i e y s z t o r, S. P ł o s k i ], Powstanie Warszawskie, [w:] Powstanie Warszawskie. 1 sierpnia 
— 2 października 1944. Służby w walce, red. R. Ś r e n i a w a – S z y p i o w s k i, Warszawa 1994, s. 209–
235.

7 J. H o l z e r, Solidarność 1980–1981. Geneza i historia, Warszawa 1990.
8 T. G. A s h, The Polish Revolution: Solidarity 1980–82, London 1983.
9 B. G e r e m e k, Człowiek w więzieniu, „Gazeta Wyborcza”, 15 lipca 2008. Tekst ten został napisany 

w 1982 r. i ofiarowany wraz z tekstami innych internowanych internowanemu Władysławowi 
Bartoszewskiemu z okazji sześćdziesięciolecia jego urodzin oraz czterdziestolecia pracy pisarskiej.

10 Idem, Historyk w świecie polityki, „Gazeta Wyborcza (Świąteczna)”, 9–10 stycznia 1993.
11 R. D a r n t o n, Derniére danse sur le mur. Berlin 1989–1990, Paris 1992.
12 P. V i d a l – N a q u e t, La Torture sous la République. Essai d’histoire et de politique contempo-

raines. 1954–1962, Paris 1983, oraz inne opracowania.
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Wszyscy wymienieni oraz liczni nie wymienieni historycy funkcjonowali jako 
historycy czasów współczesnych, niezależnie od swoich zasadniczych specjalizacji. 
W większości wypadków to jednak polityka skierowała ich zainteresowania ku cza-
som, w których żyli bądź żyją, a ich opracowania nieraz oddziaływały na politykę. 
W swym zajmowaniu się czasami współczesnymi upodabniali się do socjologów, któ-
rzy najczęściej pracują nad rzeczywistością ich otaczającą, a ich prace na nią też od-
działywają. Nawiasem mówiąc, socjologowie francuscy, nieraz we współpracy z pol-
skimi, wykonali znaczące prace nad Polską w epoce transformacji i podobnie ich prace 
miały pewne znacznie dla samego biegu wydarzeń13. 

Znacznie trudniejsze są sytuacje, gdy rola historyka oraz rola polityka zlewają się 
nie tylko przez podnietę do wykonania prac bądź ich wpływ, ale na skutek natury funk-
cjonowania autorów. Pomińmy sytuacje w oczywisty sposób patologiczne, w których 
polityka i nauka były przemieszane. Klasycznym przykładem są w tym wypadku działa-
nia Trofima Łysenki w sowieckiej biologii. Podobne sytuacje nie były rzadkie również 
w naukach społecznych, czy to w ramach hitleryzmu, czy w komunizmie. Jednoczesne 
funkcjonowanie w roli historyka i polityka oraz wzajemny wpływ obu tych ról czło-
wieka na siebie mogło wszakże występować bez patologii. Nieraz politycy zaczynali 
nie tylko czytać książki historyczne, szukając w nich ilustracji lub analogii, ale stawali 
się aktywnymi historykami. Nieraz to natomiast właśnie zainteresowania historyczne 
pchnęły ludzi do polityki. Charakterystyczne jest jak wielu kontestatorów komunizmu 
wyszło z wydziałów historycznych polskich uniwersytetów. Wyszło z nich również 
sporo licznych i podobno nieźle przygotowanych funkcjonariuszy komunistycznej po-
licji politycznej (także w ten sposób historycy włączali się w politykę!). Niemniej jed-
nak zainteresowanie studentów polskich historią narodu oraz inspiracja historycznymi 
ruchami wyzwoleńczymi doprowadziły wielu spośród nich do udziału w ruchu konte-
stacji komunizmu, który miał silny charakter ruchu emancypacji narodowej. 

Bliskość uprawiania historii i zajmowania się polityką może nieść niebezpieczeń-
stwa, jakie sygnalizowałem już w początku artykułu. Można dopatrzeć się ich więcej 
— patrząc na realne życie. Źle jest, gdy naukowcy, a zwłaszcza historycy, utożsamiają 
swoją rolę badawczą lub/i rolę nauczycieli akademickich z rolą polityka. Gdy w związ-
ku ze swoją wiedzą o dziejach jako politycy zaczynają działać w charakterze wykonaw-
ców testamentu pokoleń oraz interpretować epizody współczesne przez pryzmat, czy 
też jako kontynuację dawnych wydarzeń. Także gdy jako historycy zaczynają lansować 
lub współdziałać w lansowaniu polityki historycznej, czy też w podbijaniu narodowego 
bębenka.

13 A. T o u r a i n e, F. D u b e t, M. W i e v i o r k a, J. S t r z e l e c k i, Solidarność. Analiza ruchu spo-
łecznego 1980–1981, Warszawa 1989. Cf. A. L e s z c z y ń s k i, Mistyfikacja Touraine’a, „Krytyka 
Polityczna”, nr 4, [2003], s. 246–251; J. B. M o t r e n k o, Badanie zespołu Alaina Touraine’a nad 
Solidarnością. Historia i konsekwencje, „Kultura i Społeczeństwo”, 2010, nr 4, s. 117–140; P. S a d u r a, 
Samoograniczająca się Solidarność. Przyczynek do artykułu Adama Leszczyńskiego „Mistyfikacja Tourai-
ne’a”, „Krytyka Polityczna”, 2004, nr 5, s. 252–259. Także: M. F r y b e s, P. M i c h e l, Po komunizmie. 
O mitach w Polsce współczesnej, Warszawa [2000].
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Trudno mi też akceptować sytuacje, gdy politycy zaczynają czuć się historykami 
— czego przykładem podejmowanie przez parlamenty uchwał w sprawie interpretacji 
biegu dziejów. Gdy wydarzenia współczesne tłumaczą nade wszystko dawnymi zaszło-
ściami. Gdy używają dawnych wydarzeń dla uzasadniania dzisiejszych decyzji bądź 
wsparcia lansowanego przez siebie obrazu świata. Trudno mi zaakceptować postrze-
ganie udziału polskich żołnierzy w interwencji w Iraku jako kontynuacji zahamowania 
parcia islamu przez Sobieskiego pod Wiedniem, czy katastrofy smoleńskiej jako dal-
szego ciągu zbrodni katyńskiej. W ramach niedawno lansowanej polityki historycznej 
propagowano jedną wizję historii Polski, do której to wizji pogłębiania i propagowania 
włączono nawet instytucje państwowe, czasem z mocą stanowiącą (IPN). Miało to ce-
chy manipulowania historią, by pokazać, że się samemu jest jedynymi uprawnionymi 
spadkobiercami dziejów narodu. Granica pomiędzy światem polityki a światem działa-
nia historyków, biorących udział w tym programie zacierała się zupełnie. 

O ile wykorzystanie swojej wiedzy w służbie polityki w sytuacjach obrony narodu 
np. podczas II wojny światowej przez specjalistów z dowolnych dziedzin, czy przez 
historyków w wolnościowym ruchu, jakim była „Solidarność”, było zrozumiałe, o tyle 
wykorzystywanie wiedzy historycznej w rozgrywce politycznej na rzecz jednej z par-
tii było — moim zdaniem — uchybieniem etyce zawodu. Na ogół takie działanie nie 
przynosi zresztą dobrych skutków, jak wskazał okres komunistyczny lub doświadcze-
nia różnych „dworskich historyków”. Jeśli politycy chcą korzystać z historii jako broni 
politycznej, to nic nie stoi na przeszkodzie. Może nawet lepiej gdy korzystają z takiej 
broni, niż z innych. Historyk powinien być jednak raczej krytykiem (by nie powiedzieć 
cenzorem) złego wykorzystywania historii przez polityków. 

Jednocześnie przecież bliskość uprawiania historii i polityki może mieć pewne po-
zytywy. Jacques L e  G o f f , pisząc o swoim, zarówno jako historyka, jak jako oby-
watela, zainteresowaniu współczesnością, powoływał zdanie Marca Blocha, że histo-
ryk winien interesować się wręcz przyszłością, korzystając z atutów, jakimi dysponuje 
w swojej roli historyka14. Jakież mogą być atuty doświadczenia uprawiania historii dla 
polityki i polityków oraz vice versa: zajmowania się polityką dla historyków? 

Nieraz połączenie nauki, w tym historii oraz polityki bywa o tyle dobre, że wśród 
naukowców jest — przy wszystkich zastrzeżeniach — wielu ludzi nie najgłupszych. 
Studia bądź/i doświadczenie historyka mogą ułatwiać jedną z warstw pracy polityka. 
Historyk ćwiczy się do upadłego w rozumieniu oraz interpretacji tekstów oraz w wy-
prowadzaniu z nich obrazu rzeczywistości. Gdy Stefan Meller zaczynał pracę w MSZ, 
powiedział mi: „Wyobraź sobie, że siedzisz w Archiwum Akt Nowych i czytasz rapor-
ty; i tak to nieraz robiłeś, nieprawdaż?”15. On też to nieraz robił i w tym sensie historia 
go przygotowała do nowej roli.

W ramach studiów uczymy analizowania i komentowania działań ludzkich oraz 
wydarzeń, w lepszym wypadku także ich rozumienia. Potem, w trakcie wykonywania 

14 J. L e  G o f f, Une vie pour l’histoire. Entretiens avec Marc Heurgon, Paris 1996, s. 240.
15 Rozmowa odtworzona z pamięci, nieautoryzowana.
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zawodu, tym właśnie zajmujemy się. Co ważne, robimy to nie w ramach może mą-
drych, ale abstrakcyjnych teorii, lecz rozpatrując konkretne sytuacje. Oczywiście jest 
bzdurą, jakoby historia dawała bezpośrednie recepty na dziś (sformułowane na pod-
stawie doświadczenia świata jakże odmiennego od dzisiejszego!). Oczekiwanie, iż po-
za sytuacjami zupełnie wyjątkowymi z historii uda się wyciągnąć jakieś bezpośrednie 
recepty działania, jest śmieszne. Wiedza o historii zwiększa natomiast naszą wiedzę 
o ludziach, a nam samym pozwala nabrać dystansu do własnych czasów i doświad-
czanych rozwiązań. Przypomina zjawiska porównywalne (mimo całej specyfiki cza-
sów, w których miały miejsce). Pozwala uogólniać, lepiej zrozumieć inne cywilizacje, 
dojrzeć dziejowe tendencje, lepiej zrozumieć, jak powstał dzisiejszy świat. Pozwala 
lepiej wyobrazić jak zaszłości lub/i pamięć o nich oddziaływają na sytuację dzisiejszą, 
a to nieraz stanowi bardzo potężny element współczesności. W sumie doświadczenie 
w interpretacji oraz analizowaniu działań ludzkich, indywidualnych i zbiorowych, mo-
że pomagać w wykonywaniu zawodu polityka, nawet jeśli wynoszone jest z zajmo-
wania się dawnymi epokami. Do legendy przeszła wprawdzie negatywna odpowiedź 
Bronisława Geremka na pytanie jakiegoś dziennikarza o rolę przygotowania historyka 
w uprawianiu przezeń polityki. Na pytanie co mu dało zaplecze historyka, Geremek 
odpowiedział ponoć krótko: „nic”. Ten sam Geremek, w przemówieniu, jakie wygłosił 
z okazji swego sześćdziesięciolecia, powiedział jednak, że uprawianie historii przy-
zwyczaja nas do rozumowania w kategoriach alternatywnych16. Uznajmy zatem, że 
mówiąc „nic”, Geremek chciał się najprawdopodobniej uwolnić od dziennikarza.

Z kolei, z punktu widzenia historyka udział w polityce — czasem zamierzony, cza-
sem mimowolny, a czasem nawet bolesny (w charakterze ofiary) — też miewa pozy-
tywne skutki dla wykonywania zawodu. Mimo oczywistych różnic w epokach, udział 
w polityce daje jednak doświadczenie i wiedzę w zakresie działania mechanizmów ży-
cia społecznego, głębszą wiedzę o kraju własnym oraz o innych, w ogóle wzbogacenie 
doświadczeń — co zawsze jest korzystne. Wspominany już Marc Bloch, będący m.in. 
analitykiem agrarnej przeszłości Francji, z problematyką ziemi, wsi i pejzażu rolnego 
zetknął się w transzejach. On, paryżanin, zwrócił podobno na te sprawy uwagę, gdy ja-
ko oficer miał zleconą obserwację nieprzyjacielskich stanowisk podczas I wojny świa-
towej. Również pod wpływem doświadczeń wojny Bloch pomyślał o wykorzystaniu 
zdjęć lotniczych do badania historii ustroju agrarnego17. 

Natalia Gąsiorowska, wywieziona po Powstaniu Warszawskim na roboty i zatrud-
niona w fabryce „Osram” w Berlinie, pisała do mojego Ojca do oflagu, gdzie znalazł się 
po tymże powstaniu: „Dla historyka produkcji i pracy w przemyśle obserwacja życia 
[stanowi] cenne uzupełnienie, trochę może spóźnione”18. Geremek, we wspomnianym 
artykule pisanym w więzieniu, pokazuje nie tylko jak historyczna wiedza o więzieniach 

16 W Instytucie Historii PAN 11 marca 1992.
17 J.–Cl. S c h m i t t, odczyt cyfrowy.
18 W. K u l a, Dziennik czasu okupacji, Warszawa 1994, ilustracja 12. Przytoczone słowa pochodzą 

z pocztówki datowanej 10 stycznia 1945. Na marginesie można wyrazić podziw (przemieszany ze zdumie-
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czyni łatwiejszym zabsorbowanie doświadczenia, jakie stało się udziałem człowieka 
zamkniętego, ale sygnalizuje także zachodzenie procesu odwrotnego: pod wpływem 
własnych doświadczeń lepiej rozumie się te, które były udziałem dawniejszych posta-
ci. Kilka lat później, Przemysław Grudziński, który jako historyk studiował wojenną 
i powojenną strategię atomową USA19, tłumaczył mi, że obejmuje stanowisko wicemi-
nistra Obrony Narodowej m.in. z nadzieją, iż zobaczy jak wyglądają w rzeczywistości 
przemyślenia i działania w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa państwu. Nawet jeśli 
porównanie było nieco wątpliwe z uwagi na brak polskiej bomby A (sic!), to łatwo 
można się wczuć w jego stanowisko20. Stefan K i e n i e w i c z  pisał swego czasu, że 
historyk jest takim dziwnym specjalistą, który rozgrywa wojny nie będąc generałem, 
wypowiada się o polityce najczęściej bez doświadczenia aktywnego w niej udziału 
itd.21 Koledzy, którzy skorzystali z okazji, jaką im los zaproponował, z pewnością zy-
skali dodatkową wiedzę i nowe doświadczenia, jakie mogą wykorzystać w roli history-
ków — jeśli oczywiście wrócą do zawodu i pozostaną badaczami. Prawda, że grozi im 
niebezpieczeństwo generalizowania indywidualnego doświadczenia, wrażeń ze współ-
czesnej epoki, z jednego typu sytuacji. 

*

Niezależnie od tego, czy współpraca historyków z politykami i odwrotnie układa 
się z pożytkiem, czy ze szkodą dla historii, całkowicie przeciąć jej nie można. W końcu 
państwo, nawet jeśli szczęśliwie nie prowadzi polityki historycznej na podobieństwo 
tej prowadzonej w Polsce niedawno, nie może abstrahować od historii. Istnieją pro-
gramy szkolne, obchodzone są rocznice, istnieje nieraz związana z historią symbolika 
państwowa, miejscom są nadawane nazwy, pojawiają się zakorzenione w przeszłości 
konflikty z innymi krajami, wypłaca się odszkodowania z tytułu zaszłości dziejowych 
lub pojawiają się postulaty ich wypłacania itd. Co nie najmniej ważne, najczęściej to 
państwo tworzy miejsca pracy dla nas, historyków i choćby pośrednio finansuje na-
sze badania. Do agend państwowych zwracamy się w różnych sytuacjach o pomoc. 
Choć w swojej roli historyków nieraz chcemy być daleko od polityki, to ona interesuje 
się nami jako ludźmi, zwłaszcza jako ludźmi znaczącymi z uwagi na nasze uwikłanie 
w sferach nauki i kultury. Można sobie jednak życzyć, aby nie interesowała się nami 
przesadnie. Życzliwość powinniśmy natomiast odpłacić życzliwością — choć też lepiej 
z umiarem.

niem i przerażeniem!), że w tym momencie państwo faszystowskie funkcjonowało jeszcze na tyle spraw-
nie, iż przesyłki trafiały do adresatów.

19 P. G r u d z i ń s k i, Uczeni i barbarzyńcy. Polityka nuklearna Stanów Zjednoczonych. 1939–1945, 
Warszawa 1987; idem, Bomba atomowa, Warszawa 1988; idem, Bomba termojądrowa, Warszawa 1988; 
idem, Nuklearny pokój. 1945–1949, Warszawa 1988.

20 Rozmowa odtworzona z pamięci, nieautoryzowana.
21 S. K i e n i e w i c z, O etyce zawodu historyka, [w:] idem, Historyk a świadomość narodowa, 

Warszawa 1982, s. 134.
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Z antroponimii słowiańskiej: 
Dobrawa czy Dąbrówka żoną Mieszka I?

Słowiańskie nazwy miejscowe i osobowe przekazane w „Kronice” Thietmara 
są przez historyków powszechnie uznawane za wiarygodne1, choć cząstkowe ba-
dania językoznawców wykazały wiele zniekształceń graficzno–fonetycznych 
w antroponimii, etnonimii oraz toponimii w dziele biskupa merseburskiego2.

1 J. S t r z e l c z y k, Thietmar, [w:] SSS, t. VI, Wrocław etc. 1977[–1980], s. 74–75.
2 Cf. T. L e h r – S p ł a w i ń s k i, Z onomastyki Słowian lechickich, „Onomastica”, t. IV, 1958, 

s. 289–291 (I Chutizi — Scudici), 294–297 (IV Cidini; reedycja pt. Cidini — Sidzina, [w:] idem, Od 
piętnastu wieków. Szkice z pradziejów i dziejów kultury polskiej, Warszawa 1961, s. 86–88); reedycja 
pt. Z onomastyki Słowian łużyckich i lechickich, [w:] idem, Studia i szkice wybrane z językoznawstwa 
słowiańskiego, t. II, Warszawa 1966, s. 199n., 202–204; Z. S t i e b e r, Die slawischen Namen in der 
Chronik Thietmars von Merseburg, „Onomastica Slavogermanica”, t. III, 1967, s. 109–111 (reedycja, 
[w:] idem, Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, s. 239–242); idem, Milczanie czy Milszczanie?, 
[w:] Slawisch–deutsche Wechselbeziehungen in Sprache, Literatur und Kultur. Hans Holm Bielfeldt 
zum 60. Geburtstag, red. W. K r a u s s, Z. S t i e b e r, J. B ě l i č , V. I. B o r k o v s k i j, Veröffentlichungen 
des Instituts für Slavistik der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, t. XLIV, Berlin 1969, 
s. 235–236 (reedycja, [w:] Z. S t i e b e r, Świat, s. 242–243); S. R o s p o n d, Ausgewählte slavische 
Onomastica in der Chronik des Thietmar von Merseburg, „Die Welt der Slaven”, t. XXI, 1976, z. 2 
(Księga pamiątkowa dla Reinholda Olescha), s. 144–149; K. T. W i t c z a k, Z antroponimii piastows-
kiej: „Zdziebor” (nie „Czcibor”), brat Mieszka I, „Onomastica”, t. XXXVII, 1992, s. 123–132 (z kon-
kluzji wynika jednak, że w tytule zamiast Zdziebor, winno być Zdziebór); E. E i c h l e r, Zur Bedeutung 
der Chronik Thietmars für die frühmittelalterliche Überlieferung slawischer Namen, [w:] Ortsname 
und Urkunde. Frühmittelalterliche Ortsnamenüberlieferung. Münchener Symposion, 10. bis 12. Okto-
ber 1988, red. R. S c h ü t z e i c h e l, Beiträge zur Namenforschung, NF, t. XXIX, Heidelberg 1990, 
s. 230–235; E. E i c h l e r, Nochmals zu Thietmars Umgang mit slavischen Namen in seiner Chronik, 
[w:] Namen des Frühmittelalters als sprachliche Zeugnisse und als Geschichtsquellen, red. A. G r e u -
l e, M. S p r i n g e r, Ergänzugsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, t. LXVI, 
Berlin — New York 2009, s. 189–192. W kontekście rozważań nad rdzeniem dobr– czy dubr– tj. 
dąbr– w imieniu pierwszej chrześcijańskiej żony Mieszka I warto zwrócić uwagę, że imię słowiańskie 
Sulęta u Thietmara zapisane jest jako Zolunta, cf. Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg 
und ihre Korveier Überarbeitung, red. R. H o l t z m a n n, MGH, Scriptores rerum Germanicarum, 
N.S., t. IX, Berlin 1935, lib. III, cap. 21, s. 124: ab Heinrico solum milite eius, qui Szlavonice Zolunta 
vocatur; Kronika Thietmara, tłum. i oprac. M.Z. J e d l i c k i, Biblioteka tekstów historycznych, t. III, 
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538 PRZEMYSŁAW NOWAK

Tymczasem podstawą poglądu, że imię pierwszej chrześcijańskiej żony Mieszka I 
brzmiało Dobrawa jest pojedynczy zapis w tej kronice3. Źródła polskie i czeskie, 
zawierające formę Dąbrówka — Dubrawka pochodzą z domniemanego rocznika 
Jordana4. Podział między historykami a językoznawcami odnośnie do formy imie-
nia żony Mieszka I — Dobrawa czy Dąbrówka — zauważalny jest w najważniej-
szych wydawnictwach leksykograficznych5.

Dyskusja nad imieniem księżniczki czeskiej, która w 965 r. przybyła do 
Mieszka I ma długą tradycję. Austriacki historyk Heinrich Z e i s s b e r g  w rozpra-
wie o Mieszku I zestawił źródłowe formy jej imienia i ostatecznie, acz niekonse-
kwentnie, przyjął nazwę podaną przez Thietmara — Dobrawa6. Oswald B a l z e r 
w swym pomnikowym dziele „Genealogia Piastów”, dał pierwszeństwo źródłom 
czeskim, które używają formy Dubrawka, będącego zdrobnieniem od używanego 
w Czechach imienia Dubrawa7. Z kolei Aleksander B r ü c k n e r , znakomity histo-
ryk literatury i kultury, stanowczo opowiadał się za Dobrawą, twierdząc w swoim 
dosadnym stylu, że „nonsens z Dąbrówką wyłonił się później”8. Z kolei Tadeusz 

Poznań 1953, s. 138 (tu błędnie Żelenta); J. N a l e p a, Słowiańszczyzna północno–zachodnia. 
Podstawy jedności i jej rozpad, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Historii i Nauk 
Spo łecznych, Prace Komisji Historycznej, t. XXV, Poznań 1968, s. 154, 169, przyp. 368 (*Sulǫta); 
E. E i c h l e r, Zur Bedeutung der Chronik Thietmars, s. 232 (*Sulǫta). 

3 Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg, lib. IV, cap. 55, s. 194: Dobrawa enim Sclavonice 
dicebatur, quod Teutonico sermone Bona interpretatur.

4 Vide Z. B u d k o w a, Początki polskiego rocznikarstwa, StŹr., t. II, 1958, s. 82–85, zwłaszcza 
s. 84: „Przypuszczenie, że data przybycia Dąbrówki [w 965 r. — P.N.] została wykombinowana ex 
post na podstawie daty chrztu Mieszka [w 966 r. — P.N.] wydaje się mało prawdopodobne, gdyż 
w tym wypadku rocznikarz, oczywiście duchowny, wolałby złączyć oba terminy, niż przekazywać 
potomności fakt pożycia chrześcijańskiej księżniczki z poganinem. Gorszyło to już współczesnych 
Thietmara i zostało gorąco zaprzeczone przez późniejszych naszych dziejopisów”.

5 Cf. S. U r b a ń c z y k, H. M o d r z e w s k a, Dąbrówka, [w:] SSS, t. I, Wrocław etc. 1961[–1962], 
s. 333; Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Ta s z y c k i, t. I, Wrocław etc. 1965–1967, 
s. 464–465 s.v.: 2. Dąbrowka; Dubrowka, Dubrawka; A. W i t k o w s k a, Dobrawa, [w:] Ency klopedia 
katolicka, t. III, Lublin 1979, kol. 1367–1368; S. T r a w k o w s k i, Dobrawa, [w:] Lexikon des 
Mittelalters, t. III, München–Zürich 1986, kol. 1149; H. F r o s  SJ, F. S o w a, Księga imion i świętych, 
t. II, Kraków 1997, kol. 20–21 s.v. Dąbrówka; D. L e ś n i e w s k a, Dobrawa, [w:] Wczesna Słowiańsz-
czyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu, red. A. W ę d z k i, t. I, Warszawa 2008, s. 132.

6 H. Z e i s s b e r g, Miseco I. (Mieczysław), der erste christliche Beherrscher Polens, „Archiv für 
österreichische Geschichte”, t. XXXVIII, 1867, s. 50, przypis 1. Autor nie był jednak konsekwentny, 
ponieważ w swoim artykule posługuje się częściej czeską formą Dubravca (ibidem, s. 53, 55, 58 i in.).

7 O. B a l z e r, Genealogia Piastów, Kraków 1895 (przedruk Warszawa 1980), s. 22; wyd. 2, Kra-
ków 2005, s. 51.

8 Cf. A. B r ü c k n e r, O Piaście, RAU whf, t. XXXV (ser. II, t. X), 1898, s. 341 (reedycja z uzu-
pełnieniami autora, [w:] idem, Kultura, piśmiennictwo, folklor. Wybór prac, red. W. B e r b e l i c k i 
i T. U l e w i c z, Biblioteka Filologii Polskiej, seria B: Literaturoznawstwo, Warszawa 1974, s. 133); 
A. B r ü c k  n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I, Kraków 1927, s. 86 s.v. dąbrowa (cytat); 
idem, Bolesław Chrobry, „Slavia Occidentalis”, t. VII, 1928, s. 66 (reedycja, [w:] idem, Kultura, 
s. 146).
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L e h r – S p ł a w i ń s k i, czołowy przedstawiciel słowianoznawstwa polskiego, do-
szedł do wniosku, że żona Mieszka I nosiła po polsku imię Dąbrówka, po czesku 
zaś Dubravka, odnoszące się do osób ciemnowłosych lub o ciemnym zabarwie-
niu skóry9. W sprawie zapisu „Dobrawa”, skonstatował, że „Thietmar — jeden 
z najbardziej wykształconych ludzi swego czasu — znał dobrze Słowiańszczyznę 
zachodnią i umiał po »słowiańsku«, tj. najprawdopodobniej po łużycku, co po-
zwalało mu rozumieć nieźle rozmaite wyrazy słowiańskie i wyjaśniać ich znacze-
nie w swej »Kronice«. Ale ta znajomość mowy Słowian była u niego z pewnością 
— jak normalnie u Niemców — niezbyt głęboka i, szczególnie w zakresie fone-
tycznym, dopuszczała nieraz pomyłki i nieporozumienia. W tych warunkach nic 
dziwnego, że słysząc nie bardzo dla siebie zrozumiałe imię czeskie Dubrava (czy 
Dubravka), mógł je bardzo łatwo skojarzyć z tak pospolitym u Słowian, a podob-
nie brzmiącym rdzeniem dobr– i odpowiednio do tak uzyskanego wyjaśnienia 
znaczeniowego zmienić nieświadomie formę jego na całkiem zrozumiałą i etymo-
logicznie nieodosobnioną: »Dobrava«”10. Naukową etymologię zaproponowaną 
przez Lehra–Spławińskiego podtrzymał Tadeusz M i l e w s k i  pisząc: „ Pol. dą-
browa jest derywatem od wyrazu *dǫbrъ, który oznaczał bądź ‘las dębowy’, por. 
pol. dąbrza ‘dąbrowa’, śr.–bg. *dąbrъ ‘silva’, bądź znaczył ‘ciemny’, stąd imię 
Dąbrówka itd. To drugie znaczenie jest starsze i łączy nasz wyraz bezpośrednio ze 
sti. dhūmrá–h ‘dymny, szary, brunatny, ciemny’. Możemy więc przypuszczać, że 
śr.–bg. *dǫbrъ i sti. dhūmrá–h pochodzą od p.–i.–e. dhūmro–s”11.

Gdy na początku 1939 r. w „Polskim słowniku biograficznym” pod imieniem 
Dąbrówka umieszczono odnośnik do Dubrawki12, Brückner w jednym ze swo-
ich ostatnich artykułów ponownie kategorycznie dowodził poprawności imienia 
Dobrawa, wywodząc je od Dobrosławy13. Ostatecznie krakowski historyk Karol 
B u c z e k  w biogramie, ogłoszonym pod hasłem „Dobrawa”, opowiedział się prze-
ciw formom Dąbrówka — Dubrawka, ale w bibliografii pominął poświęcony temu 
zagadnieniu ważki artykuł Lehra–Spławińskiego14. Takie stanowisko spotkało się 
z ripostą Witolda T a s z y c k i e g o  oraz uzupełniającą go notą redakcyjną „Języka 
Polskiego”15. Jednocześnie Taszycki16 ustosunkował się negatywnie do polemicz-

9 T. L e h r – S p ł a w i ń s k i, „Dąbrówka” czy „Dobrawa”?, „Język Polski”, t. XVII, 1932, 
s. 104–109 (reedycja, [w:] idem, Od piętnastu wieków, s. 95–99).

10 Idem, „Dąbrówka”, s. 106n. Cytuję wg reedycji ze zmodernizowaną pisownią, s. 97.
11 T. M i l e w s k i, Pol. „dąb” i „dąbrowa” (Notatka etymologiczna), „Prace Filologiczne”, 

t. XVI, 1934, s. 198.
12 PSB, t. V, z. 1, s. 26.
13 A. B r ü c k n e r, Apostołka Polski, „Kurier Literacko–Naukowy” dodatek do „Ilustrowanego 

Kuriera Codziennego”, R. 16, 1939, nr 12 (20 marca), s. I (177).
14 K. B u c z e k, Dobrawa (zm. 977), [w:] PSB, t. V, z. 3, s. 240–242.
15 W. T a s z y c k i, A jednak „Dąbrówka” (Na marginesie »dyskusji« Brücknera z Lehrem–

Spławińskim), „Język Polski”, t. XXIV, 1939, s. 88 (reedycja, [w:] idem, Rozprawy i studia poloni-
styczne, t. I: Onomastyka, Wrocław–Kraków 1958, s. 30n.).

16 Ibidem, s. 86–88 (reedycja, s. 28–30).
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540 PRZEMYSŁAW NOWAK

nych uwag Brücknera17 wskazując na fakt, że wyraz „dąbrow(k)a” jest też „nazwą ro-
śliny”, a stąd bliska droga do nazwy osobowej tak męskiej, jak żeńskiej18. Niestety, re-
dakcja „Języka Polskiego” nie przyjęła do publikacji repliki Buczka, ponieważ autor 
nie zgodził się na skrócenie nadesłanego artykułu pt. „Dobrawa czy Dąbrówka?”19.

Wznowienie naukowego dyskursu w sprawie imienia pierwszej chrześci-
jańskiej księżny polskiej nastąpiło w okresie powojennym. Równocześnie na ła-
mach czasopisma „Slavia Occidentalis” wypowiedzieli się dwaj poznańscy ucze-
ni, językoznawca Jan O t r ę b s k i20 oraz historyk Gerard L a b u d a21. Pierwszy 
z nich doszedł do wniosku, że imię żony Mieszka I brzmiało Dobrawa. Jego 
zdaniem w czeskim piśmiennictwie kronikarskim postać Dobrawa zmieniono na 
Dubravka, po czym ta postać dostała się znów do Polski, gdzie ją jednak spolsz-
czono na Dąbrówka, przyrównując ją do wyrazu pospolitego „dąbrówka”, wy-
stępującego także jako nazwa topograficzna22. Natomiast Labuda arbitralnie za-
wyrokował, że dla „historyka spór jest rozstrzygnięty. Może on, na podstawie 
autorytetu Thietmara, t w i e r d z i ć  z  c a ł y m  s p o k o j e m,  ż e  i m i ę  ż o -
n y  M i e s z k a  I  b r z m i a ł o:  D o b r a w a,  D o b r a w k a”23. Polemicznie do 
zapatrywań obu badaczy ustosunkował się Stanisław U r b a ń c z y k24. Uczony ten 
uznał za pewnik, że wedle tradycji czeskiej i polskiej księżna nosiła imię pisane 
Dubrawka, a świadectwa na rzecz postaci Dubr– tj. dąbr– są równie stare i rzetel-
ne jak „Kronika” Thietmara25. Przenikliwie przy tym zauważył: „Jedynie zbada-
nie genezy zaginionego krakowskiego rocznika może rzucić światło na właściwy 
sens zapisów »Dubrawka«; teoretycznie przynajmniej może krytyka źródeł skłonić 
nas do odrzucenia tego świadectwa, albo na odwrót wzmocni do niego zaufanie 
i postawi ponad świadectwem Thietmara. Głos więc na początek powinni mieć 
historycy, byle jednak interpretację ortografii pozostawili językoznawcom–filolo-
gom”26. Z kolei Stanisław R o s p o n d27 w uwagach polemicznych do artykułów 

17 A. B r ü c k n e r, Die polnische Alexiuslegende von 1454, „Slavische Rundschau”, t. X, 1938, 
nr 6 (Arbeiten zur älteren Geistesgeschichte der Westslaven. Franz Spina zum Gedächtnis), s. 117, 
przyp. 2; idem, Apostołka Polski, s. I.

18 W. T a s z y c k i, op. cit., s. 87 (reedycja, s. 29).
19 K. B u c z e k, Oświadczenie w sprawie „Dąbrówki”, „Język Polski”, t. XXIV, 1939, s. 128.
20 J. O t r ę b s k i, Imiona pierwszej chrześcijańskiej pary książęcej w Polsce, „Slavia Occidentalis”, 

t. XVIII, 1939–1947, s. 85–94.
21 G. L a b u d a, Dąbrówka czy Dobraw(k)a? Uzupełnienia do dyskusji o poprawne imię żony 

Mieszka I., „Slavia Occidentalis”, t. XVIII, 1939–1947, s. 126–138.
22 J. O t r ę b s k i, op. cit., s. 94.
23 G. L a b u d a, op. cit., s. 138.
24 S. U r b a ń c z y k, Dwa zagadkowe imiona [Mieszko i Dąbrówka], „Slavia Antiqua”, t. III, 

1951/1952, s. 64–72.
25 Ibidem, s. 71.
26 Ibidem.
27 S. R o s p o n d, Uwagi polemiczne o „Mieszku”, „Masławie” i „Dąbrówce”, „Onomastica”, 

t. I, 1955, s. 168–185.
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541DOBRAWA CZY DĄBRÓWKA ŻONĄ MIESZKA I?

Urbańczyka28 obstawał przy imionach Myszko albo Miszko dla Mieszka, Masław 
dla Miecława oraz — w ślad za Labudą — dwu wersjach pierwotnych: czeskiej 
Dubrav(k)a oraz polskiej Dobrawa. Natomiast przyjęcie przez Jerzego D o w i a t a 
w poczytnej książce „Chrzest Polski” (wyd. 3, 1961) wariantu Dobrawka spro-
wokowało ponowne wystąpienie Otrębskiego29. Uczony ten, po stwierdzeniu, że 
Dobrawa, to skrót jakiegoś pełnego imienia o osnowie czterozgłoskowej oraz po 
ustaleniu, że Dobrawka, Dobrówka, Dąbrówka to późniejsze warianty oryginalne-
go skrótu Dobrawa przyjął, że pełne imię żony Mieszka I brzmiało Dobrosława30. 
Wreszcie, Danuta B o r a w s k a  dokonała zestawienia argumentów krytycznych, 
które można było przywieść na obronę imienia Dąbrówki31. Nie przekonały one 
jednak Kazimierza J a s i ń s k i e g o, który w swym „Rodowodzie pierwszych 
Piastów” zaufał Thietmarowi, zaznaczając przy tym, że ożywiona dyskusja wo-
kół imienia nie przyniosła jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia32. Na koniec tego 
przeglądu należy odnotować najnowszy pogląd Andrzeja B a ń k o w s k i e g o, aby 
imię pierwszej chrześcijańskiej żony Mieszka I odczytywać jako Dobrowita33, co 
wraz z innymi rozważaniami etymologicznymi tego językoznawcy34 spotkało się 
z surową oceną krytyki historycznej35.

Zofii K o z ł o w s k i e j – B u d k o w e j  zawdzięczamy wzorową edycję kry-
tyczną „Rocznika dawnego”36 oraz „Rocznika kapituły krakowskiej”37. Annały te 
wywodzone są w historiografii powojennej bezpośrednio od zaginionego obecnie 

28 S. U r b a ń c z y k, op. cit., s. 52–72; idem, Miecław (Masław), książę mazowiecki, „Slavia 
Antiqua”, t. IV, 1953 [druk 1954], s. 350–356.

29 J. O t r ę b s k i, Jedno z zagadnień Milenium. W sprawie imion Mieszka i jego małżonki, 
„Problemy”, t. XVIII, 1962, s. 117–119.

30 Ibidem, s. 117n.
31 D. B o r a w s k a, O imię Dąbrówki, [w:] Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej. 

Pamięci Tadeusza Manteuffla przyjaciele, koledzy, uczniowie, kom. red. J. D o w i a t  i in., Warszawa 
1972, s. 41–59.

32 K. J a s i ń s k i, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa–Wrocław [1992] (przedruk z posło-
wiem T. J u r k a, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wznowienia, t. XIX, Poznań 2004), 
s. 61n.

33 A. B a ń k o w s k i, Imiona przodków Bolesława Chrobrego u Galla–Anonima (Rozważania ety-
mologiczne), „Onomastica”, t. XXXIV, 1989, s. 135–138 (9. Dubrowca).

34 Ibidem, s. 103–138.
35 Cf. J. B a n a s z k i e w i c z, O pomysłach etymologiczno–historycznych p. Andrzeja Bańkow-

skiego, dotyczących imion postaci z podania dynastycznego Piastów, „Onomastica”, t. XXXVII, 1992, 
s. 262–271; G. L a b u d a, O najstarszych imionach dynastii piastowskiej, [w:] Biedni i bogaci. Studia 
z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi Geremkowi w sześćdziesiątą rocznicę uro-
dzin, kom. red. M. Ay m a r d  i in., Warszawa 1992, s. 261–271.

36 Rocznik dawny, wyd. Z. K o z ł o w s k a – B u d k o w a, [w:] Najdawniejsze roczniki krakowskie 
i kalendarz, MPH, s.n., t. V, Warszawa 1978, s. 3–17 z faksymile na wklejkach po s. 6 (Warszawa, 
Biblioteka Narodowa, rkps 3312 II, k. 38v–39r) i po s. 22 (k. 39v).

37 Rocznik kapituły krakowskiej, wyd. Z. K o z ł o w s k a – B u d k o w a, [w:] Najdawniejsze rocz-
niki, s. 21–195.
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542 PRZEMYSŁAW NOWAK

„Rocznika kapituły krakowskiej dawnego”, określanego zarówno w polskiej, jak 
w międzynarodowej literaturze erudycyjną nazwą „Annales regni Polonorum de-
perditi”38. Według ostatniej propozycji badawczej autorem „Rocznika dawnego” 
miał być Mateusz, późniejszy biskup krakowski (1143–1166)39. Z kolei czas redak-
cji „Rocznika kapituły krakowskiej” został przez wydawczynię określony na rok 
126640. W obu rocznikach występuje identyczny zapis Dubrouka41, który zdaniem 
Kozłowskiej–Budkowej sugeruje formę imienia Dąbrówka42. Natomiast źródłem 
tej formy imienia były skompilowane na początku XI w. „Annales regni Polonorum 
deperditi”. Wydaje się zatem oczywiste, że zwolennicy tezy o poprawności zapisu 
Dobrawa w „Kronice” Thietmara niesłusznie odrzucili zapis Dubrouka w najstar-
szej, krakowskiej tradycji rocznikarskiej. W sukurs tej drugiej formie przychodzi 
zresztą czeski kronikarz Kosmas (zm. 1125), odnotowując najprawdopodobniej 
za polskim rocznikiem wywiezionym przez Brzetysława I z Gniezna w 1038 lub 
1039 r.: Anno dominice incarnationis DCCCCLXXVII. Obiit Dubrauca43.

38 Wnikliwej oceny nowszych propozycji badawczych dotyczących zagadnienia początków rocz-
nikarstwa polskiego, dokonał ostatnio W. D r e l i c h a r z, Najwcześniejsze roczniki polskie i sytuacja 
pisarska w Polsce około roku 1000, [w:] Bruno z Kwerfurtu. Osoba — dzieło — epoka, red. M. D y g o, 
W. F a ł k o w s k i, Pułtusk 2010, s. 101–127.

39 J. B i e n i a k, Autor „Rocznika dawnego”, [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia 
ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, kom. red. D. G a w i -
n o w a  i in., Warszawa 1991, s. 427–442.

40 Z. K o z ł o w s k a – B u d k o w a, Wstęp, [w:] Najdawniejsze roczniki, s. XXXVIII.
41 Rocznik dawny, s. 4, zapiska 6: DCCCCLXVI Dubrouka venit ad Miskonem; Rocznik kapituły 

krakowskiej, s. 43, zapiska 71: DCCCLXV Dubrouka ad Meskonem venit. Należy odrzucić domysł 
J. D o w i a t a  (Dubrouka venit ad Miskonem. Geneza zapiski, [w:] Cultus et cognitio. Studia z dziejów 
średniowiecznej kultury. Aleksandrowi Gieysztorowi w czterdziestolecie pracy naukowej przyjaciele, 
koledzy, uczniowie, kom. red. S. K. K u c z y ń s k i  i in., Warszawa 1976, s. 123–128), jakoby noty 
Rocznika dawnego o przybyciu Dąbrówki (w artykule Dowiata konsekwentnie Dobrawy) do Mieszka 
i o chrzcie księcia polskiego (Mysko dux baptizatur) stanowiły odpis inskrypcji pod malowidłem 
ściennym, albowiem zapiski te świadomie zostały zredagowane w połączeniu z datami rocznymi, co 
jest typowe dla annalistyki. Autor natomiast słusznie zwrócił uwagę na niezwykłość formuły zapisu, 
w którym podmiotem jest Dąbrówka, a nie poślubiający ją książę.

42 Rocznik dawny, s. 4, przyp. 9.
43 Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, wyd. B. B r e t h o l z, MGH, Scriptores rer-

um Germanicarum, N.S., t. II, Berlin 1923, lib. I, cap. 27, s. 49: Anno dominice incarnationis 
DCCCCLXXVII. Obiit Dubrauca, que quia nimis inproba fuit, iam mulier provecte etatis cum nupsis-
set Poloniensi duci, peplum capitis sui deposuit et puellarem coronam sibi imposuit, quod erat magna 
dementia mulieris. W aparacie krytycznym wydawca podał jeszcze źródłowe formy imienia Dubrauka, 
Dubrawka (ibidem, s. 49, przyp. a). Cf. przekład polski z obszernym komentarzem rzeczo-
wym: Kosmasa Kronika Czechów, tłum. i oprac. M. Wo j c i e c h o w s k a, Warszawa 1968, s. 149 
z przyp. 46. Do etymologii Dubrawka — Dąbrówka vide Słownik prasłowiański, red. F. S ł a w s k i, 
t. IV, Wrocław etc. 1981, s. 179 pod hasłem dǫbravъka : dǫbrovъka.
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A R T Y K U Ł Y  R E C E N Z Y J N E,  R E C E N Z J E, 
N O T Y  R E C E N Z Y J N E

MAŁGORZATA KARPIŃSKA
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Między Desportesem a Norblinem. 
Wokół związków sztuk Francji i Polski w XVI–XIX w.

(Francusko–polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, redakcja 
Andrzej P i e ń k o s, Agnieszka R o s a l e s  R o d r i g u e z, 

Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 310)

Jest to zbiór 28 studiów o średniej objętości około jednego arkusza wydawniczego 
każde, napisanych przez 30 autorów (dwa teksty sygnowane dwoma nazwiskami). 
Powstał on z inicjatywy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego realizują-
cego długofalowy program na temat relacji artystycznych Polski z różnymi krajami euro-
pejskimi. W tomie przeważają zdecydowanie, zgodnie z tytułem, rozprawki na tematy 
sztuk plastycznych, choć reprezentowani są także historycy literatury i historyk tout 
court. Zasięg chronologiczny książki określa panowanie Henryka Walezego i epoka 
Oświecenia po mniej więcej schyłek konstytucyjnego Królestwa Polskiego. Natomiast 
porządek tytułowych przymiotników „francuskie” i „polskie”, odzwierciedla sedno kie-
runku i dynamiki oddziaływań. Wszystkie zawarte w tomie opracowania były prezento-
wane na warszawskiej sesji (19–23 marca 2009) współorganizowanej przez Instytut 
Historii Sztuki UW, Muzeum Narodowe (dalej: MN) i Zamek Królewski, towarzyszącej 
wystawie „Le siècle français. Francuskie malarstwo i rysunek ze zbiorów polskich” (MN, 
luty–kwiecień 2009). Sesja była zresztą ilościowo o około jedną trzecią obfitsza od re-
cenzowanego tomu. Niesłychanie wstrzemięźliwe potraktowanie we wstępie związku 
pomiędzy sesją a książką jest zapewne wynikiem znanych, absurdalnych przepisów 
biurokratycznych. 

Dalece niezrównoważone relacje francusko–polskie są, rzecz oczywista, funkcją 
ciężaru gatunkowego obu państw, społeczeństw i ich dokonań. Nad tą nierównowagą po 
polskiej stronie ubolewano nie raz, wychodząc z nazbyt idealistycznych pobudek, jakoby 
starsza Siostrzyca, jak zaczęli postrzegać Francję zwłaszcza polscy demokraci w XIX w., 
miała być młodszej bezwarunkowo zobowiązana, akceptować jej racje, a nawet bronić 
w każdej potrzebie. Wielu polskich intelektualistów, nie wolnych od narodowej megalo-
manii, wyrażało niczym przecież nieuzasadniony żal z tego względu. 
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544 ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Brak równowagi we wzajemnych relacjach ma chyba jeszcze mniejsze odbicie w ba-
daniach na ten temat. Jeśli pewnie każdy polski historyk wymieni a vista co najmniej 
kilkanaście polskich opracowań o stosunkach francusko–polskich, a poczet naszych ba-
daczy, którzy podejmowali tę problematykę byłby trudny do określenia, po stronie fran-
cuskiej można wyliczyć jedynie kilka tytułów i tyleż nazwisk, niejednokrotnie zresztą 
wielkiego formatu, ale są to jedynie kamienie szlachetne na szerokim obszarze niebytu.

Bogate polityczne powiązania francusko–polskie od antyhabsburskiego sojuszu 
w 1500 r. po zabiegi polskiej dyplomacji o pomoc dla powstania listopadowego, stanowi-
ły kanwę dla relacji artystycznych. Rysowane grubą kreską z nadwiślańskiej perspekty-
wy, przedstawiają się one jako zderzenie modernizmu i sarmatyzmu, otwartości i trady-
cjonalizmu. Zdecydowana większość narodu politycznego nie była im przychylna. 
Zapatrzenie we Francję, zrazu ograniczone do wąskiej elity, wraz z rosnącą rolą tego 
kraju i przenoszeniem centrum kulturalnego świata znad Tybru i Arno nad Sekwanę, 
także u nas poszerzało szeregi adherentów. Wacław Potocki w końcu XVII w. mógł się 
jeszcze dziwić:

To śmieszna , że w Krakowie — nie wiem jako w Busku
Miasto łaciny mniszki uczą po francusku1.

Ale trzy pokolenia później znajomość tego języka wśród warstw wyższych była nie-
omal powszechna. 

*

Rozpatrując wzajemne relacje wydaje się, że decydujące w nich były dwa czynniki 
różnego charakteru i odmiennej wagi. Po stronie francuskiej była to rywalizacja 
z Habsburgami o panowanie w Europie, która stale obligowała Paryż do szukania sojusz-
ników, Polska zaś jawiła się jako partner naturalny dla okrążenia Cesarstwa. Czynnikiem 
bodaj czy nie ważniejszym, choć innego charakteru, była stała tendencja wzrostowa, 
w omawianym okresie, preponderancji kultury francuskiej oraz jej cywilizacyjnych 
funkcji. Ze strony polskiej natomiast ważyła dominacja dwóch prądów wśród narodu 
politycznego: pacyfistycznego z jednej strony, a z drugiej różnych stadiów rozwoju i po-
zycji ideologii sarmatyzmu. Obie te skłonności wzajemnie się nie wykluczały — troska o 
zachowanie domowego dostatku i usiłowanie trwania w maksymalnej bierności wobec 
problemów polityki zagranicznej nie były wszak sprzeczne z zasklepieniem się w sobie, 
niechęcią wobec nowinek, supremacją własnej nacji i macierzystych wartości itd. 
Dopiero katastrofa państwa zmusiła do prób reorientacji na modernizację. 

W długim trwaniu stosunki francusko–polskie nie zawsze należały do sielankowych 
i nie raz przechodziły ostre zakręty, nim w „wieku świateł” zwyciężyła francuszczyzna. 
Traktowanie jednak obu nacji w tym względzie jako jednorodnych czy homogenicznych 
byłoby nie tylko uproszczeniem, ale wręcz nadużyciem. Tu i tam nigdy nie brakowało 
postaw tak frankofilskich, jak frankofobicznych — i odwrotnie pro– czy antypolskich. 

1 Cyt. Za: J. S. B y s t r o ń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce: wiek XVI–XVIII, Warszawa 1976, 
t. I, s. 100. 
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545ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Śledząc postępujące meandry i zmiany oraz chcąc je zrozumieć zapewne należałoby 
uwzględnić szeroko pojętą przeszłość obu narodów — od politycznej i ustrojowej, po 
społeczną i gospodarczą.

Tymczasem obracamy się z reguły wśród stereotypów i to częściej związanych z po-
stawami niechęci, gdyż te z istoty swej są „głośniejsze”, czy może bardziej nośne. Za 
symbol posłużyć może Philippe Desportes autor „Adieu à la Pologne”, który kariery 
w Rzeczypospolitej nie zrobił; zmykał przecież ów mignon ze swym patronem Henrykiem 
Walezym już pod koniec czerwca 1574 r. Uwiecznił zatem Polskę tak, jak chciał ją zapa-
miętać z lutowego do niej wjazdu: srogiej zimy, śniegu i lodu pokrywającego bezmiar 
pustych pól, zamieszkiwanych przez arogancki, barbarzyński lud nieznający innej roz-
rywki niż wielogodzinne uczty z morzem alkoholu itp. Na dodatek jego marszruta pro-
wadziła po drogach takiej jakości, że zasługiwały one tylko na ironiczny, ale i zabawny 
komentarz wymyślony przez jakiegoś ówczesnego dowcipnisia, który „bał się w Polsce 
umrzeć w obawie, że stamtąd nie ma do nieba żadnej drogi utartej”2.

W tym samym duchu, lecz z pozycji polskich, bez mała sto lat później Jan 
Chryzostom Pasek, pełny niechęci do Francji i Francuzów z racji obaw o przeniesienie 
do Rzeczypospolitej absolutum dominium i elekcji vivente rege, będzie żarliwie opono-
wał przeciw wyniesieniu „na królestwo jakiegoś fircyka francuskiego” czy szarogęsze-
niu się Francuzów z oczywistym uszczerbkiem terrigenów. Skargi te pojawiały się, gdy 
królową była Francuzka: „przyszedłszy na pałac do pokojów królewskich, rzadko było 
zobaczyć czuprynę, tylko łby jako pudła największe, aż jasność okien zasłoniły”3. Aż 
strach pomyśleć, co by też pamiętnikarz zapisał gdyby król był Francuzem! Gdzieżby 
wtedy umieścił zepchniętych na margines swojaków?

Obok tego, ale przecież nie na drugim planie, ludzie elity chłonęli ówczesny świat, 
mając w programie wykształcenia i „polerowania” grand tour z prawie obowiązkowym 
pobytem we Francji. Już w XVI w. wzbudzali oni nad Sekwaną zdumienie swą znajomo-
ścią francuszczyzny. Podobnie było dwa pokolenia później, gdy zaintrygowany takim 
stanem rzeczy Fontenelle miał wszak nawet pytać Stanisława Augusta, czy równie do-
brze jak po francusku mówi on po polsku! Z kolei polscy podróżnicy zaszokowani byli 
wprawdzie tamtejszą kulturą materialną (wielopiętrowe domy!), nie ulegali wszak jakie-
muś głębokiemu kompleksowi niższości. 

Wojażowano do siebie często. Wyprawiano się nad Wisłę przeważnie z dworem 
małżonek polskich monarchów, często też „na delegację”. Delegowani tak Francuzi, peł-
niący przeważnie misje dyplomatyczne, wyposażeni byli w państwowe fundusze dla kap-
towania stronników i realizowania libero corrumpo. Z reguły liczyli, że ich własne zaso-
by nie tylko nie zostaną uszczuplone, ale nawet się powiększą, odpowiednio do trudności 
jakie stwarzał kraj:

Każden Gall, choć był ubogi
Aby zdobyć nieco grosza,

mknął co siły w nasze progi

2 S. K o t, Adieu à la Pologne, „Silva Rerum”, t. V, 1930, nr 4–7, s. 49–75.
3 J. Ch. P a s e k, Pamiętniki, wyd. J. C z u b e k, Kraków 1929, s. 343 i 347.
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Tak mniej więcej replikował Jan Kochanowski Desportesowi — tu przywołuje się 
wdzięczne tłumaczenie jego polemicznego łacińskiego wiersza4. 

Zatem przyjeżdżając do Polski Francuz miał się bogacić, taka była przynajmniej 
opinia nad Wisłą. Polak natomiast odwrotnie — odbywał podróż na koszt własny, wyda-
wał niemało, niejednokrotnie nadwyrężając znacznie domowe zasoby. Za to wracał lada-
co najczęściej w pudrach i peruce, co ganił nie tylko Wacław Potocki5. 

W kontekście przytoczonych powyżej przykładów wypada postawić pytanie, czy 
w tomie otwierającym cykl publikacji na temat artystycznych relacji między oboma kra-
jami nie byłby zasadny wprowadzający, generalny esej na temat wzajemnych stosun-
ków? W takim szkicu, jak sądzę, powinno znaleźć się też miejsce na uwagi teoretyczne 
na temat charakteru związków w zakresie artes, np. o zapożyczeniach „ślepych” i twór-
czych transformacjach, wpływach i zbieżnościach rozwojowych itp. Na takim tle lepiej 
by można zrozumieć relacje artystyczne niezależnie od tego, jak są niekiedy autonomicz-
ne i odrębne od innych sfer życia. 

W zjednoczonej Europie z oczywistych względów łatwiej podejmować badania 
„transgraniczne”, czy może lepiej — ponad granicami, ale można wątpić, czy przełożą 
się one na bardziej zrównoważony wynik wzajemnego poznania. Tak jak powątpiewać 
można, czy wybitny siedemnastowieczny grafik i rytownik, lwowianin niemieckiego po-
chodzenia Kerner — Ziarnko w Polsce, Grano we Włoszech i Le Grain we Francji — bę-
dzie wywoływał zainteresowanie większe gdzie indziej, niż w naszym kraju (notabene 
zupełnie nie wiadomo, dlaczego w indeksie recenzowanego tomu występuje on jedynie 
pod nazwiskiem polskim, skoro w tekście są wymienione także obcojęzyczne jego 
formy). Aktywność badawcza związana z tą problematyką pozostanie naszą domeną — 
bardziej przecież jesteśmy zainteresowani Francją niż Francuzi Polską. I tom niniejszy 
zapewne można potraktować jako odbicie tych tendencji: Francję reprezentuje w nim 
tylko jedna autorka (Caroline T u r e c k ), sądząc po nazwisku pewnie o polskim rodowo-
dzie, a przy tym związana z Uniwersytetem w Lille — ważnym i znaczącym ośrodkiem 
slawistycznym (nawiasem mówiąc tylko ona publikuje w tomie swój interesujący tekst 
po francusku). 

W książce zdecydowanie dominują rozprawki badaczy warszawskich, oczywiście 
głównie historyków sztuki. Poza Warszawą i wspomnianym już Lille reprezentowane są: 
Paryż (ale w wydaniu przedstawicielki Biblioteki Polskiej), Poznań i Szczecin, oba ostat-
nie miasta przez tamtejsze muzea narodowe. Spośród badaczy stołecznych najliczniej-
sza, siedmioosobowa grupa związana jest z Instytutem Sztuki PAN. Instytut Historii 
Sztuki UW i Muzeum Narodowe (łącznie z Muzeum–Pałacem w Wilanowie) dostarczyły 
po pięcioro badaczy, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (głównie Gabinet Rycin) 
czworo, Instytut Romanistyki UW dwie, wreszcie Instytut Badań Literackich PAN, 
Instytut Historyczny UW i Ośrodek „Karta” po jednym. Taki skład autorów jest zapewne 
odzwierciedleniem zaangażowania w eksplorację artystycznych związków francusko–

4 S. K o t, op. cit., s. 73.
5 Fraszka Długo bawił, mało sprawił, [w:] W. P o t o c k i, Dzieła, oprac L. K u k u l s k i, t. III: 

Moralia i inne utwory z lat 1688–1696, Warszawa 1987, s. 206. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



547ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

polskich przede wszystkim warszawskich instytucji naukowych. Generacyjny rozrzut 
jest bardzo szeroki — od profesorów tytularnych po młodych doktorantów.

Obcowanie z omawianą książką wywołuje na pierwszy rzut oka wrażenie, jakby się 
znalazło w kunstkammerze czy innym zbiorze mirabiliów, taka tu różnorodność i wymie-
szanie najróżniejszej materii. Wrażenie to pogłębia chronologiczny układ tomu — często 
teksty o pokrewnej tematyce ze względów chronologicznych ze sobą sąsiadować nie 
mogą. Można jednak wyróżnić trzy wyraźnie wiodące grupy tematyczne: okołonorbli-
nowską (trzy teksty; badań nad tym nietuzinkowym i tak „wymownym” artystą długo 
chyba nie będzie za dużo), graficzno–emblematyczną (pięć artykułów; w tym dotyczące 
tematyki posługiwania się wzornikami graficznymi przez snycerzy oraz emblematyki) 
oraz podróżniczą (także pięć rozprawek, jeśli zaliczyć do nich podróż imaginacyjną od-
bytą na kartach powieści). Swoją drogą nie jest łatwo zrozumieć koncesji na rzecz obec-
ności tej ostatniej grupy tekstów w recenzowanej książce. Przeważnie sprowadzają się 
one do streszczeń i cytatów z relacji o podróżach, co czasem jest nawet ciekawe, ale 
słabo objaśnia tytułowe wpływy i relacje artystyczne.

Nasuwa się zresztą w tym miejscu pytanie bardziej generalne: ile przy komponowa-
niu tomu było intencjonalności i z rozmysłem planowanych zamierzeń, a jakim stopniu 
zagrał tu i ówdzie przypadek? Rozpiętość i rozrzucenie tematyczne tekstów wskazuje 
raczej na to drugie. Nie ma w tej konstatacji żadnego zarzutu, czy uszczypliwości. Lepiej, 
jeśli nauka jest dziedziną wolnego wyboru i takich decyzji przy podejmowaniu tematów 
badawczych. Sugerować jednak wypada, zwłaszcza przy badaniach długofalowych, do-
tyczących długich sekwencji czasowych, jakiegoś choćby kierunkowego programowania 
prac, a w konsekwencji także wyraźniejszego profilowania przyszłych tomów, tak by 
w miarę równomiernie pokrywać całe pole badawcze oraz dostarczać zainteresowanym 
bardziej jednorodnego materiału.

Oprócz wymienionej tematyki różnorodność w tomie wyznaczają: rekonstrukcja 
apartamentu Ludwiki Marii, moda na strój francuski, charakter stosunków Stanisława 
Augusta z Marią–Teresą Geoffrin, paralela między „sprawą Dogrumowej” a „aferą z na-
szyjnikiem” (na dodatek badanych nietuzinkowo, bo przez pryzmat „Gazety Lejdejskiej”), 
czy wreszcie dyskusje nad przyjęciem modelu francuskiego dla projektowanej Akademii 
Sztuk Pięknych w Polsce.

Książka zawiera wiele nieznanego dotąd materiału np. o związkach między Marie–
Thérèse Geoffrin i Stanisławem Augustem Poniatowskim (Małgorzata G r ą b c z e w s k a, 
Biblioteka Polska w Paryżu) czy niejedno nowe ustalenie dotyczące artystycznych po-
czynań Jana Ziarnko, poczynione przez Małgorzatę B i ł o z ó r – S a l w ę  (Gabinet Rycin 
BUW). Bardzo ciekawe są także artykuły poświęcone edukacji Norblina i jego pierwsze-
go nauczyciela Jacquesa–Philippe’a Caresme (Paweł I g n a c z a k, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu) czy na temat teorii artystycznej Józefa Łęskiego i jego pierwszego, polskie-
go, drukowanego traktatu poświęconego malarstwu (1816 r.), który okazał się zresztą 
„stosunkowo wiernym tłumaczeniem pracy Droza” (op. rec., s. 255), skądinąd także nie-
zbyt oryginalnej (Zbigniew M i c h a l c z y k, Instytut Sztuki PAN). W tekście Anny 
O l e ń s k i e j (IS PAN) historyk bez zdziwienia przyjmie wybór Jana Klemensa Bra-
nickiego, preferującego dla projektu pałacu w Białymstoku rozwiązania démodés. 
Zdumiewało to ogromnie znawcę sztuki francuskiej czasów Ludwika XIV Pierre’a 
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F r a n c a s t e l a , ale który z braci szlachty potrafił ocenić ów brak modernizmu? 
Istotniejsze było przecież podejmowanie przez Branickiego co dekadę (sic!) gruntownej 
zmiany aranżacji zespołu pałacowego. W ten sposób, czytelny dla politycznego świata, 
magnat wyrażał nie tylko swe zrozumienie dla goût moderne, lecz także swe możliwości, 
pozycję i ambicje polityczne. Z zainteresowaniem historyk odnotuje też tezę Aleksandry 
B e r n a t o w i c z  (IS PAN) o związkach między światem rokoka i uczuciowością senty-
mentalną (s. 136), stawiając wszakże pytania o odmienności i podobieństwa erotyzmu 
obu okresów.

Rozprawki wyposażono w oczywiste w tym miejscu streszczenia francuskie, nato-
miast wyraźnym niedopatrzeniem jest brak spisu ilustracji, (od pewnego czasu notorycz-
ny w podobnych publikacjach). Jest on tym dotkliwszy, że niejednokrotnie dotyczy ilu-
stracji wprowadzanych po raz pierwszy do obiegu naukowego. Ryciny czarno–białe, 
których poziom techniczny sytuuje się poniżej przeciętnej krajowej (i tak przecież ni-
skiej), są wcięte w teksty, natomiast kolorowe, umieszczone na kredowej wkładce (29 
ilustracji na 14 stronach), prezentują się zdecydowanie lepiej niż przyzwoicie. Te ostat-
nie łączy z poszczególnymi artykułami odsyłająca do nich „żywa pagina”, nie ma więc 
w istocie problemów identyfikacyjnych, ale klasycznego spisu ilustracji takie rozwiąza-
nie nie zastąpi. Kilka tekstów, które trudno zrozumieć bez materiału ikonograficznego, 
są go jednak pozbawione (np. Magdaleny G ó r s k i e j  o książce emblematycznej, czy 
Izabeli K o p a n i  o mobiliach, zwłaszcza bibelotach galanteryjnych, badanych wpraw-
dzie poprzez źródła pisane — inwentarze magnackie). Czy brak ilustracji to zabieg świa-
domy: problem kosztów, czy też horribile dictu indolencja autorów?

Kilka uwag bardziej szczegółowych. Z niejakim sceptycyzmem odbierać można 
czasem nazbyt odważne tezy o wpływie wzorników Lepautre’a na naszą produkcję arty-
styczną, (np. ambony s. 72) — może to jednak błędna opinia niedostatecznie wyrobione-
go oka? O ile najmniejszych wątpliwości nie budzi przypisanie Le Sueurowi fragmentu 
obrazu z kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, nad wyraz udatnie przywracanego do 
pierwotnego wyglądu, to już nie ma pewności, czy ostanie się propozycja określenia te-
matyki okaleczonego dzieła: fragment zaginionej kompozycji przedstawiającej jakoby 
walkę Herkulesa z Kakusem (s. 49–53). Jako mniej przekonujące, a zarazem udowadnia-
ne chyba nazbyt zdecydowanie, określono wpływy dwóch malarzy francuskich, kolej-
nych dyrektorów Akademii Francuskiej w Rzymie Jeana François de Troy’a i Charlesa–
Josepha Natoire’a na Zygmunta Kuntzego (s. 111–121).

Opracowaniu redakcyjnemu tomu przydałoby się niekiedy więcej stanowczości 
w użyciu ołówka (np. można by pominąć bez uszczerbku rozważania o cyklu i serii, 
s. 124); tu i ówdzie zabrakło konsekwencji: dlaczego ni stąd ni zowąd (s. 113) tłumaczy 
się najprostsze zdanie z francuskiego i nie mniej oczywiste hiszpańskie tytuły obrazów? 
Zabrakło także czasem staranności (np. powtórzenia na s. 96). Szczególnie bolesne są 
błędy w tekstach francuskich. Dotyczy to zwłaszcza akcentów i znaków dystynktyw-
nych, wszak do dziś nie straciły one swych funkcji i znaczenia (nam przecież też nie jest 
miło, gdy cudzoziemcy lekceważą nasze znaki diakrytyczne). W książce bywa z tym róż-
nie, pojawiają się nawet jakieś samorodne „wynalazki” (widać nie zawsze dało się prze-
zwyciężyć kłopoty z wykonaniem komputerowych poleceń „wstaw” i „symbol”), np. na 
s. 159. W ogóle problemy językowe zabawnie wpływają na kształt omawianego tomu. 
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Przecież chyba nie poprawność wyrażająca się w zabiegach o parytet płci sprawiła, że 
posunięto się tu zdecydowanie nazbyt daleko feminizując np. słowo „wiek” (po francu-
sku wszak też rodzaj męski) i to w tytule wspomnianej wystawy z 2009 r.(sic!) (s. 9) 
Dodać należy, by nie pastwić się tylko nad francuszczyzną, że ortografię w staropolsz-
czyźnie należy modernizować (zob. np. s. 254), co polecają stosowne instrukcje, a brak 
ten jest zjawiskiem endemicznym w rozprawach z historii sztuki. Neologizmy, a nawet 
dziwotwory językowe, jeśli zgrabne, chętnie się zaakceptuje, podobnie jak żonglerkę czy 
zabawę słowem, ale na to by coś miało być „implycytnie wiadome” (s. 227) zgody nie 
ma, słabo się też znosi „wartość synekdochiczną” (s. 230), czy „zasady (traktaty) apode-
miczne” (s. 237). Szkoda, zwłaszcza przy dzisiejszych technikach wydawniczych, że po-
żałowano miejsca na indeks miejscowości, a w indeksie nazwisk nie uwzględniono przy-
pisów. W indeksie zdarzają się także braki (np. nie ma nazwiska Fontenelle’a 
wymienionego na np. na s. 198).

Prezentowany tom otwiera planowaną serię na temat kulturowych relacji między 
Francją a Polską. Redaktorzy niniejszej publikacji już zapowiedzieli obszerną publikację 
poświęconą romantyzmowi.

PAWEŁ TYSZKA
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Jana Zamoyskiego hagiografia nieudana

Choć kanclerz i hetman wielki koronny Jan Zamoyski nie doczekał się jeszcze bio-
gramu w „Polskim Słowniku Biograficznym”, od momentu swojej śmierci (3 czerwca 
1605) cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem badaczy. Najlepszym tego świadec-
twem są jego kolejne biografie1. Ostatnia z nich, autorstwa Sławomira L e ś n i e w s k i e g o 
nie wnosi niestety nic nowego do badań nad postacią wielkiego kanclerza. Autor nie za-

1 R. H e i d e n s t e i n, Vita Joannis Zamoscii, wyd. T. Działyński, Poznań 1861; S. S t a s z i c, 
Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, oprac. S. C z a r n o w s k i, Wrocław 1952; W. S o b i e s k i, Try-
bun ludu szlacheckiego: pisma historyczne, wyboru dokonał, oprac. i wstępem poprzedził S. G r z y -
b o w s k i, Warszawa 1978; A. Ś l i w i ń s k i, Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki koronny, War-
szawa 1947; L. P o d h o r o d e c k i, Hetman Jan Zamoyski, 1542–1605, Warszawa 1971; Z. S p i e     -
r a l s k i, Jan Zamoyski, Warszawa 1989; S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski, Warszawa 1994; 
A. K ę d z i o r a, Jan Zamoyski 1542–1605, Zamość 2004.
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proponował żadnej nowej metody badawczej, powielając nie tylko wyniki badań swoich 
poprzedników i płynące z nich wnioski, lecz także schemat konstrukcyjny, opisując 
w ośmiu rozdziałach w porządku chronologicznym kolejne etapy działalności politycznej 
ordynata zamojskiego oraz jego patronat artystyczny i działalność gospodarczą2. 

Książka ma charakter popularnonaukowy, co jednak (tym bardziej) nie zwalnia au-
tora z obowiązku pisania z zachowaniem wszelkich zasad poprawności warsztatowej. 
Niestety, w omawianej pracy roi się od błędów merytorycznych, z których zostaną przy-
toczone tylko najbardziej rażące. 

Leśniewski kilkakrotnie myli imiona osób, pisząc m. in., że Jan Zamoyski zamiast 
w kancelarii króla Zygmunta Augusta pracował w „archiwum Stanisława3 Augusta” 
(s. 21) lub też, że w sierpniu 1581 r. otrzymał buławę wielką koronną „zamiast Jana 
Mieleckiego” (s. 67), podczas gdy wspomniany wcześniej poprawnie w biografii woje-
woda podolski miał na imię Mikołaj. 

Nonszalancki stosunek autora do faktografii ilustruje fragment książki poświęcony 
dymitriadom. Dowiadujemy się z niego, że „wszystko zaczęło się latem tego samego 
1603 r. Na dworze Adama Wiśniowieckiego pojawił się ni stąd, ni zowąd młodzieniec 
mieniący się być cudownie ocalonym synem Iwana Groźnego. Wieść o nim wywołała 
sensację, gdyż powszechnie przyjmowano, że dziedzic Groźnego, carewicz Fiodor, padł 
z ręki siepaczy Borysa Godunowa, który przechwycił rządy w Rosji” (s. 162). Skonsterno-
wany czytelnik staje przed zagadką: dlaczego kolejne wyprawy na Moskwę, których 
celem było osadzenie na carskim tronie domniemanego syna Iwana Groźnego, w polskiej 
historiografii określane są mianem dymitriad, skoro — według autora — cudownie oca-
lony carewicz miał na imię Fiodor? Leśniewski niewątpliwie pomylił dwóch potomków 
cara: Dymitra (ur. 19 października 1582), zrodzonego z ósmego, ostatniego związku mał-
żeńskiego cara z córką okolniczego Marią Fiodorowną Nagoj4, który zginął w niewyja-
śnionych okolicznościach 15 maja 1591 w Ugliczu, z carewiczem Fiodorem (ur. 31 maja 
1557), trzecim synem Iwana Groźnego i jego pierwszej żony Aleksandry Romanownej 
Zachariny, który po zgonie ojca (18 marca 1584) wstąpił na tron i panował do swojej 
śmierci (17 stycznia 1598) jako Fiodor I5. 

Autor często podaje błędną tytulaturę wymienianych osób. Charakteryzując klien-
talne relacje między kasztelanem chełmskim — ojcem Jana Zamoyskiego — a domem 

2 Deskrypcyjny charakter książki ilustrują tytuły kolejnych rozdziałów: Młodość — lata 1542–
1565, Początki kariery politycznej — lata 1565–1576, Zamoyski i Batory — lata 1576–1577, Przeciw 
Moskwie — lata 1577–1582, Sprawa Zborowskich — lata 1584–1585, Lata triumfów — okres 1586–
1602, Magnat i mecenas — omówienie patronatu artystycznego Zamoyskiego i jego gospodarki, 
Ostatnie lata — okres 1603–1605. Całość zamyka aneks: Opis ważniejszych urzędów oraz godności, 
o których była mowa w książce, w którym wyjaśniono pojęcia: „kanclerz”, „marszałek wielki”, „pry-
mas”, „kasztelan”, „podskarbi”, „wojewoda” oraz „starosta”. 

3 Wszelkie wytłuszczenia w cytowanych fragmentach omawianej pracy pochodzą od recenzenta. 
4 Recenzent uwzględnił wszystkie związki małżeńskie zawarte przez Iwana IV Groźnego, także 

te, które później zostały unieważnione przez cara. 
5 Szerzej np.: W. D w o r z a c z e k, Genealogia, t. II: Tablice, Warszawa 1959, tab. 23: Książęta 

ruscy z domu Rurykowiczów (wielcy książęta moskiewscy i carowie rosyjscy); W. A. S e r c z y k, 
Iwan IV Groźny, Wrocław 2004, s. 187, tablica genealogiczna. 
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Radziwiłłów, Leśniewski przypomina, że Stanisław Zamoyski na krótko przed swoją 
śmiercią wysłał list do „Mikołaja Radziwiłła »Sierotki«, sławnego szesnastowiecznego 
podróżnika, w którym prosi potężnego magnata — wojewodę wileńskiego — o opiekę 
nad jedynym synem” (s. 9). List został napisany 19 lutego 15726, gdy wojewodą wileń-
skim był Mikołaj Radziwiłł „Rudy”, natomiast adresat listu kasztelana chełmskiego spra-
wował wówczas godność marszałka nadwornego litewskiego7. Mikołaj Krzysztof 
Radziwiłł „Sierotka” otrzymał województwo wileńskie dopiero 26 marca 16048. 

Na tej samej stronie, w opisie peregrynacji naukowych starościca bełskiego czyta-
my: „w 1555 r. młody panicz pojawił się w charakterze pazia przy królewiczu Fran-
ciszku II” (s. 9), który w momencie przybycia Zamoyskiego na dwór francuski był jedy-
nie delfinem. Królem został po śmierci ojca w 1559 r.9, stąd niezrozumiałe jest 
przydawanie mu numeracji porządkowej jeszcze za życia poprzednika. 

Wśród kandydatów ubiegających się o polską koronę w czasie pierwszego interre-
gnum wymieniono arcyksięcia Ernesta Habsburga, który (zdaniem Leśniewskiego) był 
„synem cesarza austriackiego Maksymiliana II” (s. 29), w rzeczywistości cesarza 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (Cesarstwo Austriackie powsta-
ło, jak wiadomo, dopiero w roku 1804)10.

Poważnym błędem jest także nazwanie przez Leśniewskiego arcyksięcia 
Maksymiliana Habsburga „koronowanym jeńcem” Jana Zamoyskiego (s. 115). Syn ce-
sarza Maksymiliana II ubiegając się o polską koronę sprawował jedynie funkcję koadiu-
tora wielkiego mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego 
w Jerozolimie 11. Ogłoszony królem 22 sierpnia 1587 przez biskupa kijowskiego Jakuba 
Woronieckiego, nigdy nie został koronowany w Krakowie.

Barbara z Tarnowskich, czwarta żona Jana Zamoyskiego, nie była córką „wojewo-
dy” (s. 122) — jak twierdzi autor — lecz kasztelana „sandomierskiego”12. Wreszcie 
Tomasz Zamoyski nie został ordynatem bezpośrednio po śmierci ojca (s. 152), lecz do-
piero 1 kwietnia 1618. Wtedy to — ukończywszy 24 rok życia, co w prawie ziemskim 
koronnym oznaczało osiągnięcie „lat dojrzałych” — objął faktyczne rządy w Ordynacji 

6 Stanisław Zamoyski do Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 19 lutego 1572 z Zamchu, [w:] 
Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, oprac. W. S o b i e s k i, 
Warszawa 1904, t. I: 1553–1579, s. 11.

7 Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” pełnił urząd marszałka nadwornego litewskiego od 20 
czerwca 1569 do 25 października 1579; T. K e m p a, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka (1549 — 
1616). Wojewoda wileński, Warszawa 2000, s. 59, 113. 

8 Ibidem, s. 295. 
9 S. G r z y b o w s k i, Walezjusze, [w:] Dynastie Europy, pod red. A. M ą c z a k a, Wrocław–

Warszawa–Kraków 2003, s. 495, 496. 
10 Szerzej np. S. G r o d z i s k i, Habsburgowie, [w:] Dynastie Europy, s. 119. 
11 P. P i z u ń s k i, Poczet wielkich mistrzów krzyżackich 1198–2000, Gdańsk 2003, s. 205.
12 Urzędy województwa sandomierskiego XVI–XVIII w. Spisy, pod red. A. G ą s i o r o w s k i e g o, 

Kórnik 1993, s. 91, 217, W. D w o r z a c z e k, op. cit., tab. 95: Tarnowscy h. Leliwa. 
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Zamojskiej13, co i tak odbyło się z naruszeniem statutu ordynacji, w myśl którego ordy-
natem mógł zostać mężczyzna dopiero po ukończeniu 30 lat14. 

W książce roi się od nieprawidłowych datacji najważniejszych wydarzeń politycz-
nych. Opisując przebieg elekcji Henryka Walezego, autor podaje, że „przyparty do muru 
Monluc ostatecznie je zaprzysiągł [artykuły henrykowskie i pacta conventa — P. T.] 
i 19 maja Henryk de Valois został nominowany zarówno królem polskim, jak i wielkim 
księciem litewskim” (s. 31) — w rzeczywistości było to 16 maja 157315.

Wiele zastrzeżeń budzi również orientacja autora w topografii i geografii politycz-
nej omawianego okresu. Przedstawiając kolejne etapy zagranicznych peregrynacji na-
ukowych Jana Zamoyskiego stwierdza np., że w XVI w. Strasburg leżał w granicach mo-
narchii francuskiej: „nasz bohater zaś po kilkumiesięcznym pobycie w Strasburgu [...] 
wyruszył do Padwy, aby tam rozpocząć studia prawnicze. [...] Z decyzją młodego 
Zamoyskiego o wyjeździe z Francji i rozpoczęciu studiów w Padwie zbiegła się w cza-
sie zmiana wyznania...” (s. 11, 12). W XVI w. Strasburg był jednym z wolnych miast 
Rzeszy Niemieckiej i dopiero za panowania Ludwika XIV (na przełomie września i paź-
dziernika 1681 r.) został przyłączony do Francji16. 

Leśniewski wykazuje się niezwykłą szczodrością oddając Moskwie — na mocy ro-
zejmu w Jamie Zapolskim podpisanego 6 stycznia 1582 — obok Siebieża, Zawołocza, 
Newla i Wielkich Łuków, także od wieków należący do Korony „Chełm” (s. 78), mając 
zapewne na myśli Chołm, miasto leżące nad rzeką Łować, w połowie drogi między 
Wielkimi Łukami a Nowogrodem Wielkim17. 

Oczywiście błędne jest także twierdzenie, że np. „przedłużający się impas [w trakcie 
drugiego interregnum — P. T.] wykorzystali stronnicy Austrii” (s. 37) lub też „Austria 
z Rosją zawarły układ o rozbiorze dziedzictwa Jagiellonów — cesarzowi miała przypaść 
Korona, Litwę zarezerwował sobie Iwan Groźny” (s. 41). W drugiej połowie XVI w. 
Austria wchodziła w skład wielkiego imperium Habsburgów i trudno mówić o prowadze-
niu przez jej arcyksiążąt samodzielnej polityki zagranicznej. Głową rodu był cesarz i to 
w jego gestii leżało podejmowanie najważniejszych decyzji politycznych, stąd w obu 
wyżej cytowanych fragmentach właściwsze byłoby pisanie o stronnikach cesarza lub dy-
nastii habsburskiej oraz, że cesarz z Rosją — a raczej carem — zawarł układ o rozbiorze 
Rzeczypospolitej. 

Pomyłkom topograficznym towarzyszą liczne błędy genealogiczne. Wbrew twier-
dzeniu Leśniewskiego, opartym na błędnej informacji zaczerpniętej z książki Artura 

13 A. A. W i t u s i k, Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego 
w Polsce w pierwszej połowie XVII w., Lublin 1977, s. 143. 

14 M. K o z a c z k a, Tomasz Zamoyski, [w:] Poczet Ordynatów Zamoyskich, Lublin 2009, s. 21; 
A. T a r n a w s k i, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koron-
nego (1572–1605), Lwów 1935, s. 400–406. 

15 S. P ł a z a, Wielkie bezkrólewia, „Dzieje Narodu i Państwa Polskiego”, t. II — 22, Kraków 
1988, s. 20.

16 W. S. M a g d z i a r z, Ludwik XIV, Wrocław 2004, s. 143–145.
17 S. G r z y b o w s k i, Król i kanclerz, Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, II, 23, Kraków 1988, 

s. 79. 
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Ś l i w i ń s k i e g o18, pierwsza żona Jana Zamoyskiego, Anna Ossolińska, nie była „córką 
kasztelana sandomierskiego Hieronima Ossolińskiego” (s. 21), lecz jego stryjecznego 
brata Jana, chorążego lubelskiego19, po śmierci którego w 1564 r. trafiła pod opiekę 
wpływowego krewnego20. O ile jednak pierwszemu powojennemu biografowi Jana 
Zamoyskiego możemy wybaczyć powyższy błąd, to pomyłka Leśniewskiego jest rzeczą 
karygodną, ponieważ w 1959 r. ukazało się fundamentalne dla badań nad genealogią 
rodów Rzeczypospolitej dzieło Włodzimierza D w o r z a c z k a. Z zamieszczonej w nim 
tablicy poświeconej Ossolińskim jasno wynika, że Anna była córką Jana i Anny 
z Orzechowskich21. Niestety, autor najwidoczniej nie korzystał przy pisaniu biografii 
Jana Zamoyskiego z tego studium — nie zostało ono bowiem wymienione w spisie opra-
cowań — opierając się jedynie na danych genealogicznych zawartych we wcześniejszych 
biografiach pierwszego ordynata zamojskiego. Wielka szkoda, że Leśniewski nie zaufał 
przynajmniej Stanisławowi G r z y b o w s k i e m u, który o pierwszej żonie Jana Za-
moyskiego napisał, że była „bratanicą wybitnego niegdyś przywódcy sejmowego, a obec-
nie kasztelana sandomierskiego Hieronima”22. 

Opisując przebieg wyprawy mołdawskiej Zamojskiego z 1595 r. Leśniewski myli 
się twierdząc, że „do zajętych przez Polaków Jass Zamoyski wprowadził jako hospodara 
Jeremiego Mohiłę, spowinowaconego z Potockimi i obdarzonego polskim szlachec-
twem” (s. 131). Faktycznie bowiem w 1595 r. Jeremi Mohyła posiadał polski indygenat, 
który otrzymał dwa lata wcześniej23, lecz nie był jeszcze spowinowacony z Potockimi. 
Dopiero na początku 1606 r. Maria Mohylanka, jedna z jego czterech córek, poślubiła 
rotmistrza królewskiego Stefana Potockiego24. Również w tym wypadku wystarczyłaby 
uważna lektura tablic genealogicznych zamieszczonych w „Genealogii” Dworzaczka, 
która niewątpliwie pozwoliłaby autorowi uniknąć powyższych błędów.

Natomiast lektura przynajmniej jednej z prac Jerzego K o w a l c z y k a  ustrzegłaby 
Leśniewskiego od pomyłek w opisie mecenatu artystycznego Jana Zamoyskiego. Obrazy 
zamówione przez niego u weneckiego mistrza Domenica Tintoretta Młodszego nie były 
bowiem przeznaczone do przyozdobienia „sal pałacowych” (s. 157), lecz do ołtarza 

18 A. Ś l i w i ń s k i, op. cit., s. 38. 
19 W. D w o r z a c z e k, op. cit., tab. 144: Ossolińscy h. Topór.
20 Hieronim Ossoliński z małżeństwa zawartego ok. 1546 r. z Katarzyną ze Zborowskich 

(zm. 1587) doczekał się siedmiu synów: Marcina (późniejszego starostę krzeszowskiego, zm. 30 listo-
pada 1580), Jana Zbigniewa (kolejno: podkomorzy sandomierski, kasztelan małogoski, żarnowski, 
wo jewoda podlaski, wreszcie, sandomierski, zm. 3 października 1623), Jana (późniejszego starostę 
płockiego, zm. ok. 1576 r.), Hieronima (zm. ok. 1580/1582 r.), Andrzeja (zm. w 1616 r.), Piotra 
(zm. ok. 1580/1582 r.) i Mikołaja (zm. w 1598 r.) oraz córki Zofii, od 1572 r. zamężnej z kasztelanem 
przemyskim Stanisławem Drohojowskim — W. D w o r z a c z e k, op. cit., tab. 144: Ossolińscy h. To-
pór oraz I. K a n i e w s k a, Ossoliński Hieronim, PSB, t. XXIV, s. 398.

21 W. D w o r z a c z e k, op. cit., tab. 144: Ossolińscy h. Topór.
22 S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski, s. 36. 
23 I. C z a m a ń s k a, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007, s. 122. 
24 W. D w o r z a c z e k, op. cit., tab. 89: Książęta (wojewodowie, hospodarowie) mołdawscy i mul-

tańscy (wołoscy) z różnych domów oraz tab. 142: Potoccy h. Pilawa (dokończenie). 
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głównego kolegiaty zamojskiej25. Ślub i wesele podkanclerzego wielkiego koronnego 
z Krystyną Radziwiłłówną miały miejsce nie „w Warszawie” (s. 50) lecz — ze względu 
na koszta26 — w Białej Radziwiłłowskiej. Jedynie przenosiny panny odbyły się w War-
szawie i zostały uświetnione m.in. konkursem gonienia na koniu z kopią do pierścienia, 
turniejem pieszym oraz inscenizacją w pałacu w Ujazdowie, w obecności pary królew-
skiej, „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego27. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić również kwestię wyznania Radziwiłłów pod koniec 
lat siedemdziesiątych XVI w. Leśniewski stwierdził bowiem: „ślub z heretyczką (ta 
linia Radziwiłłów, z której się wywodziła żona Jana Sariusza, tzn. ołycko–nieświe-
ska, wyznawała kalwinizm; półtora roku po ślubie Krystyna pod wpływem męża porzu-
ciła jednak protestantyzm i przeszła na katolicyzm) zapewnił Zamoyskiemu znaczne 
wpływy polityczne na Litwie i wybitnie podniósł jego autorytet” (s. 51). W rzeczywi-
stości w momencie zaślubin Jana Zamoyskiego z Krystyną Radziwiłłówną z nieświeskiej 
linii Radziwiłłów tylko panna młoda i jej starsze siostry były zwolenniczkami kalwini-
zmu28, któremu pozostali wierni przedstawiciele birżańskiej linii rodu — Mikołaj „Rudy” 
i jego potomkowie. Natomiast cała męska linia nieświeska, na czele z Mikołajem 
Krzysztofem „Sierotką”, najbardziej wówczas wpływowym politykiem litewskim, doko-
nała już konwersji29, zatem korzyści wyniesione przez Jana Zamoyskiego ze skoligacenia 
się z Radziwiłłami nie miały żadnego związku z ich „heretyckim” wyznaniem. 

O braku orientacji Leśniewskiego w problematyce religijnej najlepiej świadczy 
twierdzenie, że Stefan Batory „za priorytet uznał pozyskanie duchowieństwa katolickie-
go, bo choć protestant, był zdecydowany oprzeć swoje rządy na współpracy z katolika-
mi z poszanowaniem innych religii” (s. 40) — czyniące „heretyka” z monarchy, który 
urodził się i wychował w wierze katolickiej, był jej obrońcą i szczodrym protektorem 
Kościoła rzymskiego zarówno w Siedmiogrodzie, jak później w Rzeczypospolitej, ota-
czającym szczególnymi łaskami Towarzystwo Jezusowe30. Jest zupełnie niezrozumiałe 
dla czytelnika, na podstawie jakich przesłanek Leśniewski wysnuł tezę o protestanckim 
wyznaniu Stefana Batorego. 

Przeglądając recenzowaną książkę odnosi się wrażenie, że autor miał problemy 
ze zrozumieniem nawet tych opracowań, które cytuje w swojej pracy. Opisując różne 

25 Szerzej J. K o w a l c z y k, W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego, Lublin 1980, rozdział 
Kłopoty Jana Zamoyskiego z weneckim malarzem. O obrazach Domenica Tintoretta dla kolegiaty 
w Zamościu, s. 224–245 oraz idem, Kolegiata w Zamościu, [w:] Studia i materiały do teorii i historii 
architektury i urbanistyki, t. VI, Warszawa 1968.

26 Idem, W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego, rozdz. Wesele podkanclerzego i prapremiera 
„Odprawy posłów greckich”, s. 46; T. K e m p a, op. cit., s. 109, 110, 223. 

27 Szerzej J. K o w a l c z y k, W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego, rozdz. Wesele podkan-
clerzego i prapremiera „Odprawy posłów greckich”, s. 55–75; idem, Sławne teatrum na weselu pod-
kanclerzego Jana Zamoyskiego. Premiera „Odprawy posłów greckich” (1578), „Pamiętnik Teatralny”, 
t. XIII, 1964, z. 3, s. 242–251.

28 Ibidem, s. 46. 
29 Jerzy Radziwiłł niemal natychmiast po konwersji, 18 grudnia 1574, otrzymał papieską no-

minację na koadiutorię wileńską — ibidem, s. 92. 
30 I. H o r n, Andrzej Batory, Warszawa 2010, s. 25–27. 
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spo soby gromadzenia majątków przez Jana Zamoyskiego przywołał słowa księdza 
Siarczyńskiego: „niebezpieczno być jego sąsiadem. I za stołem i w imionach [?], mawiał 
Zamoyski, przestronno być lubię” (s. 145), zaczerpnięte z pracy Aleksandra T a r n a w -
s k i e g o , poświeconej działalności gospodarczej ordynata zamojskiego31, opatrując sta-
ropolski wyraz „imiona” jako niezrozumiały. Tymczasem, nawet bez zaglądania do 
„Słownika polszczyzny XVI wieku”, pod red. Marii Renaty M a y e n o w e j, wystarczyła-
by jedynie dokładniejsza lektura studium Tarnawskiego, żeby się dowiedzieć, że 
Ordynacja Zamojska „składała się [...] z całego szeregu różnej wielkości kluczów czyli 
»imion« oraz drobniejszych posiadłości, nienależących do żadnego z kluczów”32. 

Warto nieco więcej uwagi poświęcić stosunkom rodzinnym Jana Zamoyskiego. 
Leśniewski dowodzi, że „stosunki pomiędzy Janem Sariuszem a jego siostrami, w tym 
również rodzoną Anną, nigdy nie nabrały bliskiego, serdecznego charakteru” (s. 9). 
Jest to stwierdzenie krzywdzące dla ordynata zamojskiego. Rodzona siostra przyszłego 
kanclerza wielkiego koronnego, Anna33, urodzona ok. 1545/1547 r.34, poślubiła ok. 
1563 r. Łukasza Oleśnickiego herbu Radwan, najstarszego syna podżupka bocheńskiego 
Jana z jego drugiego małżeństwa z Zofią Szczepanowską ze Szczekocin, któremu urodzi-
ła córkę Zofię35. Zmarła bardzo młodo — jeszcze przed styczniem 1566 r., wówczas bo-
wiem jej mąż miał już drugą żonę, Dorotę z Cieciszewskich36. Córka Anny oddana zosta-
ła po śmierci matki na dwór Jana Zamoyskiego, który zadbał o jej odpowiednie 
za mążpójście. Gdy 16 czerwca 1582 poślubiła podskarbiego wielkiego koronnego Jana 
Dulskiego, kanclerz nie tylko wyprawił młodej parze huczne, dziesięciodniowe wesele 
w Knyszynie, lecz także powiększył posag zapisany Zofii Oleśnickiej przez ojca o 3606 
florenów, co łącznie dało olbrzymią jak na owe czasy kwotę 10 406 florenów, sfinanso-
wał też wyprawę ślubną siostrzenicy, wartą 2307 florenów37. 

Dwie przyrodnie siostry Jana Zamoyskiego, Elżbieta i Zofia, przyszły na świat, gdy 
był on już dorosłym mężczyzną, rozpoczynającym karierę w kancelarii królewskiej i my-

31 A. T a r n a w s k i, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego 
koronnego (1572–1605), Lwów 1935, s. 54. 

32 Ibidem, s. 92. 
33 Stanisław Zamoyski miał ze związku małżeńskiego z Anną z Herburtów jeszcze jedną córkę — 

Zofię, ur. ok. 1545 r., która jednak zmarła w dzieciństwie (M. K o z a c z k a, Jan Sariusz Zamoyski, 
[w:] Poczet Ordynatów Zamoyskich, Lublin 2009, s. 7, B. P a p r o c k i, Herby rycerstwa polskiego, 
Kraków 1858, s. 265, K. N i e s i e c k i, Herbarz polski, t. X, Lipsk 1845, s. 60; J. Z a m o y s k i, 
Dziedzictwo, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 1987, nr 11, s. 13. 

34 M. K o z a c z k a, Jan Sariusz Zamoyski, s. 7, T. Z i e l i ń s k a, Poczet polskich rodów arystokra-
tycznych, Warszawa 1997, s. 465, a za nią V. U r b a n i a k, Od Tomasza z Łazina do Jana „Sobiepana” 
Zamoyskiego III ordynata, [w:] Zamoyscy herbu Jelita, Warszawa 1997, s. 16 oraz J. P i e l a s, 
Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI–XVII wieku, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Ge-
nealogicznego”, t. I, Lublin 2009, s. 33. 

35 J. P i e l a s, op. cit., s. 35, 36. 
36 Ibidem, s. 35. 
37 Ibidem, s. 36; A. T a r n a w s k i, op. cit., s. 50, 296. 
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ślącym o założeniu własnej rodziny38. Po śmierci ojca zajął się nimi, wydając obie bardzo 
dobrze za mąż. Elżbieta poślubiła Stanisława Włodka, późniejszego wojewodę bełskie-
go. Ich ślub odbył się w trakcie uroczystości weselnych Jana Zamoyskiego z Krystyną 
Radziwiłłówną, 12 stycznia 1578, w jednym z warszawskich kościołów39. Podkanclerzy 
wyprawił siostrze huczne wesele, łącząc je z własnym40 oraz wypłacił jej posag w wyso-
kości 5 tys. złotych41. Ponadto zimą 1598/1599 r. zorganizował w Zamościu niezwykle 
wystawne uroczystości weselne dla córek Stanisława i Elżbiety z Zamoyskich, wstępują-
cych w zawiązki małżeńskie z przedstawicielami domu Firlejów. Uroczystości miały być 
okazją do demonstracji znaczenia, wpływów politycznych i możliwości towarzyskich tak 
głównego organizatora, jak rodziców panien42. Warto też zaznaczyć, że szwagier ordyna-
ta zamojskiego, Stanisław Włodek, należał do grona jego najbliższych i najbardziej za-
ufanych współpracowników. 

Jan Zamoyski przez całe życie pozostawał w bliskich kontaktach także z drugą 
z sióstr przyrodnich — Zofią, którą wydał za mąż za podczaszego koronnego Łukasza 
Działyńskiego. W okresie wdowieństwa siostry troszczył się o jej zdrowie przesyłając 
medykamenty, czy też zwołując specjalne konsylia lekarskie, czuwał też nad jej interesa-
mi majątkowymi, przez co popadł w długoletni konflikt z rodziną wcześnie zmarłego 
szwagra43. Wreszcie, 2 grudnia 1604 wyprawił zmarłej siostrze wspaniały pogrzeb 
w Zamościu44. 

Trudno także zgodzić się ze stwierdzeniem autora, że posagi kolejnych żon Jana 
Zamoyskiego w znaczący sposób powiększyły jego majątek zarówno pod względem fi-
nansowym, jak terytorialnym: „cztery kolejne małżeństwa, zawierane nie tylko z miło-
ści, także niemało wzbogaciły kanclerza. Żony wniosły mu posagi zarówno w gotówce, 
jak i w dobrach ziemskich” (s. 146). Wysokości posagu pierwszej małżonki Jana 
Zamoyskiego, Anny Ossolińskiej, nie znamy, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mo-
żemy przyjąć, że nie był on zbyt pokaźny. W przypadku drugiej żony, Krystyny z Ra-
dziwiłłów, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” i jego młodsi bracia, wydając siostrę 
za swojego niedawnego klienta uważali, że samo spowinowacenie się z domem radziwił-
łowskim będzie dla niego wielkim zaszczytem. Dlatego nie okazali zbytniej hojności — 
posag Krystyny wyliczono na 16 tys. kop groszy litewskich. Ponadto otrzymała ona dział 

38 Stanisław Zamoyski po śmierci pierwszej żony w 1564 r. wstąpił w związek małżeński z Anną 
z Orzechowskich, z którego doczekał się pięciorga dzieci — synów Andrzeja i Mikołaja (obu zmarłych 
w dzieciństwie) oraz córek: Zofii (zmarłej w dzieciństwie), Elżbiety i Zofii — szerzej B. P a p r o c k i, 
op. cit., s. 265; K. N i e s i e c k i, op. cit., t. X, s. 60. 

39 J. K o w a l c z y k, W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego, s. 53–55, 90. 
40 Ibidem, s. 53–55, 90. 
41 Taki posag otrzymała Zofia Zamoyska wychodząc za mąż za podczaszego koronnego Łukasza 

Działyńskiego, stąd z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że Elżbieta otrzymała, zgod-
nie z obowiązującym prawem, podobnej wysokości sumę od brata — A. T a r n a w s k i, op. cit., s. 296. 

42 W. T y g i e l s k i, Listy, ludzie, władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, 
Warszawa 2008, s. 364, 365. 

43 Ibidem, s. 109, 113, 114, 380, 382. 
44 Ibidem, s. 366. 
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z dóbr rodowych po matce Elżbiecie, córce Krzysztofa Szydłowieckiego, kasztelana kra-
kowskiego i kanclerza wielkiego koronnego45. Trzecia żona Jana Zamoyskiego, Gryzelda 
Batorówna wniosła mu w posagu 40 tys. złotych polskich46. Natomiast żeniąc się 
z Barbara z Tarnowskich, musiał zadowolić się bardzo skromnym posagiem, wynoszą-
cym zaledwie 8 tys. zł47. Co więcej, ponieważ trzy pierwsze żony zmarły bezpotomnie, 
ordynat zamojski, zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, zobowiązany był 
oddać wniesione przez nie sumy posagowe krewnym małżonek. Czynił to zresztą nie-
chętnie, procesując się z Radziwiłłami48 i Zygmuntem Batorym49. 

Innym przykładem zbyt daleko idących uproszczeń i uogólnień autora omawianej 
pracy jest stwierdzenie, że „stosunek Zamoyskiego do jezuitów był nieodmiennie nega-
tywny” (s. 123). Owszem, Jan Zamoyski — sam neofita, tolerancyjny względem wy-
znawców Kościołów reformacyjnych — nie należał do czołowych protektorów Towa-
rzystwa Jezusowego. W końcowym okresie swej działalności politycznej, za panowania 
Zygmunta III Wazy, niejednokrotnie zarzucał jezuitom fanatyzm religijny, mieszanie się 
do polityki oraz to, że występują w roli intrygantów, siejących ziarna niezgody. Jednak 
początkowo, w pierwszych latach rządów Stefana Batorego, jego stosunek do nich był 
życzliwy, czego wyrazem było umieszczenie w otoczeniu Krystyny Radziwiłłówny, 
wbrew obietnicy danej opiekunowi panny, Mikołajowi Radziwiłłowi „Rudemu”, jezu-
itów, którzy mieli nakłonić ją do konwersji na katolicyzm50. W sierpniu 1579 r. Zamoyski 
dziękował nuncjuszowi apostolskiemu Giovanniemu Andrei Caligariemu za jego życze-
nia złożone z powodu konwersji małżonki i prosił duchownego o przydanie żonie — 
przebywającej na czas kampanii wielkołuckiej w Knyszynie — jezuity, który utwierdzał-
by ją w nowej wierze51. Ponadto, doceniając nowatorski sposób nauczania w szkołach 
jezuickich, umieścił w pułtuskim, a następnie rzymskim kolegium (we wrześniu 1580 r.) 
dwóch uzdolnionych młodzieńców: Mikołaja i Marcina Śmigleckich pragnąc, by w przy-
szłości zostali oni profesorami w planowanym przez kanclerza studium52. Zamoyski po-
zwalał również jezuitom prowadzić działalność kaznodziejską w swoich dobrach. 

Przyczyną ochłodzenia stosunków kanclerza z jezuitami była z jednej strony działal-
ność Antonio Possevina w trakcie układów zapolskich, wzmagająca opór wysłanników 
Iwana Groźnego, co o mało nie przyczyniło się do zakończenia fiaskiem prowadzonych 

45 T. K e m p a, op. cit., s. 224; A. T a r n a w s k i, op. cit., s. 273. 
46 A. Tarnawski, op. cit., s. 273. 
47 Ibidem. 
48 T. K e m p a, op. cit., s. 129. 
49 I. H o r n, op. cit., s. 171, 172. 
50 Szerzej S. G r z y b o w s k i, Jan Zamoyski, s. 98. 
51 Jan Zamoyski do nuncjusza Caligariego 28 sierpnia 1579 z Połocka, [w:] Archiwum Jana 

Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, t. I: 1553–1579, s. 365, 357 oraz AGAD, AZ, 
nr 638, Jan Zamoyski do Krystyny z Radziwiłłów Zamoyskiej, Dzisna, 18 września 1579. 

52 S. Ł e m p i c k i, Mecenat wielkiego kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim, wybrał i wstępem 
poprzedził S. G r z y b o w s k i, Warszawa 1980, s. 411. Ponadto S. O b i r e k, Jezuici w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów w latach 1564–1668. Działalność religijna, społeczno–kulturalna i polityczna, 
Kraków 1996, rozdział Jan Zamoyski i jezuici, s. 287–289. 
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rozmów i zaprzepaszczenia sukcesów kolejnych kampanii moskiewskich, z drugiej zaś 
sprawa Marcina Śmigleckiego, który pod wpływem swoich nauczycieli — mimo zdecy-
dowanych protestów hetmana — we wrześniu 1584 r. postanowił odejść ze służby na 
kanclerskim dworze i wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Sytuację jeszcze bardziej za-
ogniło ukazanie się w Wilnie w 1586 r. dzieła Possevina pt. „Moscovia”, w którym zosta-
ły opublikowane tajne listy i dokumenty królewskie pochodzące z kancelarii Zamoyskiego 
wraz z niepochlebnymi uwagami o Polakach i panujących w Rzeczypospolitej oby-
czajach53. Ponadto jezuici sprzeciwiali się powołaniu w Zamościu akademii54, która — 
według niektórych badaczy — miała powstrzymać ekspansję Towarzystwa Jezusowego 
na Rusi55. 

W odwecie Jan Zamoyski, jako starosta krakowski, czynił jezuitom trudności praw-
ne w uzyskaniu kościoła św. Szczepana w Krakowie, w którym zamierzali oni umieścić 
nowicjat a po wstąpieniu na tron jezuickiego wychowanka — Zygmunta III Wazy — po-
zostawał w opozycji do jego dworsko–jezuicko–prohabsburskiej kamaryli56. Jednocześnie 
jednak nadal wspierał działalność naukową i kaznodziejską jezuitów, szczególnie kole-
giów w Jarosławiu i Lwowie. Z „domu” jarosławskiego pochodził Piotr Culesius (Ku-
lesza), kapelan obozowy i spowiednik hetmana w trakcie kampanii inflanckiej, później-
szy przyjaciel ordynata, zapraszany kilkakrotnie do Zamościa, m.in. w marcu 1604 r., 
w celu poprowadzenia rekolekcji wielkopostnych. 

Na szczególną uwagę zasługują serdeczne kontakty łączące kanclerza z Piotrem 
Skargą, nadwornym kaznodzieją Zygmunta III, często pełniącym funkcję pośrednika 
między Janem Zamoyskim a zakonem jezuitów, a później także monarchą57. Cytowane 
wyżej twierdzenie o „nieodmiennie negatywnych” stosunkach między ordynatem zamoj-
skim a jezuitami dziwi tym bardziej, że w spisie opracowań wykorzystanych w recenzo-
wanej książce figuruje praca Stanisława Ł e m p i c k i e g o, pozwalająca zrozumieć zło-
żoność wzajemnych relacji.

Trudno również zgodzić się z poglądem autora, że trzecie interregnum i okres pano-
wania Zygmunta III to „lata triumfów” (s. 93) Jana Zamoyskiego. Owszem, hetman 
wielki koronny odniósł wówczas kilka świetnych zwycięstw militarnych, jak obrona 
Krakowa przed wojskami arcyksięcia Maksymiliana, bitwa pod Byczyną, kampanie: 
mołdawskie lat 1595 i 1600 oraz inflancka, lecz — jak słusznie zauważył Śliwiński — 
„głęboki rozdźwięk między królem a Zamoyskim był wielkim dla kraju nieszczęściem, 
zainicjował bowiem walki wewnętrzne, mające przetrwać Zamoyskiego, zwalić się na 
głowę króla i wybuchnąć wojną domową, której skutki długo odczuwała Rzeczy-
pospolita”58. Impas w relacjach Jana Zamoyskiego z władcą i przejście kanclerza do opo-
zycji antykrólewskiej trudno uznać za „triumf polityczny”...

53 S. Ł e m p i c k i , op. cit., s. 412–419. 
54 Ibidem, s. 422, A. Ś l i w i ń s k i, op. cit., s. 359.
55 S. Ł e m p i c k i, op. cit., s. 136, 137.
56 Ibidem, s. 419.
57 Ibidem, s. 416–419, 425–431. 
58 A. Ś l i w i ń s k i, op. cit., s. 287 nn. 
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Autor uniknąłby większości błędów, gdyby przed przystąpieniem do pisania pracy 
przeprowadził staranną kwerendę źródłową i rzetelnie zapoznał się z obfitą literaturą do-
tyczącą interesującego go zagadnienia. Niestety, zamieszczona pod koniec książki bi-
bliografia prezentuje się niezwykle skromnie, brak w niej fundamentalnych opracowań, 
bez lektury których nie powinno się w ogóle przystępować do pracy nad biografią Jana 
Zamoyskiego — przede wszystkim publikacji Jerzego Kowalczyka59 oraz Wojciecha 
T y g i e l s k i e g o, który przez wiele lat badał patronat polityczny i klientelę ordynata 
zamojskiego60. 

Omawiana książka jest niewątpliwie jedną z największych w historiografii apologii 
Jana Zamoyskiego. Autor wielokrotnie wychwala czyny kanclerza, widzi w nim najlep-
szego kandydata do tronu Rzeczypospolitej w 1587 r. (s. 97, 98) i męża opatrznościowe-
go (s. 159). Nawet wspominając o wadach swego bohatera — pysze, apodyktyczności, 
nadmiernej ambicji, niepohamowanej żądzy władzy (s. 51, 125) — stara się usprawiedli-
wić jego poczynania w sposób oczywisty sprzeczne z prawem, np. przyjmowanie łapó-
wek od patrycjatu gdańskiego w czasie pertraktacji między zbuntowanym miastem 
i Batorym w 1577 r. (s. 44, 45), lub też w kwestii poparcia przez Zamoyskiego u króla 
starań margrabiego brandenburskiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna o uzyskanie 
opieki nad psychicznie chorym księciem pruskim Albrechtem Fryderykiem (s. 47). 

Idealizowaniu osoby Jana Zamoyskiego towarzyszy deprecjonowanie roli, znacze-
nia i rangi Zygmunta III Wazy, którego wybór na króla polskiego postrzegany jest przez 
autora jako największe nieszczęście, jakie mogło spotkać Rzeczpospolitą. Prowadzi to 
do stwierdzeń wręcz kuriozalnych, np. w konkluzji opisu sytuacji politycznej 
Rzeczypospolitej w 1592 r., kiedy rzekomo „niewiele brakowało aby król utracił nie 
tylko tron, ale i życie. Po ujawnieniu, za jaką cenę Waza zdradził poddanych, tłumy po-
rwały się do broni i gdyby znalazł się przywódca, zbrojne wystąpienie szlachty usunęło-
by go z historii Polski. Zapewne z korzyścią dla niej” (s. 126). 

Wyrażając zdziwienie, że „to właśnie Zygmunt III Waza, władca frymarczący pol-
skim tronem, doczekał się pierwszego w naszym kraju pomnika, który zajmuje centralne 
miejsce najpiękniejszego placu naszej stolicy”, Leśniewski stwierdza: „Jako naród wy-
stawiliśmy stanowczo zbyt wiele strzelistych pomników tym, którym wątpliwej na-
tury historyczna »wielkość« tylko z trudem pozwoliłaby się wdrapać na najniższy 
nawet cokół” (s. 121). Autor jest najwidoczniej nieświadomy faktu, że ów pomnik nie 
powstał z fundacji „narodu”, lecz króla Władysława IV, który pragnął w ten sposób 
uczcić pamięć swojego ojca. 

59 J. K o w a l c z y k, Kolegiata w Zamościu, [w:] Studia i materiały do teorii i historii architektury 
i urbanistyki, t. VI, Warszawa 1968, idem, Kultura i ideologia Jana Zamoyskiego, Warszawa 2005, 
idem, Sławne teatrum, 242–251; idem, W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego. 

60 W. T y g i e l s k i, Politics and patronage in Renaissance Poland. Chancellor Jan Zamoyski, his 
supporters and the Political Map of Poland, 1572–1605, Warszawa 1990, idem, Klientela: więzi 
społeczne — grupy nacisku [w:] Władza i społeczeństwo w XVI i XVII w., Warszawa 1989, idem, 
Stronnictwo, które nie mogło przegrać, PH, t. LXXVI, 1985, z. 2; idem, W poszukiwaniu patrona, PH, 
t. LXXVIII, 1987, z. 2; idem, Listy, ludzie, władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespon-
dencji, Warszawa 2008. 
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Konkludując: rażący brak obiektywizmu, nierzetelność i braki warsztatowe powo-
dują, że zamierzona apologia „wielkiego kanclerza” zamieniła się pod piórem Leśniew-
skiego w karykaturę. Wnioski z lektury jego książki dobitnie potwierdzają słuszność dia-
gnozy Śliwińskiego, który tłumaczył brak pełnej naukowej biografii kanclerza „ogromem 
trudów, czekających każdego, kto by wyczerpującą biografię Zamoyskiego postanowił 
napisać. Pokaźną ilość materiałów rękopiśmiennych we wszystkich większych bibliote-
kach i archiwach polskich, wymagającą długoletnich studiów, trzeba by uzupełnić mate-
riałami spoczywającymi w archiwach i bibliotekach wielu państw europejskich. 
Wszechstronne oświetlenie politycznej roli Zamoyskiego wystarczyłoby na kilka gru-
bych tomów, a byłoby tylko częścią jego życiorysu”61. 

Dziś, po upływie ponad sześćdziesięciu lat, opinia ta pozostaje aktualna. Warto 
zatem zastanowić się, czy w ogóle jest możliwe napisanie pełnej naukowej biografii 
pierwszego ordynata zamojskiego, skoro ogrom zachowanego materiału źródłowego 
przekracza możliwości jednego badacza. Jeżeli na to pytanie odpowiemy przecząco, wy-
padałoby się zastanowić nad sensem podejmowania prób zmierzenia się z kompleksową, 
wielowymiarową biografią jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów bez poszerzenia bazy źródłowej, jeśli ich efektem mają być kolejne, 
pozbawione jakiejkolwiek wartości kompilacje.

Rozsądniejsze wydaje się skupienie na badaniach wybranych aspektów z życia Jana 
Zamoyskiego. Mimo niezwykle bogatej bibliografii, wciąż brakuje studium, w którym 
dokładnie zostałaby omówiona choćby polityka matrymonialna kanclerza, która w zna-
czący sposób wpłynęła na przebieg jego kariery politycznej. Nikt do tej pory nie poświę-
cił także zbytniej uwagi jego kolejnym małżonkom (Annie z Ossolińskich, Krystynie 
z Radziwiłłów, Gryzeldzie z Batorych i Barbarze z Tarnowskich), ich aktywności w sfe-
rze publicznej jako żon ordynata zamojskiego i zarazem przywódcy potężnej fakcji ma-
gnackiej, działalności gospodarczej, czy wreszcie mecenatowi kulturalnemu. W kolej-
nych biografiach Jana Zamoyskiego sprawy te są traktowane jako wątki poboczne 
narracji, a niejednokrotnie zupełnie pomijane. 

Nadal niewiele wiemy również o działalności wojskowej ordynata zamojskiego, 
który jako pierwszy w dziejach Rzeczypospolitej sprawował urząd hetmana wielkiego 
koronnego dożywotnio. Brakuje prac poświęconych jego klienteli wojskowej — dogłęb-
nych studiów, których doczekał się m.in. Krzysztof II Radziwiłł62. 

Duża ilość i rozproszenie źródeł zniechęcają również do podjęcia badań nad polity-
ką zagraniczną kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, niejednokrotnie wykraczającą 
nie tylko daleko poza granice Rzeczypospolitej, ale i uprawnienia sprawowanych urzę-
dów. Wreszcie po macoszemu traktowany jest przez badaczy dwór zamojski jako insty-
tucja władzy i zarządu ordynacji o niezwykle skomplikowanej strukturze. Zaliczyć do 
niego należy bowiem nie tylko urzędników, służbę oraz funkcjonariuszy gospodarczych 
w rozległych dobrach ziemskich, lecz także profesorów Akademii Zamojskiej, a także 
duchownych pełniących posługę duszpasterską w ufundowanej przez kanclerza kolegia-

61 A. Ś l i w i ń s k i, op. cit., s. 9, 10. 
62 Szczególnie U. A u g u s t y n i a k, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej, Warszawa 2004. 
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cie. Interesującym zabiegiem byłoby odwrócenie dotychczasowej perspektywy badaw-
czej i spojrzenie na działalność polityczną, gospodarczą i kulturalną kanclerza właśnie 
przez pryzmat jego dworu i ludzi z nim związanych. 

Przytoczone powyżej trudności źródłoznawcze i metodologiczne uniemożliwiają 
(naszym zdaniem) na obecnym etapie badań napisanie pełnej, wnikliwej biografii Jana 
Zamoyskiego. Jednocześnie zachęcają do kontynuowania dalszych, szczegółowych stu-
diów, które pozwolą ukazać go w zupełnie innym świetle i przyniosą nauce dużo więcej 
korzyści, aniżeli kolejne, jałowe apologie tej skomplikowanej i niejednoznacznej 
postaci. 

KAZIMIERZ MALISZEWSKI
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Instytut Historii i Archiwistyki

Najnowsza polska książka o narodzinach wolnomularstwa 
spekulatywnego w Anglii na początku XVIII w. 

Kilka uwag i refleksji

W okresie Oświecenia pojawiła się na gruncie angielskim organizacja, wokół której 
narosło wiele nieporozumień, a nawet legend, które przeszły nie tylko do opinii publicz-
nej, lecz także do literatury naukowej. Od XVIII w. masoneria, bo o niej mowa, stała się 
jedną z najciekawszych instytucji europejskich i amerykańskich. Mało któremu zagad-
nieniu badawczemu towarzyszyło tyle nieporozumień, domysłów i podejrzeń, pozbawio-
nych często jakiejkolwiek podstawy rzeczowej. Przeciwko masonom publikowano setki 
druków ulotnych, w których oskarżano ich o wszelkie przestępstwa z kontaktami piekiel-
nymi włącznie. W świadomości ludowej utrwalił się niemal do dziś istniejący obraz „far-
mazona”, człowieka innego od „normalnych”, przeciętnych ludzi. Co więcej, negatywny 
stereotyp masona jako wroga władzy, Kościoła i społeczeństwa wszedł do arsenału argu-
mentów, którymi posługiwały się (czasami nadal się posługują) ugrupowania prawicowe. 
Temu wszystkiemu towarzyszyła i — co trzeba z żalem zauważyć — towarzyszy aż po 
nasze czasy uboga wiedza o masonerii w opinii publicznej, składająca się z różnych slo-
ganów i stereotypów. Jest to tym bardziej paradoksalne, że literatura naukowa dotycząca 
wolnomularstwa jest bardzo bogata. Już po II wojnie światowej do badań nad masonerią 
włączyli się historycy zawodowi w wielu krajach europejskich, wnosząc nowe spojrze-
nie. Natomiast w ostatnich dwóch dziesięcioleciach nową jakość w badaniach nad religij-
nymi, estetycznymi, społecznymi, a także politycznymi aspektami tej instytucji w róż-
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nych krajach i obszarach cywilizacyjnych wnieśli badacze amerykańscy, zwłaszcza 
Stephen C. B u l l o c k  i Margaret C. J a c o b. 

W ten nurt nowoczesnych badań nad masonerią włączył się także ceniony polski 
historyk Tadeusz C e g i e l s k i  — znawca historii nowożytnej oraz historii idei, a równo-
cześnie wolnomularz (obecnie Wielki Mistrz Honorowy oraz Wielki Namiestnik, pełnią-
cy też od 1992 r. funkcję redaktora naczelnego poświęconego wolnomularstwu czasopi-
sma „Ars Regia”), który opublikował swe najnowsze dzieło o narodzinach masonerii 
spekulatywnej w Anglii na początku XVIII w.1 Należy zauważyć, że dzieło to wyrosło 
z bogatego doświadczenia badawczego autora, dotyczącego problematyki masonerii 
i nauk tajemnych (alchemii, kabały, magii) — dyscyplin, które odegrały wciąż mało dziś 
docenianą rolę w rozwoju nowożytnej myśli europejskiej2. Najnowsza książka 
Cegielskiego dowodzi, że także nowocześnie pojęta historia kultury i idei, w obrębie któ-
rej mieszczą się także badania nad wolnomularstwem, ma — podobnie jak inne nauki 
humanistyczne — charakter wiedzy progresywnej, narastającej wraz z latami pracy 
uczonego.

Konstrukcja pracy jest przejrzysta. Całe kompendium (liczące 701 stron) składa się 
z trzech zasadniczych części. Pierwszą z nich („Geneza”, s. 3–290) tworzy faktycznie 
opracowanie pt. „Księga Konstytucji Jamesa Andersona i początki masonerii spekula-
tywnej (1717–1738)”. Część II, „Fundamenty” (s. 291–482), to dwujęzyczna edycja (po 
angielsku i po polsku) „The Constitutions of the Free–Masons (Konstytucja Wolnych 
Mularzy)”. Część III, „Komentarze” (s. 483–623) składa się z wyjaśnień historycznych 
dotyczących wszystkich rozdziałów „Księgi Konstytucji”. 

Książkę dopełniają: obszerne streszczenie w języku angielskim pt. „The Book of 
Constitutions by James Anderson and the Beginnings of the Speculative Freemasonry 
(1717–1738)” (s. 625–646), którego dokonała Anna K a r g o l,  spis ilustracji obejmujący 
27 pozycji, bibliografię cytowanych źródeł i opracowań oraz indeksy postaci i osób wy-
mienionych w tekście. W meritum zagadnienia wprowadza przedmowa autora (s. XIII 
— XXXIII). 

Pierwsza część omawianej książki stanowi nie tylko wprowadzenie do edycji źródła 
poprzez dokonanie jego krytyki zewnętrznej i wewnętrznej, ale w istocie rzeczy jest cie-
kawie napisaną monografią początków wieloaspektowego fenomenu jakim było — i po-
zostaje do dzisiaj — nowoczesne wolnomularstwo, zwane spekulatywnym. Autor bardzo 
szczegółowo i wnikliwie przedstawił genezę oraz splot różnorodnych przyczyn i okolicz-
ności, które doprowadziły do powstania Wielkiej Loży Londynu w 1717 r., przedstawia-

1 T. C e g i e l s k i, Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego 
w Anglii. Geneza — fundamenty — komentarze, reprodukcję wydania „Konstytucji Wolnych Mularzy” 
Jamesa Andersona z 1723 r. wraz z przekładem z języka oryginału do druku podał, przypisami i ko-
mentarzami opatrzył T. C e g i e l s k i, Warszawa 2011.

2 Cf. idem, Sekrety masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia, Warszawa 1992 oraz idem „Ordo 
ex Chao” Wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku, t. I: „Oświeceni Różo-
krzyżowców” i początki masonerii spekulatywnej 1614–1738, Warszawa 1994 (jest to rozprawa habili-
tacyjna autora). Ponadto opublikował on wiele ważnych artykułów na ten temat w czasopismach pol-
skich i zagranicznych.
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jąc równocześnie ludzi, którzy tworzyli organizacyjne i ideowe podstawy tej nowej in-
stytucji. Cegielski zastrzega się jednak, że wydana przez niego Konstytucja The Premier 
Grand Lodge wraz z monografią i komentarzami nie rości sobie pretensji do wyczerpania 
zagadnienia szeroko rozumianej genezy całego ruchu wolnomularstwa spekulatywnego. 
Mimo skromności autora uważam, że jego praca wnosi wiele nowych elementów do na-
szej wiedzy, rzuca też nowe spojrzenie na znane skądinąd fakty i próbuje je na nowo in-
terpretować w świetle najnowszej literatury, głównie anglosaskiej. Bardzo ciekawie zo-
stały np. przedstawione sylwetki tak głównych (John Theophilus Desaguliers (1683–1744) 
i sam autor „Konstytucji” James Anderson (1679–1739)), jak drugoplanowych „ojców” 
założycieli Wielkiej Loży, której początki sięgają w głąb XVII stulecia. Nie przypadkiem 
też XVII w. i słynna Glorious Revolution w Anglii w 1688 r., a także początki Oświecenia 
stały się naturalnym historycznym tłem dla wydarzeń pierwszych dekad następnego 
stulecia.

Nowe ustalenia przynosi piąty rozdział pracy pt. „Od Andersona do Ramsay`a: pro-
blemy recepcji Księgi Konstytucji”, w którym ukazany został cały proces krążenia idei 
w Europie (w tym rola tzw. rzeczypospolitej literackiej) i sposób, w jaki tworzyły się np. 
zalążki masonerii we Francji, dzięki licznie przybywającym tam emigrantom politycz-
nym z Wielkiej Brytanii. Poprzez przedstawienie postaci szkockiego emigranta Andrew 
Ramsay`a i analizie jego słynnej „Mowy” z 1737 r. autor ukazał, jak ukształtował się 
cały nowy ruch wolnomularstwa spekulatywnego na gruncie francuskim. Przy okazji, 
w krótkim podrozdziale, została podjęta próba charakterystyki początków działalności 
masonerii w Polsce i specyfiki rodzimej recepcji „Konstytucji” Andersona, która — 
nota bene — nastąpiła dość późno, bo w latach 1780–1781 i miała krótkotrwały żywot. 
Stało się tak, zdaniem Cegielskiego, z powodu długotrwałej dominacji w przedrozbioro-
wej Rzeczypospolitej innej niż angielska wersji ruchu wolnomularskiego. Przyjęta 
w Polsce akcentowała głównie program uczestnictwa w życiu publicznym i służbie refor-
mującego się państwa, a więc zasady z gruntu obce duchowi masonerii angielskiej.

Zainteresował mnie szczególnie ostatni, szósty rozdział pracy noszący tytuł „Skąd 
przybywamy? Kim jesteśmy?”, zawierający rozważania na temat kluczowych dla tematu 
całej książki zagadnień „spekulatywności” oraz „regularności” osiemnastowiecznego 
wolnomularstwa. W całej pełni zgadzam się z autorem, „iż masoneria nowego typu wy-
wodzi się ze wspólnego nowożytnego pnia kulturowego wraz z akademiami nauk, kluba-
mi towarzyskimi, organizacjami samopomocy czy salonami literackimi” (s. XXIX). 
Szerzej do tego zagadnienia wrócimy w dalszym toku rozważań. 

Wreszcie w zakończeniu pierwszej części pracy autor zarysował problemy i per-
spektywy badawcze stojące przed kolejnymi uczonymi, pragnącymi poznać głębiej gene-
zę i początki działalności masonerii spekulatywnej. Nowy standard metodologiczny 
stworzyły najnowsze publikacje dwojga wspomnianych wyżej historyków amerykań-
skich, które w istotny sposób wpłynęły także na badania masonologiczne prowadzone 
przez badaczy europejskich. 

Jakość swojego warsztatu badawczego Cegielski pokazuje w drugiej części pracy, 
zawierającej edycję źródłową „The Constitutions of the Free–Masons” („Konstytucji 
Wolnych Mularzy”), obejmującą dwie zasadnicze części: narracyjną („Historia”) i nor-
matywną („Statuty”, „Przepisy generalne”) oraz „Pieśni”. Lekturę ułatwia fakt, że każdej 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



564 ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

kolumnie oryginalnego druku z 1723 r. umieszczonej na stronie parzystej przypisano od-
powiednio kolumnę przekładu polskiego na stronie nieparzystej. W ten sposób paginacja 
wersji polskiej odpowiada paginacji oryginału, co ułatwia jej cytowanie.

Największy jednak wysiłek autora (i wydawcy) widoczny jest w trzeciej części 
pracy, zawierającej komentarze historyczne do wszystkich rozdziałów „Księgi Konsty-
tucji”. Cegielski wykazał się tu szeroką erudycją w obszarze nie tylko historii idei 
(w znaczeniu jakie przypisał jej amerykański filozof i historyk Artur O. L o v e j o y), lecz 
także w zakresie znajomości Biblii, dokonując bardzo wnikliwej jej egzegezy. Zgadzam 
się z autorem, że to właśnie „Księga Konstytucji” odgrywała szczególną rolę w kulturze 
brytyjskiej czasów nowożytnych jako nie tylko religijny, ale i kulturowy fundament 
epoki sięgającej także do czasów życia Andersona, który szeroko czerpał zawarte w niej 
treści tworząc swe „Konstytucje”. Cegielski wyjaśnia i komentuje wiele pojęć, nazwisk 
i faktów koniecznych dla zrozumienia źródła. Jak sam podkreśla we wstępie, „dotyczy to 
również postaci zarówno mitologicznych, jak i historycznych, zwłaszcza biograficznych 
uczonych i artystów, których nazwiska trudno znaleźć nawet w specjalistycznych wy-
dawnictwach” (s. XXII). Z uznaniem trzeba przyjąć, że Cegielski starał się analizować 
wiedzę i poglądy Andersona przede wszystkim na socjokulturowym tle życia kulturalne-
go i umysłowego Anglii pierwszych dekad XVIII w. W rezultacie uzyskaliśmy nowocze-
sną, całościową prezentację cennego źródła historycznego, jakim są „Konstytucje 
Andersonowskie” z 1723 r., obecne dotąd w rodzimym obiegu naukowym jedynie 
w ograniczonym zakresie.

Po tych ogólnych uwagach, dotyczących struktury treści omawianego dzieła, chciał-
bym poruszyć kilka wątków i zagadnień wybranych z całego bogactwa zawartych w nim 
treści, które wydają mi się dyskusyjne.

Niewątpliwie problemem wciąż otwartym pozostaje kwestia relacji pomiędzy maso-
nerią a Oświeceniem. Loże wolnomularskie, przeniesione dość szybo na kontynent euro-
pejski, rozwijały się dynamicznie mimo prześladowań i utrudnień. Ogarniały całe obsza-
ry, najpierw w Europie Zachodniej, lokując się nie tylko w stolicach, rezydencjach 
książęcych, lecz także w miastach portowych, a nawet w małych ośrodkach miejskich. 
Specyficzny i wyjątkowy charakter tej organizacji powodował, że zainteresowanie nią ze 
strony tzw. opinii publicznej było od początku bardzo duże. Niektórzy upatrywali w niej 
siłę sprawczą rewolucji francuskiej 1789 r. i poprzedników jakobinizmu, a także ruch de-
strukcyjny, skierowany w ogóle przeciwko istniejącemu porządkowi społecznemu. Inni 
badacze widzieli w ruchu wolnomularskim „straż przednią” europejskiego Oświecenia, 
jeszcze inni wskazywali na jej samodzielność. Np. Rudolf V i e r h a u s  w obszernej roz-
prawie, analizując problem stosunku między masonerią a Oświeceniem, wskazywał na 
liczne punkty styczne, lecz także na istotne różnice. Jego zdaniem loże były przede 
wszystkim nosicielami wiedzy uniwersalnej3. Natomiast Cegielski w swoich wcześniej-
szych wypowiedziach zaproponował jeszcze inny punkt widzenia, traktując Sztukę 
Królewską jako wielokierunkową reakcję światopoglądową na występujące w Europie 

3 R. V i e r h a u s, Aufklärung und Freimauerei in Deutschland, [w:] Freimaurer und Geheimbünde 
im 18 Jahrhundert in Mitteleuropa, red. H. R e i n a l t e n, Frankfurt am Main 1983, s. 115–139.
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doby Oświecenia kryzysy społeczne i związane z nią kryzysy wartości4. Aby odpowie-
dzieć na pytanie o miejsce masonerii w strukturze myślowej i organizacyjnej Oświecenia, 
trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym było Oświecenie. Dawne wyobrażenia o tej epoce 
jako ruchu jednolitym, zmierzającym do zbudowania nowego ładu opartego o Rozum 
i gwarantującego polityczną i ideową emancypację mieszczaństwa, reprezentowane 
z takim powodzeniem przez historiografię niemiecką, zaczynają budzić sprzeciw bada-
czy. W świetle nowszych badań Oświecenie jawi się jako ruch mocno zróżnicowany nie 
tylko pod względem terytorialnym, ale także w zakresie zamierzeń i programów. 
Amerykański historyk Carl L. B e c k e r  w pracy „The Heavently City of the Eighteen 
Century Philosophers” (polski przekład: „Państwo Boże osiemnastowiecznych filozo-
fów”, Poznań 1955) kwestionuje obojętność religijną wieku Rozumu i twierdzi, że cały 
wysiłek intelektualny filozofów XVIII stulecia poszedł w kierunku nowoczesnego uza-
sadnienia „Państwa Bożego na ziemi”. W podobnym kierunku idą rozważania Ewy 
B i e ń k o w s k i e j, wskazującej na fakt, że „reinterpretacja chrześcijaństwa jest odczu-
wana jako warunek jego żywej obecności, nie tylko w Kościołach, lecz i poza nimi, 
w tkance kultury”5. Nie ma więc jednolitego Oświecenia, a sprawę komplikuje też fakt, 
że nie ma jednolitej masonerii. 

Warto zwrócić uwagę na to, że masoneria narodziła się akurat w Londynie, osiemna-
stowiecznej światowej metropolii (w ciągu tego stulecia liczba jego mieszkańców wzro-
sła z 500 tys. do 1 mln), gdzie niezwykle bujnie rozwijało się życie społeczne i kultural-
ne, rodziły się i ścierały nowe koncepcje, idee i prądy umysłowe, które określamy 
mianem angielskiego Oświecenia. Nie przypadkiem właśnie w tym mieście pojawiły się 
w XVIII stuleciu różnorodne — formalne i nieformalne — instytucje oraz środki tworze-
nia i przekazywania kultury oraz formy komunikacji społecznej i kształtowania się spo-
łeczeństwa6. Londyńczycy, pochodzący zarówno z kręgu kultury tzw. wysokiej, jak po-
pularnej, charakteryzowali się dużą towarzyskością. Jej potrzebę zaspokajali m.in. 
w ramach takich instytucji jak Royal Society (od 1662 r.), kawiarnie, kluby czy tawerny. 
Także londyńskie loże masońskie stanowiły ośrodki komunikacji społecznej, skupiającej 
przedstawicieli nie tylko londyńskiej arystokracji, lecz także mieszczan7. Zgadzam się 

4 T. C e g i e l s k i, „Ordo in Chao”. Wolnomularstwo wobec kryzysów doby Oświecenia, [w:] „Ars 
Regia”, t. I, 1992, s. 7–24.

5 E. B i e ń k o w s k a, Oświecenie — pomiędzy świętym a świeckim, „Znak”, nr 451, 1992, s. 25.
6 Z obszernej literatury przedmiotu cf. opracowania polskie: J. Wo j t o w i c z, Miasto europejskie 

w epoce Oświecenia i rewolucji francuskiej, Warszawa 1972, s. 215–302 oraz K. M a l i s z e w s k i, 
Kawiarnie i kluby londyńskie w epoce Oświecenia jako ośrodki integracji i komunikacji społecznej, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia”, XX, Nauki Humanistyczno–Społeczne, z. 158: 
Studia z historii nowożytnej ofiarowane profesorowi Jerzemu Wojtowiczowi, Toruń 1985, s. 75–95, 
idem, Londyński „Spectator” jako wzorzec czasopisma moralno–obyczajowego w epoce oświecenia, 
„Czasy Nowożytne”, t. XXIV, 2011, s. 117–132 oraz ogólnie U. I m  H o f, Das Gesellige Jahrhundert. 
Gesellschaft und Gesellschafen im Zeitalter der Aufklärung, München 1982; idem, Europa Oświecenia, 
Warszawa 1985, rozdz. 4, s. 83–120. Vide też najnowszą pracę P. N a p i e r a ł y, Światowa metropolia. 
Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Gdynia 2010.

7 Na temat masonerii angielskiej w kontekście europejskim istnieje obszerna literatura. Spośród 
polskich opracowań warto wymienić: J. Wo j t o w i c z, Wolnomularstwo europejskie w epoce Oświe-
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z opinią autora recenzowanej pracy, że ta atmosfera życia umysłowego i kulturalnego 
Londynu XVIII stulecia miała wpływ na bujny rozwój angielskiej masonerii, a jej geneza 
w jakimś stopniu wiąże się też z działalnością klubów londyńskich.

Równocześnie należy podkreślić, że masoneria stworzyła własny system komunika-
cji, przebiegający „poziomo”, tj. w obrębie loży, między lożami, a także między członka-
mi różnych lóż. Wolnomularstwo dysponowało wyjątkowymi możliwościami w zakresie 
nawiązywania kontaktów w skali międzynarodowej. Bracia „wolnomularze” podejmo-
wali podróże o charakterze „szkoleniowym”, spotykali się na kongresach i zjazdach, 
utrzymywali między sobą całymi latami ożywioną korespondencję8. Ciekawy problem 
„języka masońskiego” podjął Jerzy Wo j t o w i c z  wykazując, że masoni posługiwali się 
specjalnym kodem, a komunikacja między nimi oparta była na ścisłej „wspólnocie zna-
czeniowej” łączącej „nadawcę” i „odbiorcę”. Język masoński był niesłychanie bogaty 
w alegorie i nasycony pojęciami, terminami i wyrażeniami, które trzeba było poznać, aby 
móc się nim posługiwać. Aparat pojęciowy tego języka tworzyła symbolika chaldejska, 
judaistyczna i chrześcijańska oraz słownictwo z dziedziny alchemii, kabalistyki i astrolo-
gii. Język „dla wtajemniczonych” integrował określoną grupę ludzi — wolnomularzy, 
wyróżniał ją, izolował, dawał poczucie odrębności, zarazem stwarzał możliwość porozu-
mienia się w obrębie „wtajemniczonych” i pozwalał na zachowanie „tajemnicy”9.

Kolejny ważny a zarazem złożony i trudny problem to relacje pomiędzy masonerią 
a chrześcijaństwem. Należy zauważyć, że w Anglii w ciągu XVIII w. obok postaw de-
istycznych, w coraz szerszych kręgach duchownych i świeckich ludzi oświeconych wy-
krystalizowały się poglądy religijne, które we współczesnej literaturze określa się mia-
nem latitudynaryzmu (od łacińskiego latitudo — szerokość, rozpiętość). Poglądy te 
kładły nacisk na szerokość zapatrywań w materiach religijnych i wielość dróg zbawienia, 
traktując jako drugorzędne przyjęte wyznanie czy Kościół. Skłaniały też one do podkre-
ślania tego, co łączy a nie tego, co dzieli poszczególne wyznania. W tym miejscu zwró-
ciłbym uwagę na specyfikę brytyjskiego Oświecenia, a mianowicie na fakt, że był to 
na Wyspach (w tym w Londynie) okres nie tylko racjonalnego sceptycyzmu (jak 
w Oświeceniu francuskim), ale również religijnego pietyzmu i ewangelicyzmu. Te dwa 
nurty — ewangelicka nauka o miłosierdziu i dobrych uczynkach oraz świecka (bądź te-
istyczna) filozofia współczucia i życzliwości — złożyły się na ów szczególny etos panu-
jący w Anglii w trudnym okresie wczesnej industrializacji i nowych zagrożeń, związa-

cenia, [w:] Europa i świat w epoce oświeconego absolutyzmu, pod red. J. S t a s z e w s k i e g o, 
Warszawa 1991, s. 134–166, 431–432 oraz J. Wo j t o w i c z, Masoneria — wielka niewiadoma? 
Studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w Europie nowożytnej (XVIII–XX w.), Toruń 1992.

8 Cf. K. M a l i s z e w s k i, Komunikacja społeczna epoki nowożytnej — stan i perspektywy badań, 
[w:] idem, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej, Toruń 2001, s. 16.

9 J. Wo j t o w i c z, Bemerkungen zur Erforschung der freimaureischen Ideologie, [w:] Kultur-
beziehungen in Mittel — und Osteuropa in 18. und 19. Jahrhundert. Festschrift für Heinz Ischeryt zum 
65. Geburtstag, red. V. W. K e s s l e r, H. R i e t z, G. R o b e l, Berlin 1982, s. 129–144; J. Wo j t o -
w i c z, O badaniu ideologii wolnomularskiej. Postulaty — uwagi — próby, „Przegląd Humanistyczny”, 
t. XXVI, 1982, nr 10 (205), s. 1–16.
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nych z rewolucją agrarną i przemysłową10. Zgadzam się z Cegielskim, że to właśnie 
latitudynaryzm i synkretyzm religijny znalazł swój dobitny wyraz organizacyjny w ruchu 
wolnomularskim. Masoneria spekulatywna miała charakter jakby świeckiego zakonu. Ta 
pierwotnie typowa instytucja angielska, została później przeniesiona na kontynent euro-
pejski oraz do Ameryki Północnej. Gdy ruch wolnomularski wyszedł poza Anglię, roz-
padł się na wiele rytów i systemów wtajemniczeń, z dużą elastycznością traktujących 
konfesje chrześcijańskie i pozachrześcijańskie, a także filozofie ezoteryczno — okulty-
styczne. Sam Anderson w swych „Konstytucjach” z 1723 r. (uzupełnionych w roku 1738) 
proponował etyczną „religię Noego”. Jej przyjęcie miało być pierwszym obowiązkiem 
„prawdziwych Noachitów”, za których uznano właśnie masonów. Należy jednak zauwa-
żyć, że tak w Konstytucji, jak w „Artykułach religii Noego” brakuje odniesień do kon-
kretnej istoty boskiej. O postaci Chrystusa Anderson pisze jedynie w taki oto lakoniczny 
sposób, że za panowania Augusta Cezara „narodził się Mesjasz Boga, Wielki Architekt 
Kościoła”11. Mimo zawartego w „Andersonowskiej Biblii” zakazu bycia osobą niewie-
rzącą, nie ma zapisów odnoszących się do istoty wiary. Nie znajdujemy też tam poruszo-
nej w jakikolwiek sposób kwestii dotyczącej osoby boskiej, będącej podmiotem wiary.

Tu dochodzimy do jednej z najważniejszych przyczyn wrogiego ustosunkowania się 
Kościoła katolickiego wobec masonerii, która dwukrotnie, w latach 1738 i 1751, zosta-
ła potępiona przez papieży. Podstawą wiary katolickiej jest przyjęcie wizji Boga jako 
wiecznego, niezmiennego, wszechmocnego, sprawiedliwego i dobrego. Wyznanie jedy-
ności Boga determinuje całą teologię katolicką. W świetle nauki Kościoła nie ma możli-
wości rozpatrywania świata poza kontekstem Boga. Wielki mistrz Wielkiego Wschodu 
Italii Giuliano Di Bernardo w sposób bardzo wyraźny dostrzegał dystans, dzielący my-
ślenie masońskie zarówno od idei osobowego Boga, jak od prawdy o zbawieniu człowie-
ka, stwierdzając m.in., że „dla chrześcijan Bóg jest faktycznie rzeczywistością osobową. 
To On proponuje człowiekowi swój plan zbawienia, a od człowieka zależy przyjęcie go 
lub odrzucenie. Inaczej jest w przypadku koncepcji masońskich, które nie zawierają wy-
mogu nawiązywania osobistych więzi z transcendentnym [...] Idea masońskiej doskona-
łości wiąże się jedynie z ideałem poprawy człowieka z punktu widzenia zasadniczo 
etycznego [...] i w sposób ograniczony do własnych, ludzkich możliwości”12. Jak zatem 
widać, relacja pomiędzy chrześcijaństwem a masonerią jest zagadnieniem złożonym 

10 O specyfice brytyjskiego oświecenia cf. ciekawe uwagi: G. H i m m e l f a r b, Ubóstwo a dwa 
Oświecenia, [w:] Oświecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo, przygotował i przedmową opatrzył 
K. M i c h a l s k i, Kraków 1999, s. 140–174.

11 J. A n d e r s o n, Konstytucje, [w:] op. rec., s. 24–25. Jak twierdzi T. Cegielski w swym komen-
tarzu „być może »ekumeniczna strategia« Andersona–teologa, kierującego tekst »Historii« wolnomu-
larstwa do przedstawicieli skłóconych grup religijnych i Kościołów, nakazała przedstawienie Jezusa 
Chrystusa jako Mesjasza i twórcę uniwersalnej wspólnoty chrześcijańskiej” (T. C e g i e l s k i, 
Komentarze, op. rec., s. 561).

12 G. D i  B e r n a r d o, Filosofia della massoneria, Venezia 1987, s. 57; vide też odredakcyjny, 
zamieszczony w jezuickim czasopiśmie „La Civiltà Cattolica” z 2 listopada 1991, tłumaczenie pol-
skie: Kościół a masoneria dziś, przeł. S. F r a n k i e w i c z, „Więź” t. XXV, nr 5 (403), maj 1992, 
s. 42–50.
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i trudnym, by ograniczyć ją tylko do zbyt uproszczonych sądów i uogólnień, które nie-
jednokrotnie formułowane są po obu stronach.

Zmierzając do uwag końcowych chciałbym stwierdzić, że najnowsza książka Ta-
deusza Cegielskiego stanowi w istocie rzeczy kompendium wiedzy o narodzinach wol-
nomularstwa spekulatywnego w Anglii początku XVIIII w. wraz z edycją oryginalnego 
źródła — „Konstytucji Wolnych Mularzy” Jamesa Andersona. Autor i wydawca w jednej 
osobie niejako dokonał w nim podsumowania swoich dotychczasowych badań w tym za-
kresie, tworząc nowoczesne dzieło oparte nie tylko na bogatym materiale źródłowym, 
lecz także na najnowszej literaturze przedmiotu, głównie angielskiej i amerykańskiej. 
Widać wielką erudycję Cegielskiego, łączącego naukowe kompetencje uczonego–histo-
ryka z praktyczną znajomością Sztuki Królewskiej. Jego praca została napisana w spo-
sób bezstronny i obiektywny, zgodnie z zasadą sine ira et studio. Na podkreślenie zasłu-
guje też fakt, że dzieło to nie tylko przynosi szeroką wiedzę o początkach masonerii 
spekulatywnej, lecz także inspiruje do dalszych badań i dyskusji. Podzielam opinię auto-
ra, że przyszłe badania dziejów masonów winny być prowadzone w sposób interdyscy-
plinarny, z uwzględnieniem rezultatów badań takich dziedzin, jak: antropologia kulturo-
wa, religioznawstwo, socjologia, psychologia społeczna czy nawet politologia. Należy 
rzeczywiście traktować Sztukę Królewską jako fenomen kulturowy, obecny w życiu tak 
codziennym, jak świątecznym elit europejskich w czasach Oświecenia i później. Autor 
wielokrotnie przywołuje w swej pracy postać wybitnego badacza wolnomularstwa 
Ludwika H a s s a  (zmarłego w 2008 r.), którego uznaje za klasyka w tej dziedzinie, cytu-
jąc jego podstawową i pionierską zarazem na gruncie polskim książkę pt. „Sekta farma-
zonii warszawskiej Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie (1721–1821)” 
(Warszawa 1980), która jego zdaniem zachowuje do dziś aktualność, ponieważ rekon-
struuje obraz grupowych i personalnych powiązań elit wolnomularskich w kontekście 
wydarzeń politycznych w Polsce w XVIII w. Sam Cegielski podkreśla, że w podjętej 
przez siebie pracy o wolnomularzach londyńskich postawił sobie cel równie skromny jak 
ten, który przyświecał Hassowi w odniesieniu do masonów polskich w tymże stuleciu. 
Nie bawiąc się w nadmierną kokieterię chciałbym jednak zauważyć, że recenzowana 
praca stanowi istotny krok w badaniach nie tylko nad masonerią angielską, ale też wolno-
mularstwem europejskim doby Oświecenia. W tym miejscu warto przypomnieć, że sze-
rokie badania nad masonerią w kontekście europejskim w „epoce Świateł” prowadził to-
ruński historyk Jerzy Wojtowicz (1924–1996), skupiający się głównie na masonerii 
francuskiej i niemieckiej na podstawie źródeł pochodzących przede wszystkim z tych 
krajów. Opublikował na ten temat wiele prac zarówno w Polsce, jak za granicą (por. jego 
prace cytowane przeze mnie powyżej).

Omawiane dzieło Tadeusza Cegielskiego, stanowiące właściwie połączenie mo-
nografii z edycją źródłową, opracowane zostało z wielkim kunsztem i maestrią oraz 
prawdziwym talentem literackim. Książka, napisana z prawdziwą pasją badawczą, może 
zainteresować nie tylko naukowców–masonologów, lecz także szersze kręgi czytelni-
ków. Może być też przydatna dla studentów i doktorów badających dzieje kultury 
nowożytnej. 
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MIKOŁAJ GETKA–KENIG
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny 

Włoskie rozliczenia z napoleońską przeszłością, 
czyli Joachim Murat w świetle najnowszej biografii

W ostatnim roku obchodziliśmy sto pięćdziesiątą rocznicę ustanowienia zjednoczo-
nego Królestwa Włoch. Jak zawsze przy takich okazjach, huczne obchody upamiętniają-
ce ten szczególny dziejowy moment w świadomości współczesnych mieszkańców 
Półwyspu Apenińskiego związane były z okolicznościowymi publikacjami historyczny-
mi. Księgarnie zapełniły się mniej lub bardziej obszernymi pozycjami na temat 
Risorgimenta, poruszającymi rozmaite kwestie polityczne, wojskowe czy społeczno–kul-
turowe. Nie mogło wśród nich zabraknąć biografii bohaterów walk o jedność narodową, 
których życiorysy wciąż fascynują zawodowych badaczy i sporą grupę pasjonatów. Po 
raz „n–ty” historycy podarowali włoskim czytelnikom tomy o życiu Cavoura, Gari-
baldiego, kontrowersyjnego „ojca ojczyzny” Wiktora Emanuela II, czy nieszczęsnego 
(acz obecnie błogosławionego) Piusa IX. Na marginesie tej cokolwiek monotematycznej 
twórczości, obracającej się przede wszystkim wokół końcowej fazy procesu zjednocze-
niowego, ukazała się książka o Joachimie Muracie pióra Renaty d e  L o r e n z o, wydana 
nakładem rzymskiej oficyny Salerno Editrice.

Sławny francuski marszałek i zarazem król Neapolu w latach 1808–1815 (we 
Włoszech znany także pod swoim monarszym imieniem Joachima I Napoleona) bez wąt-
pienia należy do kluczowych postaci w historii włoskiego ruchu narodowego. Urodzony 
w środkowych Pirenejach, ekstrawagancki choć uzdolniony dowódca, zawdzięcza po-
śmiertne uznanie przede wszystkim jednej decyzji, która zarazem unieśmiertelniła go 
w pamięci potomnych i przyczyniła się do jego przedwczesnego zgonu. Była nią tzw. 
proklamacja z Rimini, wydana w 1815 r., w której stojący w obliczu detronizacji monar-
cha wzywał Włochów do walki o zjednoczenie pod jego berłem. O fundamentalnym, 
choć jedynie symbolicznym znaczeniu tego dokumentu zadecydował fakt, że była to 
pierwsza deklaracja w duchu Risorgimento wypowiedziana przez panującego władcę. 
W tej sytuacji może nawet nieco dziwić, że recenzowana praca jest pierwszą od II wojny 
światowej biografią Murata, napisaną przez włoskiego historyka1. Tym bardziej warto 
przyjrzeć się jej bliżej. 

Autorka omawianej pracy należy do najważniejszych włoskich historyków epoki 
napoleońskiej. Jest profesorem oraz obecnym dyrektorem wydziału historycznego 

1 W 1941 r. wydano książkę A. Va l e n t e, Gioacchino Murat e l’Italia meridionale. W ostatnim 
czasie z większych prac ukazał się interesujący zbiór rozpraw na temat neapolitańskich elit społeczno–
politycznych w tym okresie, zatytułowany: All ombra di Murat. Studi e ricerche sul Decennio fran-
cese, red. S. R u s s o, Bari 2007. 
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Uniwersytetu Neapolitańskiego „Federico II”, od blisko czterdziestu lat zajmuje się hi-
storią obszaru „Obojga Sycylii” na przełomie XVIII i XIX w.2 Jej dotychczasowe publi-
kacje dotyczą przede wszystkim kwestii gospodarczych i politycznych, niemało uwagi 
poświęcała też dotąd problemom światopoglądowym neapolitańskiego oświecenia3. 
W ostatnim czasie zajmowała się wpływem doświadczenia detronizacji na rozwój wło-
skiej świadomości narodowej, co szczególnie dało o sobie znać na kartach omawianej 
książki. Niemal na każdym etapie jej naukowego rozwoju postać Murata pojawiała się 
jako mniej lub bardziej istotny kontekst. Jak widać, przyszedł czas, aby po latach po-
święcić mu oddzielną monografię. 

Charakter narracji de Lorenzo określa już sama okładka. Obok prostego, jednowyra-
zowego tytułu, znamiennie sprowadzającego się do samego nazwiska bohatera, zamiesz-
czono na niej rodzaj podtytułu, wyrażający w iście literackiej formie podstawowe prze-
słanie całości — „Al fianco di Napoleone con divisa sgargiante e cavalcata imponente, si 
guadagnò il trono del Regno di Napoli e conquistò il consenso del paese”. Książka mówi 
bowiem nie tyle o Muracie jako bohaterze, marszałku i nieodłącznym towarzyszu 
Cesarza, jakiego do dziś pamięta cały świat. Opowiada o Muracie–królu, którego francu-
ski etap kariery stanowił fazę wstępną, acz nie najważniejszą z punktu widzenia włoskie-
go czytelnika. Swego rodzaju dopełnieniem znaczenia tych słów są antymuratiańskie 
cytaty z epoki, umieszczone w charakterze motta między stroną tytułową a właściwą nar-
racją. Tym samym de Lorenzo wprowadza czytelników w życie króla–uzurpatora. 

Książka, licząca łącznie ze skorowidzem i spisem treści przeszło 400 stron, składa 
się z pięciu podstawowych części, noszących następujące tytuły: 1) „La forza degli even-
ti: La »carriera« repubblicana”; 2) „La forza delle scelte: La »carriera« politico–milita-
re”; 3) „La forza dell’attesa: La »carriera« regale”; 4) „La forza della nazione”; 
5) „L’Usurpatore: Un percorso per la legittimità”. Już na tej podstawie widać wyraźnie, 
że autorka stara się zwrócić uwagę czytelnika na „siłę” („moc”, a może nawet „prze-
moc”), jako na motyw przewodni w całym opisywanym życiorysie. Jedynie z pozoru wy-
różnia się na tym tle ostatnia część, poświęcona publicznej debacie na temat Murata 
z okresu bezpośrednio poprzedzającego jego tragiczny koniec. Wszakże ta sytuacja wy-
nikała z dotychczasowego charakteru jego losów — uzurpator to przecież władca, który 
obejmuje swoje rządy nie na pokojowej drodze prawa, ale przy użyciu brutalnej „siły”.

Wspomniane części dzielą się na rozdziały (łącznie jest ich 19), które z kolei składa-
ją się z podrozdziałów — od trzech do dziewięciu na rozdział, najczęściej około pięciu. 
Dzięki temu każda podstawowa jednostka tekstu jest stosunkowo krótka, liczy nie więcej 

2 Określenie „Obie Sycylie” (Sicilia Citerior i Sicilia Ulterior) było stosowane już w średniowie-
czu, choć jako formalna nazwa państwa (Królestwo Obojga Sycylii) funkcjonowało dopiero od 1808 r., 
wraz ze wstąpieniem na tron Murata, aby następnie zostać zaakceptowanym przez Kongres Wiedeński. 
Wówczas nastąpiło pełne zjednoczenie dotychczasowych oddzielnych bytów państwowych, które 
przez wieki łączyła unia realna. 

3 https://www.docenti.unina.it/curriculum/visualizzaCurriculum.do?idDocente=52454e41544144
45204c4f52454e5a4f444c52524e5434375234384135303948&nomeDocente=RENATA&cognome-
Docente=DE%20LORENZO.
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niż cztery strony. Narracja autorki, która pisze prostym ale zarazem w pełni naukowym 
językiem, jest przejrzysta i szybka, oddająca charakter opisywanego przez nią życia.

W części pierwszej, poświęconej karierze republikańskiej, a więc sile oddziaływa-
nia wypadków politycznych na życie jednostki, znalazły się trzy rozdziały. Obejmują one 
przedział czasu od narodzin Murata w 1767 r. do przewrotu 18 Brumaire’a, a więc okres, 
w którym on sam nie miał jeszcze mocy wpływania na losy państw i narodów. Tytułowa 
„siła” stanowiła wobec niego czynnik zewnętrzny. Co charakterystyczne, narracja tej 
części nie zaczyna się wcale w chwili narodzin. Podstawowe informacje na ten temat 
poprzedza kilka stron opisujących okoliczności pierwszego spotkania Murata z Napoleo-
nem, które miało miejsce jesienią 1795 r., stając u podstaw przełomowej w dziejach 
Rewolucji ulicznej bitwy 13 Vendémiaire’a. De Lorenzo wyraźne zwraca uwagę czytel-
nika na fakt, że właśnie od tego momentu możemy mówić o Muracie jako postaci histo-
rycznej, godnej zarówno pamięci potomnych, jak omawianej biografii. W tym samym 
czasie nastąpił decydujący zwrot w jego życiu, który ostatecznie doprowadził do objęcia 
przezeń tronu neapolitańskiego i zapisania się w historii Włoch. Pozytywnie oceniając 
ten zabieg retoryczny, należy jednak zaznaczyć, że pomysł na rozpoczęcie biografii ewi-
dentnie zaczerpnięto ze znanej książki Jeana T u l a r d a  na temat marszałka–króla, opu-
blikowanej w 1983 r.4 Francuska praca stanowiła zresztą kluczową pozycję w bibliografii 
recenzowanej pozycji. 

Już od pierwszych rozdziałów autorka zdecydowanie dąży do umiejscowienia losów 
swojego bohatera w szerszym kontekście społeczno–kulturowym. Stąd przy opisywaniu 
pochodzenia Murata, zamiast skupiać się na dobrze znanych kwestiach genealogicznych, 
wiele uwagi poświeciła porównaniu sytuacji przyszłego króla z rodzinnym statusem 
Napoleona. Dzięki temu nakreśliła interesujący obraz warunków społecznych, w jakich 
wzrastali przedstawiciele uboższych warstw prowincjonalnych elit. Należy bowiem pa-
miętać, że wbrew utartym opiniom na temat skromnych środków materialnych, ojciec 
Murata był dobrze prosperującym kupcem.

Podobnie zostały potraktowane początki wojskowej kariery bohatera książki, opisa-
ne na tle nowoczesnego pojęcia patriotyzmu. Dalej autorka przeanalizowała kolejne 
etapy szybkiej kariery wojskowej króla in spe, kładąc szczególny nacisk na wyzierającą 
ze źródeł ambicję i pewność siebie, która nakazywała Muratowi starać się o możliwe 
awanse za wszelką cenę. Mimo przeciwności losu i zawiści konkurentów, kilkakrotne 
oskarżających go o arystokratyczne pochodzenie (z powodu nazwiska, noszonego rów-
nież przez hrabiowską rodzinę z Owernii), nieodparte pragnienie znaczenia oraz instynkt 
przetrwania (będąc oficerem można było równie łatwo awansować, jak znaleźć się na 
gilotynie) pozwalały mu systematycznie pokonywać kolejne szczeble wojskowej 
hierarchii. 

Następne dwa rozdziały, zamykające pierwszą część książki i zarazem początkowy 
etap życia Murata, poświęcone zostały rudymentom wielkiej (a przynajmniej „większej”) 
polityki, z jaką miał on okazję zaznajomić się przy boku generała Bonaparte. Autorka 

4 Istnieje polski przekład tej książki: J. T u l a r d, Murat, tłum. A. R a p i c k a, Ch. S t a f f, Gdańsk 
2002.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



572 ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

szczególnie wyróżniła doświadczenia z kampanii włoskiej, jako pierwszego poważniej-
szego zetknięcia z problemem nacjonalizmu z pozycji najeźdźcy–uzurpatora władzy. 
Równocześnie, zajmując się kolejnymi etapami jego kariery, podkreśliła fundamentalną 
wagę związku z najmłodszą siostrą Napoleona Karoliną (po strategicznej zmianie imie-
nia z Marii Annunziaty). W obliczu ostrej konkurencji o pierwszeństwo przy boku 
Korsykanina, wejście do rodziny oznaczało zdecydowane wywyższenie ponad pozosta-
łych faworytów, nieważne, jak zdolnych, czy przebiegłych. W tym przypadku nie sukce-
sy militarne, ale atrakcyjna powierzchowność, która zawróciła w głowie przyszłej księż-
niczce i królowej, miała się okazać przydatnym motorem kariery. I faktycznie, z czasem 
dzięki temu małżeństwu (a właściwie tylko dzięki niemu!), do pewnego stopnia wymu-
szonemu na Bonapartem, Murat zaszedł w hierarchii prestiżu dużo dalej niż cała reszta 
zaufanych oficerów. 

Kolejną część omawianej książki poświęcono okresowi między obaleniem dyrekto-
riatu a partenopejską intronizacją. Tytułowa „siła wyborów” odnosi się w pierwszym rzę-
dzie do wcześniejszej decyzji o wspieraniu generała Bonaparte (który w 1799 r. nie mu-
siał uchodzić za skazanego na sukces), a w następstwie do kolejnych kroków 
podejmowanych przez Murata i jego małżonkę w celu zapewnienia sobie odpowiedniego 
miejsca w ramach cesarskiej polityki dynastycznej. Autorka bardzo przekonująco wska-
zuje na stopniowy rozwój ambicji tej pary, częstokroć jednak sprzecznych z zamiarami 
głównego decydenta. Ich monarchiczne widoki dały o sobie znać z chwilą cesarskiej ko-
ronacji. De Lorenzo poświęciła tym nadziejom cztery oddzielne rozdziały. Jeden z nich 
dotyczy spodziewanego tronu polskiego, którego Murat oczekiwał jako nagrody za suk-
cesy w toku kampanii na prowadzonej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w latach 
1806–1807. 

Jak dowodzi de Lorenzo, korona Neapolu pojawiła się w życiu bohatera książki 
dość nieoczekiwanie i na początku nie była miłą niespodzianką. Po nieudanych, choć 
wytężonych staraniach o władzę nad Polakami, jego kolejne nadzieje wiązały się z wyso-
ce prestiżowym Królestwem Hiszpanii. Do Madrytu udał się jednak bezkonfliktowy 
Józef Bonaparte, starszy brat Karoliny. Ostatecznie, z powodu braku braci cesarskich 
nienoszących królewskiego tytułu (jak wiadomo, Lucjan, późniejszy papieski książę 
Canino, został dosłownie wykreślony ze składu rodziny cesarskiej za niesubordynację), 
u podnóży Wezuwiusza zasiadł Murat — Joachim Napoleon. Sposób, w jaki nastąpiła 
jego intronizacja (nominacja), a także prowincjonalny (z punktu widzenia Paryża) status 
południowowłoskiego państwa sprawiały, że nowy król przyjmował ten dar w poczuciu 
upokorzenia. Autorka wskazuje, że i tak miał się z czego cieszyć, gdyż Napoleon nie 
przystał na postulaty rodzeństwa, żądającego przyznania korony wyłącznie ich siostrze. 
Gdyby to uczynił, gaskońskiemu „przybłędzie” zostałby jedynie tytuł księcia–małżonka. 

Trzecia część, dotycząca okresu panowania w Neapolu i sprawczej „siły” marzeń 
o własnym królestwie, w moim przekonaniu jest najbardziej interesująca. Autorka odwo-
łuje się do bogatego dorobku wielu pokoleń włoskiej, a zwłaszcza neapolitańskiej histo-
riografii dotyczącej Murata, dotąd nie ujętej w spójną całość. Nie uwzględniała ich rów-
nież wspomniana książka Tularda, chronologicznie najmłodsza wśród biografii, 
opierająca się głównie na pracach francuskich. 
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Pierwsze dwa rozdziały tej części zostały poświęcone kwestii obejmowania króle-
stwa w posiadanie. Nie było wcale proste, gdyż spora część kontynentalnego fragmentu 
dawnej monarchii Burbonów pozostawała poza kontrolą wojsk napoleońskich. Nie cho-
dziło tylko o Anglików, lecz także o miejscowe bandy rabusiów, które w rewolucyjno–
wojennym chaosie czuły się znakomicie. Co więcej, Murat od początku nosił się również 
z zamiarem zajęcia Sycylii. Znamienne, że pod tym względem kwestia rozszerzenia gra-
nic Wielkiego Cesarstwa wydawała się dla niego dość drugorzędna. Sycylii nie zamierzał 
bowiem podbijać, lecz odzyskać, odwołując się do historycznych praw swoich poprzed-
ników. De Lorenzo kładzie szczególny nacisk na propagandowy wymiar tych planów. 
Wskazuje, że chęć uniezależnienia się do paryskiego dyktatu stała się dla Murata już na 
samym początku kwestią fundamentalną. Spektakularna akcja militarna, prowadząca do 
restytucji dawnej monarchii z nowym (czyli lepszym) władcą, miałaby w efekcie umoc-
nić tron Muratów dzięki pozyskaniu zaufania ze strony Neapolitańczyków. Cesarz dał 
już wszystko, co mógł. Teraz chorobliwie ambitnemu kawalerzyście, dziecku Rewolucji, 
od zawsze pozostającemu pod czyimiś rozkazami, zamarzyła się absolutna suwerenność. 

Proces koniunkturalnego odchodzenia Murata od paneuropejskiej idei imperium 
francuskiego na rzecz partykularnych interesów własnego państwa z oczywistych wzglę-
dów stanowi dla autorki zagadnienie kluczowe. Poświęca ona wiele uwagi także reak-
cjom poddanych, dla których ówczesne wydarzenia polityczne stanowiły ważne do-
świadczenie, formujące indywidualne postawy wobec zagadnienia wierności i zdrady 
państwowej. Kryzys autorytetu Burbonów (nota bene trwale związanych z tym obszarem 
dopiero od kilkudziesięciu lat) stał się istotnym czynnikiem określającym specyfikę ne-
apolitańskiego nacjonalizmu, tym samym determinując losy południowych Włoch na 
przestrzeni kilku kolejnych dekad, aż do zjednoczenia. Nieprzypadkowo za ilustrację dy-
lematów narosłych wokół tej kwestii posłużył autorce przykład Guglielmo Pepe, który 
w pięć lat po śmierci Murata przewodził rewolucji w Neapolu (kończąca ją bitwa pod 
Colle di Lesta z 1821 r. postrzegana jest często jako pierwsze militarne starcie 
Risorgimenta). 

Ostatni rozdział tej części został poświęcony rozmaitym aspektom królewskiej co-
dzienności u stóp Wezuwiusza. Opierając się na obszernej literaturze przedmiotu, de 
Lorenzo nakreśliła portret Murata jako monarchy biorącego przykład ze swojego cesar-
skiego szwagra w zakresie wizualnej reprezentacji władzy. Już na wstępie rozporządzał 
monumentalnym, choć dość pretensjonalnym dorobkiem Burbonów, którzy w poprzed-
nich latach nie szczędzili wydatków na leczenie tą drogą kompleksów w stosunku do 
swoich francuskich i hiszpańskich krewnych. W pełni wykorzystując reprezentacyjne 
możliwości zastanych struktur, nowy król podejmował również własne inicjatywy bu-
dowlane i urbanistyczne, takie jak nigdy nie ukończone forum jego imienia, po którym 
do naszych czasów przetrwał jedynie neapolitański Piazza del Plebiscito (nazwany tak na 
pamiątkę plebiscytu, który zadecydował o przyłączeniu Królestwa do zjednoczonych 
Włoch). Rozmyślnie kreował się na mecenasa sztuk pięknych, który nie tylko zamawiał, 
ale i umożliwiał poddanym kontakt z nimi, patronując Muzeum Królewskiemu oraz or-
ganizując pierwsze wystawy na wzór salonów paryskich. Równocześnie stopniowo po-
większał własną kolekcję, pozyskując przede wszystkim dzieła współczesne, zwłaszcza 
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z kręgu Canovy i Jacquesa–Louisa Davida, z których część do dziś jest eksponowana we 
wnętrzach pałacu królewskiego, czy podmiejskich rezydencji w Casercie i Capodimonte. 

Czwarta część książki została poświęcona schyłkowym, szczególnie burzliwym 
latom w i tak niespokojnym życiu króla–marszałka. Cały ten okres, począwszy od wy-
marszu na Moskwę a skończywszy na dramatycznej i ostatecznie przegranej walce o za-
chowanie korony, został opisany ze szczególnym naciskiem na relacje monarcha — pod-
dani. Tak, jak czynili to jej poprzednicy, de Lorenzo docenia w Muracie świadomość 
konieczności sojuszu między monarchizmem a patriotyzmem (nacjonalizmem), której 
z trudem szukać u reszty współczesnych władców po obu stronach barykady. Widzi 
w nim jednak typowy dla omawianych czasów przykład koniunkturalisty, który na prze-
strzeni lat zdecydował się na niejedną apostazję, częstokroć mając okazję do tępienia 
wyznawców sprawy przegranej — choć wcześniej afirmowanej — z iście neoficką deter-
minacją. Jego historyczność sprowadza się więc do skuteczności, z jaką udawała mu się 
ta (parafrazując określenie autorki) kameleonowa gra. Tragizm jego końca polega na 
przecenieniu siły patriotycznych uczuć, które w owym czasie dopiero zaczynały nabierać 
znaczenia i nie miały jeszcze istotnego wpływu na decyzje polityczne. Jak się z czasem 
okazało, Murat wyprzedził swoją epokę. Musiał jednak za to słono zapłacić, tracąc 
wszystko, łącznie z prawem do własnego grobu, którego miejsca nie da się dziś jedno-
znacznie ustalić. 

Ostatnia część omawianej książki, będąca zarazem jej ostatnim rozdziałem i swego 
rodzaju podsumowaniem całości, dotyka kluczowego pojęcia w życiu Murata z włoskie-
go punktu widzenia — problemu uzurpacji, zaznaczonego już przeze mnie na wstępie. 
Autorka porównuje pod tym względem sytuację Neapolu i Francji (wspominając również 
o innych monarchiach europejskich), dowodząc szczególnej wagi tego zagadnienia 
w okresie przejściowym między hegemonią napoleońską a porządkiem restauracji. 
Wskazuje na ewolucję zjawiska, które dawało o sobie znać już w chwili objęcia władzy 
przez francuskich rois d’Empire. Przemiana polegała jednak na jego przeniknięciu ze 
sfery prywatnej (z poziomu intymnych dzienników i listów) do przestrzeni publicznej, 
gazet i pamfletów politycznych, od których zaroiło się w latach 1814–1815. Właśnie 
wtedy problem legitymizacji władzy monarszej i uzurpacji stał się po raz pierwszy przed-
miotem szerokiej debaty publicznej na Obu Sycyliach, a także w innych rejonach Włoch 
i Europy, które dosięgła fascynacja szczególnym przypadkiem króla z gminu. Wpłynął 
on tym samym na nastroje w epoce pozornej stabilizacji, która miała nastać wraz decy-
zjami Kongresu Wiedeńskiego, przywracającymi na trony przedrewolucyjnych poma-
zańców. Nie trzeba wspominać, że problem legitymizacji wiązał się na gruncie neapoli-
tańskim z kwestią zjednoczenia narodowego, którą podniósł właśnie król–uzurpator. 
Choć nie zdołał on uratować siebie samego, skutecznie zachwiał posadami tronu 
Burbonów, który ostatecznie rozpadł się kilkadziesiąt lat później, zgnieciony przez ideę 
zjednoczeniową. W rezultacie Murat wszedł do ogólnonarodowego panteonu, podczas 
gdy sycylijscy dynaści pozostawili po sobie bardziej ambiwalentne wspomnienia5.

5 Warto wspomnieć, że prochy Franciszka II, ostatniego króla Obojga Sycylii, mogły spocząć 
w Neapolu dopiero w 1984 r. 
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Książkę de Lorenzo można oceniać różnie. Od strony źródłowej trudno uznawać tę 
pracę za szczególnie oryginalną, skoro podstawę wszelkiej argumentacji stanowi przede 
wszystkim dotychczasowy dorobek historiografii, w tym często cytowana biografia 
Tularda. Z nią recenzowana praca dzieli również podobny sposób i układ narracji. Można 
jej ponadto zarzucić brak (chociażby krótkiego) wstępu i konwencjonalnego podsumo-
wania. Zapewne te ostatnie braki wynikają z popularyzatorskich tendencji wydawnictwa, 
jednak pozostawiają negatywne wrażenie, zwłaszcza na początku lektury, kiedy czytel-
nik, niemal jak w powieści, od razu wchodzi w narrację życiorysu. Niekiedy autorce 
zdarzają się również drobne błędy merytoryczne, jak nazywanie hrabiego d’Artois bra-
tem Karola X, czy sugestia, że przed wkroczeniem Francuzów Warszawa została 
w 1806 r. zajęta przez Rosjan (la popolazione li vede come liberatori, dopo aver scaccia-
to i funzionari russi), gdy w rzeczywistości jedynie chwilowo gościła w swoich murach 
carskich generałów. Niepokoić mogą również błędy w indeksie, takie jak identyfikacja 
Anny z Tyszkiewiczów Potockiej–Wąsowiczowej (1779–1867) z Emmanuelą z Pigna-
tellich (1852–1930), żoną Mikołaja Potockiego, wnuka Stanisława Szczęsnego z Tul-
czyna. Kuriozalna to pomyłka, zwłaszcza ze względu na przedział czasu dzielący obie 
damy. Bezpośrednio hrabinę Mikołajową z Muratem wiązał jedynie Neapol, miasto jej 
urodzenia. 

Tym, co jednak wyróżnia pracę de Lorenzo i zasługuje jeśli nie na szczególną po-
chwałę, z pewnością na uwagę współczesnych historyków, jest włoski sposób patrzenia 
na życie Murata w jego całej rozciągłości. W przeciwieństwie do książki Tularda, recen-
zowana praca szeroko nakreśla neapolitańskie tło społeczne, kulturowe, polityczne i eko-
nomiczne. Bez niego wiele epizodów biograficznych traciłoby na jasności. Pod tym 
względem można by ją porównać z biografią Napoleona autorstwa Andrzeja Z a -
h o r s k i e g o  z 1982 r. Ukazuje ona życie Cesarza z perspektywy polskiego historyka, 
dobrze zorientowanego w historycznym kontekście stosunków polsko–francuskich, które 
siłą rzeczy zostały tam omówione. Dzięki temu nie dochodzi do banalizacji tematu (przy-
najmniej od strony spraw polskich), jakże częstej w przypadku badaczy zajmujących się 
bohaterami wielu kultur bez odpowiedniej erudycji. 

Nieprzypadkowo właśnie w tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę polskiego czy-
telnika na fragmenty dotyczące związków Murata z Polakami. Jak wspominałem, de 
Lorenzo poświęciła cały rozdział na opisanie kampanii polskiej z lat 1806–1807. W dal-
szej części książki doświadczenia z tego okresu są nie raz przywoływane jako fundamen-
talny czynnik, pozwalający królowi Joachimowi docenić wartość narodowego sentymen-
tu. W przywołanym rozdziale, zatytułowanym „Un regno polacco per Gioacchino?”, 
szczegółowo nakreślono przebieg działań zbrojnych (nie brak przy tej okazji najdziw-
niejszych literówek w nazwach geograficznych). O wiele skromniej autorka przedstawiła 
tło polityczne. Należy nad tym szczególnie ubolewać, gdyż straciła ona znakomitą oka-
zję, aby zaznajomić włoskie środowisko historyków z naszą historią w okresie, kiedy 
Polaków i Włochów łączyła ta sama ponadpaństwowa struktura Wielkiego Cesarstwa. 
Można się domyślać, jak interesujące byłoby dla włoskiego czytelnika bliższe poznanie 
owego mondo conflittuale e dinamico, czyli polskiego środowiska politycznego tamtych 
lat. Pojedyncze zdania, odnoszące się do tego tematu, wydają się tak daleko posuniętymi 
skrótami myślowymi, że nawet specjalista może jedynie domniemywać, co autorka miała 
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na myśli (np.: [Polonia] coltiva tuttavia un sentimento nazionale che, in maniera ormai 
anacronistica, fa riferimento all Rivoluzione francese nelle sue primi fasi). De Lorenzo 
nie wykorzystała żadnego z francusko– lub anglojęzycznych opracowań na temat genezy 
Księstwa Warszawskiego, nie mówiąc o zaznaczeniu istnienia takowych w języku 
polskim6. 

Ze względu na częste przywoływanie przez autorkę na źródeł pamiętnikarskich, 
może dziwić fakt niewykorzystania interesujących informacji na temat pobytu Murata 
w Warszawie, utrwalonych w zapiskach wspomnianej Anny Potockiej–Wąsowiczowej7. 
Jedynie w rozdziale na temat małżeństwa Napoleona z Marią Ludwiką i bezpośredniego 
wpływu tego aliansu na sycylijską politykę Murata, autorka zdecydowała się zamieścić 
obszerny cytat z tych pamiętników8. Barwnie opisana ambiwalencja, z jaką traktowano 
cesarskiego szwagra na magnackich salonach w zimie 1806/1807 r. mogłaby stanowić 
interesujące świadectwo, niuansujące nieco bezkrytyczny entuzjazm, jakim — zdaniem 
de Lorenzo — Polacy mieli obdarzać ówczesnego wielkiego księcia Bergu. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że na temat obustronnych nadziei na polską koronę dla Murata pisało 
wielu badaczy, m.in. Emanuel H a l i c z  w swoim cennym zbiorze studiów „Geneza 
Księstwa Warszawskiego” z 1962 r. 

Podsumowując, niezależnie od swoich wad, omawiana książka jest z pewnością in-
teresująca i godna dokładnej lektury. Polecałbym ją nie tylko badaczom epoki napoleoń-
skiej, czy historii Włoch, lecz także wszystkim zainteresowanym kwestią skomplikowa-
nych relacji między ideą władzy a ruchem narodowym na przełomie XVIII i XIX w. 
Pozwala ona spojrzeć na Murata nie tylko jak na żołnierza, ale przede wszystkim jak na 
autentycznego władcę i pod pewnymi względami wybitną osobowość polityczną, z pew-
nością wyróżniającą się na tle ogółu napoleońskich monarchów. 

6 Zgodnie z treścią rozdziału, w przypisach pojawiają się przede wszystkim opracowania z dzie-
dziny wojskowości. Spośród nowszych pozycji został tam uwzględniony artykuł badacza stosunków 
francusko–pruskich na przełomie XVIII i XIX w., Michela K e r a u t r e t a, Murat en Pologne (1806–
1807), opublikowany na łamach czasopisma naukowego „Cavalier et Roi”, t. XXXVIII, 2007, s. 45–
64, wydawanego przez prywatne muzeum króla–marszałka w Labastide–Murat.

7 A. z  T y s z k i e w i c z ó w  P o t o c k a – W ą s o w i c z o w a, Wspomnienia naocznego świadka, 
tłum. J.R., uzup. Z. L e w i n ó w n a, red. B. G r o c h u l s k a, Warszawa 1965, s. 82–87, 92, 95, 102–
104, 106, 108, 125–126, 203, 207, 230. 

8 Autorka korzystała w francuskiego wydania (w oryginalnej wersji językowej): eadem, Mémoires 
de la comtesse Potocka (1794–1820), red. C. S t r y i e n s k i, Paris 1924. 
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* * *

Mirosław N a g i e l s k i, Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów po-
lityczno–wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza 
Wazy, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, s. 374.

Omawiana książka jest najnowszą pracą historyka wojskowości i epoki nowożytnej 
Mirosława N a g i e l s k i e g o. Publikacja obejmuje dwanaście rozdziałów poświęconych 
różnorodnym zagadnieniom związanym z rokoszem Jerzego Lubomirskiego z lat 1665–
1666, podsumowanie oraz aneksy. Każdy rozdział stanowi zamkniętą całość i mógłby 
być oddzielnym artykułem. Osią łączącą pozostaje postać byłego marszałka, a wszystkie 
poruszane zagadnienia są ze sobą tematycznie powiązane. 

W rozdziale pierwszym autor przeprowadza szczegółową analizę porównawczą po-
między rokoszem Lubomirskiego a wcześniejszym o 60 lat rokoszem Mikołaja Zebrzy-
dowskiego. Różnic było niemało. W roku 1609 rokoszanie mieli program naprawy ustro-
ju Rzeczypospolitej; nie chcieli też obalać monarchy, a jedynie go „poprawić”. 
Zwolennicy Lubomirskiego walczyli przede wszystkim o zarzucenie planów elekcji 
króla za życia aktualnego władcy, co ich zdaniem naruszało fundamentalną zasadę wol-
ności szlacheckiej. Nie przyjmowali do wiadomości, że od elekcji vivente rege do abso-
lutum dominium droga była daleka, a forsowana przez dwór modyfikacja ustrojowa po-
zwoliłaby uniknąć chaosu i obcych ingerencji, z reguły towarzyszących bezkrólewiom. 
W 1609 r. prywatne sprawy głównych aktorów wydarzeń nie odgrywały znaczącej roli, 
podczas gdy rokosz Lubomirskiego był w znacznej mierze osobistą wojną marszałka 
o przywrócenie mu utraconych dóbr i godności. Wojsko w czasach Zygmunta III stanęło 
zdecydowanie po stronie króla, bo tak nakazywała mu przysięga i wyznawane wartości. 
Natomiast po wybuchu rokoszu Lubomirskiego wielu oficerów poszło za uwielbianym 
wodzem, nie bacząc na wojnę toczącą się wciąż na Ukrainie. Wśród zwolenników 
Zebrzydowskiego nie było większych talentów militarnych; Lubomirskiego opromienia-
ła sława zwycięstw pod Warką i Cudnowem, a jego umiejętnościom w dowodzeniu 
w pewnym momencie nie mógł sprostać nawet Jan Sobieski. W rokoszu sandomierskim 
starano się oszczędzać pokonanych, a uciekających płazowano zamiast ścinać; zwolenni-
cy Lubomirskiego dokonali po zwycięstwie pod Mątwami okrutnej rzezi bezbronnych 
już królewskich dragonów. Rokoszanie Zebrzydowskiego nie oglądali się wreszcie na 
zagranicę, podczas gdy w konflikcie 1665–1666 r. czyniły to bez skrupułów obie strony. 
Para królewska liczyła na Francję, której kandydata, Henryka Juliusza d’Enghien, zamie-
rzała uczynić swym następcą. Z kolei emisariusze ambitnego marszałka docierali nie 
tylko do Wiednia, lecz także Madrytu, a nawet Bachczysaraju i Czehrynia, on sam zaś 
kontaktował się też z wysłannikami cara Aleksego Michajłowicza. Bez obfitego strumie-
nia pieniędzy, płynącego zwłaszcza z habsburskiej stolicy, przedsięwzięcie rokoszowe 
nie byłoby w ogóle możliwe. 
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Drugi rozdział książki, zgodnie ze swoim tytułem, porusza kwestię rywalizacji fran-
cusko–austriackiej w schyłkowym okresie panowania Jana Kazimierza. Autor przepro-
wadza analizę międzynarodowego otoczenia rokoszu, nadziei i obaw, jakie wiązały z nim 
ościenne mocarstwa. Plany królewskie popierała Francja, gotowa realizować je nawet 
przy militarnej pomocy Szwecji, nie bacząc na wrogość Polaków do tego kraju w związ-
ku z niedawno zakończoną krwawą okupacją. W tym celu zawarła ze Szwecją tajny trak-
tat, niebawem zresztą znany wszystkim zainteresowanym stronom. Surrealizm tych rojeń 
dostrzegał nawet Jan Kazimierz, jednak królowa Ludwika Maria już nie. Pozornie sprzy-
mierzony z Francją elektor Fryderyk Wilhelm nie życzył sobie w istocie jej kandydata na 
tronie w Warszawie. Arcywrogiem planów Jana Kazimierza był cesarz Leopold I, który 
zrobił wiele, by je pokrzyżować. Nie dopuścił do przekazania księstw opolskiego i raci-
borskiego w formie wiana dla siostry królowej, mającej zostać małżonką kandydata na 
króla, domagał się zapłaty za pomoc wojskową w czasie „potopu”, a przede wszystkim 
finansował działania Lubomirskiego. Sojusznikiem Austrii i wrogiem Francji była też 
Anglia Karola II, której flota blokowała dostęp do Rzeczypospolitej dla ewentualnych 
francuskich posiłków. Dyplomacja Ludwika XIV kontaktowała się z opozycją antycesar-
ską na Węgrzech, zgrupowaną wokół palatyna Ferenca Wesselenyiego. Ten wyszedł 
z projektem uprowadzenia Lubomirskiego przez kondotiera Stephana Vitnyedyego, za co 
zażądał 100 tys. talarów. Jan Kazimierz nie miał takiej sumy więc sprawa upadła. 
Zaangażowanie Francji w sprawy polskie powstrzymywały ponadto tocząca się wojna 
holendersko–angielska oraz śmierć Filipa IV w Hiszpanii, która zapoczątkowała przygo-
towania do wojny dewolucyjnej o tamtejszy tron. Oczywiście, cieszono się z polskich 
kłótni w Moskwie ze względu na trwającą jeszcze wojnę, wysuwając przy okazji daleko 
idące żądania w trakcie negocjacji pokojowych. Zwaśnione strony daremnie starał się 
pogodzić poseł tatarski Mustafa, słusznie widząc w omawianym konflikcie wodę na 
młyn Rosji i Austrii. Ościenne dwory na masową skalę dopuszczały się korumpowania 
dygnitarzy państwowych. Autor szczegółowo wylicza kto, ile, od kogo i za co wziął pie-
niądze oraz w jaki sposób przysłużył się za nie swemu zagranicznemu mocodawcy. 
Przekupywanie dygnitarzy doprowadziło do powstania w łonie magnaterii fakcji au-
striackiej, francuskiej i brandenburskiej. Zdaniem Nagielskiego schyłek panowania Jana 
Kazimierza był dla tego zjawiska okresem przełomowym pod względem skali; potem 
mogło się ono już tylko nasilać.

W rozdziale trzecim autor ilustruje postawy szlachty litewskiej wobec rokoszu na 
przykładzie sejmiku w Wiłkomierzu. Zebrana w lutym 1666 r. na sejmiku przedsejmo-
wym szlachta powiatu wiłkomirskiego zdecydowała się przedstawić szereg postulatów o 
charakterze zarówno ogólnokrajowym, jak lokalnym. Ich lektura daje wgląd w problemy 
nurtujące wówczas tamtejszych obywateli ziemskich. Powiat wiłkomirski został wybra-
ny jako przykład; autor nie próbuje uogólniać zaprezentowanych postaw miejscowej 
szlachty na całość Litwy. 

W rozdziale czwartym Nagielski omawia charakter relacji łączących sędziów trybu-
nałów koronnych na osi Lubomirski — sejmiki deputackie — król. Wśród szlachty do-
minowało przekonanie, że sprawę Lubomirskiego powinien był rozpatrywać nie sąd sej-
mowy z udziałem monarchy, na którym swoboda wyrażania opinii mogła być ograniczona, 
lecz właśnie trybunał koronny. Z jego deputatami przywódca rokoszu prowadził ożywio-
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ną korespondencję. Oni z kolei wysyłali posłów do Jana Kazimierza, domagając się da-
rowania win i ugody z Lubomirskim. 

Rozdział piąty prezentuje postawy szlachty wobec rokoszu. Autor wykazuje, że naj-
wcześniej i najsilniej poparła go szlachta wielkopolska. Jej deputaci sejmikowi sami do-
magali się od króla ugody z byłym marszałkiem i zwołania pospolitego ruszenia, na co 
Jan Kazimierz, nie mając złudzeń, po czyjej w istocie stronie są sympatie szlachty, dora-
dzał jej pozostanie w domach. Małopolanie dołączyli do rokoszu również masowo, jed-
nak z pewnym opóźnieniem, które zdaniem Nagielskiego spowodowane było obawą 
przed stacjonującymi na ich terenie wojskami królewskimi. W innych rejonach odzew 
był nieco mniejszy. Na Litwie brać szlachecką trzymało w ryzach silne stronnictwo rega-
listyczne Paców. Szlachta województw wschodnich żywiła ponadto obawy przed woj-
skiem moskiewskim i domagała się przed nim ochrony.

W rozdziale szóstym autor charakteryzuje środowisko stronników króla. Jego zda-
niem, było ono w dużej mierze niespójne, niestabilne, grupujące ludzi przypadkowych, 
o miernych zdolnościach, w dodatku dwulicowych i nielojalnych. Wielu z nich swoje 
wywyższenie zawdzięczało jedynie łasce królewskiej, za którą nie chcieli lub nie potra-
fili się należycie odwdzięczyć. Wsparcie z ich strony dla monarchy było często nieefek-
tywne. Nagielski zaznacza jednak, że w związku z dożywotnością wielu urzędów, budo-
wanie prężnej partii dworskiej było w tym czasie zadaniem niełatwym.

Rozdział siódmy książki poświęcony jest mediacyjnym zabiegom biskupa krakow-
skiego Andrzeja Trzebickiego. Biskup nie ustawał w wysiłkach na rzecz pojednania króla 
z byłym marszałkiem, pomimo okazywanych mu nieraz przez obie strony wyrazów lek-
ceważenia i prób traktowania instrumentalnego. Z opartych na korespondencji duchow-
nego wywodów autora wynika, że Trzebickiemu leżało na sercu nie tylko dobro za-
grożonych przez wojska obu stron kościelnych włości, lecz także szerzej pojęty interes 
Rzeczypospolitej. 

Tematycznie powiązane są rozdziały ósmy i dziewiąty, dotyczące wpływów Lu-
bomirskiego w armii koronnej. Swoją pozycję w wojsku budował on już w czasie „poto-
pu” i kampanii na Ukrainie w 1660 r. Dużym autorytetem cieszył się w konfederacjach 
żołnierskich lat 1661–1663, w tym w Związku Święconym, którego kierownictwo dy-
stansowało się jednak od zbyt silnych powiązań z marszałkiem. Wpływów i autorytetu 
Lubomirskiego w wojsku nie zniwelowały zakrojone na wielką skalę czystki kadrowe 
przeprowadzone z inicjatywy Jana Kazimierza, w czasie których usuwano z wojska 
stronników marszałka, rozwiązano wiele jednostek i sformowano nowe. Na rywalizację 
personalną króla i marszałka nakładały się pustki w skarbie i szwankujący system zaopa-
trzenia, w rezultacie których w przededniu wojny z Rosją wiele chorągwi nie otrzymało 
na czas żołdu. W kampanii lat 1663–1664 oficerowie utrzymywali z dawnym wodzem 
żywą korespondencję, informując go o wszystkich mankamentach w prowadzeniu wojny. 
Armię dodatkowo rozjątrzyły nowe zaciągi czynione przez króla. Wzbudziły one podej-
rzenia, że monarcha miał jednak pieniądze, lecz wolał je wypłacić chorągwiom, których 
lojalności był pewien. W rezultacie duża część wojska przyłączyła się do rokoszu; więk-
szość jednak, pomimo sympatyzowania ze sprawą marszałka, pozostała wierna 
dworowi. 
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Rozdziały dziesiąty i jedenasty traktują o rokoszu w wymiarze wojskowym. Autor 
przedstawia z dokładnością do dni, a niekiedy nawet godzin, „taniec goniony” w wyda-
niu Lubomirskiego i Jana Kazimierza: kampanie wojenne, trasy przemarszu, bitwy i po-
tyczki, a także towarzyszące im wydarzenia polityczne. W „tańcu” tym były marszałek 
był wyraźnie lepszy, jego złożone główne z kawalerii wojsko bardziej mobilne, a ochota 
żołnierzy do walki większa, niż u królewskich. Poparcie szlachty wielkopolskiej i mało-
polskiej dla jego sprawy było wysokie i stale wzrastało. Rozdział dziesiąty kończy się 
rozejmem pod Palczynem zawartym 9 listopada 1665; kolejny stanowi kontynuację wy-
darzeń do momentu zawarcia 31 lipca 1666 w obozie królewskim pod Łęgonicami osta-
tecznego traktatu pokojowego. 

W ostatnim, dwunastym rozdziale pracy, autor omawia sytuację wybranych miast 
i twierdz w dobie rokoszu. Wykazuje przy tym, że obsadzanie ich przez garnizony danej 
strony zwiększało również jej możliwości operacyjne w polu. 

Obszerne podsumowanie całości zawiera ocenę postaci Lubomirskiego przez naj-
bardziej znanych polskich historyków, a także wiele cennych refleksji autora. Wartość 
pracy dodatkowo powiększają aneksy w postaci zestawień jednostek wojskowych obu 
stron konfliktu na różnych jego etapach. Książka zawiera też streszczenie w języku an-
gielskim, obszerną bibliografię, indeks osób oraz ilustracje. 

Reasumując można stwierdzić, że praca Mirosława Nagielskiego stanowi istotny 
wkład do literatury przedmiotu. 

Bernard Kłyszejko
Polska Akademia Nauk

Instytut Historii

Joanna M a t y a s i k, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, 
s. 395.

Omawiana praca jest drukowaną wersją dysertacji doktorskiej napisanej i obronio-
nej pod kierunkiem prof. Bogusława D y b a s i a  w Instytucie Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W kręgu naukowych zainteresowań autor-
ki znajduje się historia i kultura Europy Wschodniej, a także dzieje parlamentaryzmu 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Joanna M a t y a s i k  uczestniczy także w projekcie 
edycji korespondencji Daniela Ernesta Jabłońskiego, prowadzonym na Uniwersytecie 
w Stuttgarcie.

Tytuł omawianej książki wyraźnie wskazuje, że jej treścią będą wzajemne relacje 
między obozem regalistów a stronnictwem malkontentów. Podejmuje zatem temat nie-
zwykle ciekawy z punktu widzenia funkcjonowania stronnictw politycznych w drugiej 
połowie XVII w. We wstępie autorka wyraźnie zaznaczyła, że celem publikacji będzie 
odtworzenie modelu siedemnastowiecznego stronnictwa politycznego pod względem 
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struktury, składu społecznego, spoistości, relacji wewnętrznych, komunikacji oraz roli 
monarchy w tym środowisku.

Dorobek badań nad okresem panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego jest 
dość obfity. Wiele prac dotyczących panowania „króla Piasta” wyszło spod pióra Adama 
P r z y b o s i a. Ostatnio częściowo tym zagadnieniem zajmował się Marcin S o k a l s k i. 
Przy okazji warto wspomnieć ważną dla badań nad stronnictwem Wiśniowieckiego zna-
komitą biografię Michała Kazimierza Paca autorstwa Konrada B o b i a t y ń s k i e g o. 
Jednak stereotypowe spojrzenie historyków, zwłaszcza ze starszego pokolenia, skłoniło 
autorkę do podjęcia tej tematyki.

W celu przejrzystego przedstawienia badanych kwestii autorka zdecydowała się na 
podział problemowo–rzeczowy. Praca składa się z czterech rozdziałów podzielonych na 
podrozdziały. Ponadto zawiera rozbudowany wstęp, indeks nazwisk, indeks osobowy, 
wykaz skrótów, bibliografię oraz krótkie streszczenia w języku angielskim i francuskim. 
Konstrukcja książki nie budzi zastrzeżeń, wydaje się bardzo klarowna i przystępna.

Rozdział I: „Geneza obozu politycznego Michała Wiśniowieckiego” zawiera omó-
wienie sytuacji politycznej Rzeczypospolitej po abdykacji Jana Kazimierza. Autorka 
skupiła się na przedstawieniu najbliższych współpracowników Wiśniowieckiego, m.in. 
Andrzeja Olszowskiego — najbardziej zagorzałego stronnika monarchy. Scharak tery-
zowana została również postać spokrewnionego z władcą Dymitra Jerzego Wiśnio-
wieckiego, jednego z największych posiadaczy ziemskich na Ukrainie.

Jak słusznie zauważa autorka, sytuacja wewnętrzna była silnie uzależniona od wpły-
wów obcych państw. Warto powiedzieć, że kandydatami do tronu byli książęta lotaryński 
i neuburski. Na uwagę zasługuje również wstępne omówienie stronnictwa malkontentów 
i ich działań. Do najbardziej zagorzałych przeciwników króla należał hetman Jan 
Sobieski

O wiele bogatszy w treść jest rozdział II zatytułowany „Struktura stronnictwa dwor-
skiego”. Autorka zwróciła szczególną uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii: otoczenie 
króla, stronnictwo Andrzeja Olszowskiego, stronnictwo Paców, zaplecza regionalne 
obozu dworskiego i konflikty wewnętrzne, które często występowały wewnątrz frakcji 
królewskiej. Sprawy te były już częściowo omawiane wcześniej, jednak autorka, dzięki 
rozległej kwerendzie, potrafiła uzupełnić je wieloma nowymi informacjami. Za szcze-
gólne ważne należy uznać wiadomości o konfliktach pomiędzy Krzysztofem Pacem 
i Andrzejem Olszowskim, których dzielił m.in. stosunek do sposobu walki z malkonten-
tami. Zwraca również uwagę podrozdział poświęcony pozostałym sporom wewnątrz 
stronnictwa rojalistycznego. Do spięć dochodziło pomiędzy Kazimierzem Zawadzkim 
a Piotrem Kochowskim oraz na linii Jan Antoni Chrapowicki — Jan Karol Kopeć. Jak 
słusznie zauważa autorka, wielkim problemem dworu był brak ośrodka decyzyjnego, 
dzięki któremu byłoby łatwiej prowadzić bardziej jednorodną politykę.

Rozdział III („Obóz królewski wobec polityki państwa”) obejmuje zagadnienia 
związane z koncepcjami reform ustrojowych, ekonomicznych i wojskowych. Trafnie zo-
stała wyeksponowana także polityka zagraniczna, która odgrywała niebagatelną rolę 
w planach politycznych obozu dworskiego. Omówiono także rewizję polityki pruskiej, 
wschodniej a także opcji austriackiej. Szczególną uwagę położono na problem potwier-
dzenia paktów welawsko–bydgoskich, którym obóz dworski był zdecydowanie przeciw-
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ny. Jednak brak narzędzi politycznych zmuszał stronnictwo królewskie do prowadzenia 
bardziej wyważonej dyplomacji w tych kwestiach. Nie została pominięta również sytu-
acja na pograniczu polsko–tureckim, która w pewnym stopniu determinowała sytuację 
wewnętrzną Rzeczypospolitej. Według autorki dwór i jego stronnicy spodziewali się uzy-
skać wymierne korzyści na arenie międzynarodowej dzięki współpracy z Habsburgami. 
Warto zaznaczyć, że małżeństwo władcy z przedstawicielką dynastii austriackiej miało 
być przeciwwagą dla opcji francuskiej. Warto podkreślić, że król cieszył się ogromnym 
poparciem wśród szlachty, lecz jego stronnicy już nie. 

W rozdziale IV, „Metody działania stronnictwa dworskiego”, autorka ukazała sposo-
by zdobywania poparcia społecznego i walki z opozycją. Zdaniem Joanny Matyasik poli-
tyka otoczenia królewskiego nie była jednolita, ponieważ była swoistą mieszaniną dzia-
łań ugodowych i ofensywnych. Można pokusić się o stwierdzenie, czego autorka wprost 
nie wyraża, że monarcha był postacią drugoplanową w prowadzeniu polityki obozu roja-
listycznego. Budzi wątpliwości uważanie go za najbardziej popularnego władcę 
Rzeczypospolitej w XVII w., jak to jest ukazane w pracy.

Omawiany rozdział przedstawia również nowe i ciekawe konstatacje na temat pro-
pagandy dworskiej, która odgrywała niebagatelną rolę w zjednywaniu sobie stronników. 
Jednak wiele ciekawych rozwiązań, które były przedstawiane na forach sejmikowych 
i sejmowych nie doczekało się realizacji, co bezpośrednio uderzało w króla i jego naj-
bliższych współpracowników. 

Joanna Matyasik na podstawie solidnej bazy źródłowej przedstawiła warunki, w ja-
kich kształtował się obóz polityczny Michała Korybuta, a także inne aspekty dotyczące 
funkcjonowania, struktury i działalności tego ugrupowania politycznego. Wykazała rów-
nież, jak wiele regaliści próbowali uczynić na tle warunków politycznych panujących 
w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w. Warto zaznaczyć, że autorka udowadnia, 
iż obóz „króla–Piasta” był dość stabilny i lojalny wobec monarchy. W pracy nie zabrakło 
także porównań króla do jego ojca, Jeremiego Wiśniowieckiego, przez wielu uważanego 
za wielkiego bohatera wojen polsko–kozackich. Autorka słusznie zauważa, że Michał 
Korybut nie odziedziczył po swym przodku zdolności, co niewątpliwie wpłynęło na fakt 
uważania go za jednego z najgorszych panujących w historii Polski. Cieniem na jego 
osobie kładzie się wynik wojny z Turcją, chwilowo przerwanej dzięki podpisaniu trakta-
tu w Buczaczu w 1672 r., po którym Rzeczpospolita straciła bracławszczyznę i Podole.

Recenzowana książka, choć ważna i rzetelna, nie jest pozbawiona usterek i słabości. 
Chyba najpoważniejszym jej mankamentem jest brak odniesienia do materiałów źródło-
wych przechowywanych w zagranicznych archiwach i bibliotekach. Myślę, że byłoby to 
ważne ze względu na wpływy, jakie miały na polskiej scenie politycznej ugrupowania 
reprezentujące interesy francuskie i austriackie. Jeśli chodzi o samo podsumowanie rzą-
dów Wiśniowieckiego, autorka nie zaakcentowała dostatecznie mocno politycznych po-
rażek tego monarchy, które również rzutują na negatywne postrzeganie jego osoby w hi-
storii. Warto przy okazji powiedzieć, że jednym z wniosków po przeczytanej lekturze jest 
to, że król w pewnym stopniu pozostawał w cieniu swojego własnego stronnictwa. Nie 
władca, ale otaczająca go szlachta i magnateria stanowiła wewnętrzną siłę obozu re-
galistów, a to może stanowić utrudnienie dla nowatorskiego spojrzenia na postać 
„króla–Piasta”. 
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Książkę czyta się bardzo dobrze. Wnikliwe przemyślenia przeplatają się z cieka -
wymi i dobrze dobranymi cytatami ze źródeł, co stanowi jeden z istotnych elementów tej 
pracy. Niewątpliwą jej wartością jest sugestywny opis zależności pomiędzy monarchą 
a jego otoczeniem politycznym na czele z Andrzejem Olszowskim i magnaterią. Książka 
Joanny Matyasik jest interesującą publikacją, która uzupełnia nasz stan wiedzy na temat 
funkcjonowania stronnictw politycznych w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w. 
Wartym zauważenia jest fakt, że omawiana praca prezentuje bardziej nowatorskie spoj-
rzenie na czasy panowania Michała Korybuta, niż dzieła innych autorów zajmujących się 
tą tematyką.

Mikołaj Tomaszewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Instytut Historii i Archiwistyki

Kultura artystyczna Warszawy XVII–XXI w. Studia, pod red. Zbigniewa 
M i c h a l c z y k a  i Michała Wa r d z y ń s k i e g o, Wydawnictwo Neriton, 
Warsza wa 2010. s. 461 + 30 s. ilustracji kolorowych poza tekstem.

Na prezentowany tom składają się 34 rozprawki o różnej objętości i odmiennym 
często charakterze: od artykułów stricte naukowych po teksty popularne. Bogata i różno-
rodna jest również poruszana w tomie problematyka. Ta różnorodność wynika z obu ty-
tułowych pojęć książki — należą one wszak do najtrudniej definiowalnych, a tym samym 
łatwo mieści się w nich wiele odniesień. Czytelnik świadomy obiegowych znaczeń poję-
cia „kultury artystycznej” intuicyjnie spodziewa się znaleźć tutaj przede wszystkim tek-
sty na temat sztuki. I tak jest w istocie, choć nie wyłącznie — ponad dziesięć tekstów 
dotyczy architektury (także ogrodowej), tylko nieco mniej — malarstwa z grafiką; po 
kilka poświęcono rzeźbie i najszerzej rozumianej urbanistyce (a może lepiej „miejsko-
ści”), trzy zaś fotografii. Parę trudno zaliczyć do jakiejkolwiek szerszej kategorii.

Równie pojemne jest pojęcie „warszawskości” — mieści się tu pochodzenie artysty 
ze stolicy, ale też kryterium pracy w Warszawie, czy przeznaczenie jego oeuvres dla tego 
miasta itp. I wreszcie zakres chronologiczny — de facto od chwili nabycia przez miasto 
statusu stołecznego po dzień dzisiejszy. W tomie dominuje jednak problematyka czasów 
I Rzeczypospolitej (40%), pozostałe okresy są reprezentowane dość równo.

Próba zwięzłej charakterystyki tomu tak różnorodnego w swej zawartości nie jest 
możliwa w krótkiej notce; jeszcze trudniej podjąć dyskusję z prezentowanymi w nim te-
zami. Można natomiast — i chyba trzeba —  wobec zapowiedzi przygotowania ko lejnego 
takiego tomu, poruszyć generalne wątki i kilka wybranych problemów szczegółowych.

W książce zdecydowanie przeważają artykuły stricte naukowe, a podstawową zasłu-
gą ich autorów jest wprowadzenie nowych faktów i ustaleń. Wobec przeszłości sztuki, 
gdzie podstawowy zrąb faktów, zwłaszcza w odniesieniu do Warszawy, jest przecież 
wciąż niedostatecznie rozpoznany, należy w moim przekonaniu traktować to jako war-
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tość nie do przecenienia. Zwłaszcza w badaniach nad stolicą, której dziedzictwo arty-
styczne zostało niesłychanie zniszczone, a jego dokumentacja źródłowa jest bardzo 
skromna. Zniszczenia warszawskich archiwów, bibliotek, kolekcji czy muzeów — bez-
precedensowe we współczesnym świecie nie tylko w kontekście europejskich stolic, lecz 
także dużych miast kontynentu — sprawiają, że każda publikacja varsavianistyczna wy-
wołuje duże zainteresowanie. Zwłaszcza gdy przynosi niemało materiału i sporo ustaleń 
faktograficznych, a także niejedną nową interpretację. 

W tym miejscu wypada zaznaczyć, że tom zyskałby na ograniczeniu do owych przy-
czynków naukowych, poświęconych problemom ściśle artystycznym. Kilka artykułów 
spoza tej problematyki, zwłaszcza te, które wypada zaliczyć do popularyzacji, jest bo-
wiem wyraźnym dysonansem. Wiele w nich niedostatków warsztatowo–metodycznych, 
a nawet bałamuctw. Za przykład niech posłuży tekst o zdumiewającym tytule „Warszawa 
jako stolica zakonów łacińskich...”. Po takim początku lepiej nie drążyć, cóż bowiem ma 
oznaczać to sformułowanie „stolica zakonów”? To zdanie jedynie rozpoczyna serię róż-
norodnych potknięć np., że „król [...] ufundował w 1623 r. żebraczy zakon [sic!] refor-
matów”, że „do największej koncentracji [misjonarzy, których istoty działalności autor 
nie rozumie], podobnie jak w przypadku jezuitów dochodziło w dużych miastach”. Nie 
wiadomo, co należałoby bardziej podziwiać — frazeologię (koncentracja! — chodzi 
wszak o lokalizację), czy odkrywczość myśli.

Pewne wątpliwości budzą też rozważania o stołecznych i podstołecznych mieszka-
niach magnaterii, bez próby określenia tej grupy i ograniczeniu się do pięciu przykładów 
osób stanowiących crême de la crême owej grupy, tj. ministrów. W ostatnim natomiast 
zdaniu tego tekstu zawarto suchą informację o liczbie pałaców, pałacyków i dworów, bez 
żadnej analizy, czy refleksji na temat tych danych. 

Z drugiej strony w tomie znalazło się kilka tekstów wskazujących na intelektualną 
fascynację poszukiwaniami metodologii i teorii naukowych. Ta niewątpliwie zrozumiała 
cecha części polskiej humanistyki ostatnich kilkunastu lat, bezsprzecznie reakcja na 
postmarksistowską próżnię metodologiczną, jest jednocześnie próbą rekonstrukcji prze-
szłości według jakiejś szerszej wizji możliwie wszechstronnie objaśniającej świat. Próby 
takie nie są łatwe, ani wolne od zasadzek, jak choćby tej najprostszej — traktowania ma-
teriału historycznego jako ilustracji jakiegoś teoretycznego rozwiązania. Niektóre z tek-
stów są też pisane jakby wedle eksklamacji: no theory, no history. Stąd obecna jest 
w nich nadmierna dążność do teoretyzowania i metodologizowania, i (co recenzentka od-
notowuje ze szczególnym żalem) niepotrzebna i nieuzasadniona skłonność do „gendery-
zmu”. Jak bowiem inaczej określić interpretowanie miasta jako kobiety (ponoć w oczach 
wczesnomodernistycznego flâneura), a kiedy indziej „skonstruowanego po męsku” mia-
sta awangardowego. Trudno też nie dostrzec wyraźnego pomieszania pojęć w artykule 
o Warszawie „postkolonialnej”, gdzie tytułowy kolonializm nagminnie jest mieszany 
z kolonizacją. Sprzeciw budzi teza, wedle której kształt urbanistyczno–architektoniczny 
stolicy to jedynie efekt aplikacji z góry powziętych idei i manipulacji socjotechnicznych 
władz. Jak zawsze w życiu społeczeństw, oddziaływał tu także przypadek, bałagan, czy 
bezideowe zaniechanie spowodowane stanem finansów.

Ze względu na swą różnorodność tom został porównany przez redaktorów ze „Sztu-
ką Warszawy” pod red. Mariusza K a r p o w i c z a  (2 wyd., 1986). Zdanie to wymaga 
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jednak uzupełnienia. Choć, jak wspomniałam, wiele tu nowych ustaleń szczegółowych, 
to niemało brakuje do objęcia całokształtu problemów artystycznych. Co waż niejsze, 
różnica między syntetycznym ujęciem tomu pod redakcją Karpowicza, a ana litycznymi 
przyczynkami zawartymi w analizowanej pracy, nie w pełni upoważnia do takiego 
porównania.

Omawianą publikację określono jako tom I zapowiadanego cyklu poświęconego 
kulturze dawnej i współczesnej Warszawy, realizowanego w Instytucie Historii Sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz postulatów już zgłoszonych wypada zasugerować 
rezygnację z druku na papierze kredowym (ciężar książki wynosi 2,5 kg, co utrudnia 
lekturę, a to tylko 350 stron in quarto). Ilustracje czarno–białe na tym nic nie zyskują, 
natomiast „blikowanie” światła niepomiernie utrudnia lekturę; utrzymanie wkładki z ilu-
stracjami kolorowymi „na kredzie” będzie oczywiście ze wszech miar zasadne. Przy-
dałoby się więcej redakcyjnych zabiegów ujednolicających: rezygnacji ze śródtytułów, 
bądź ich wprowadzenia we wszystkich esejach. Należy też oczekiwać więcej redakcyjnej 
staranności.

Niezależnie od wskazanych mankamentów, każdy varsavianista: profesjonalny ba-
dacz, popularyzator, dziennikarz, przewodnik, czy początkujacy miłośnik miasta z uzna-
niem przyjmie recenzowany tom i skorzysta zeń, wypada zaś życzyć realizacji deklaro-
wanego celu „wypromowania nowej jakości w badaniach nad kulturą artystyczną stolicy, 
na niezbędnej w dzisiejszej nauce podstawie najnowszych medod interdyscyplinarnych” 
(s. 9).

Małgorzata Karpińska
Uniwersytet Warszawski

Instytut Historyczny

Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. I: Historia regionu. Cha-
rakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, red. Elżbieta 
S m u ł k o w a, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 
s. 660.

Problem pogranicza narodowościowego, wyznaniowego i językowego jest ostatnio 
modnym tematem badawczym w nauce historycznej. Jednak rzetelne ukazanie tak złożo-
nej tematyki jest możliwe pod warunkiem spojrzenia na nią przez pryzmat nie tylko 
warsztatu historyka, lecz poprzez zastosowanie podejścia interdyscyplinarnego. 
Recenzowana książka jest dobrym przykładem tego typu prac1. Z punktu widzenia rozpa-
trywanych w niej wątków i metody badawczej należy ją uznać za swoistą kontynuację 

1 Recenzja ta dotyczy jedynie tomu I: Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. 
Świadectwo mieszkańców, Warszawa 2011. Tom II: Słownik dwujęzycznych mieszkańców rejonu 
(słownik brasławski), Warszawa 2009 nie stanowi jej przedmiotu. 
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pracy „Pogranicze Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej” (Warszawa 2007). 
Pewnego komentarza wymaga sama definicja pojęcia „Brasławszczyzna”. W ciągu kil-
kuset lat granice regionu ulegały zmianom. Omawiana praca dotyczy głównie tej jego 
części, która obecnie tworzy rejon (powiat) brasławski obwodu witebskiego Republiki 
Białoruś, którego granice ostatecznie się ukształtowały po II wojnie światowej. Należy 
jednak zaznaczyć, że niektórzy autorzy, zwłaszcza tekstów historycznych, bardzo często 
odnoszą się do historycznej Brasławszczyzny. Omawiany obszar, zamieszkany przez 
Polaków, Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Tatarów i innych, pod względem językowym 
i narodowościowym świetnie się nadaje do zaliczenia do kategorii pogranicza. 

Prezentowany tom jest pokłosiem współpracy naukowców z Polski i Białorusi. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w jego wydaniu uczestniczyli: lingwista 
Elżbieta S m u ł k o w a  z Warszawy i historyk Aleś S m a l a n c z u k  z Grodna i Wilna, 
znani jako wybitni współcześni badacze pogranicza polsko–białoruskiego. Warto rów-
nież nadmienić, że Smułkowa, jako pomysłodawca projektu, podjęła trud redagowania 
tomu. Oprócz niej ze strony polskiej teksty do książki przygotowali Nijola B i r g i e l 
i Iryda G r e k – P a b i s o w a. Wśród autorów białoruskich należy wymienić historyka 
Anatola W i a l i k i e g o  z Mińska i Kastusia S z y d ł o u s k i e g o  z Brasławia oraz lin-
gwistów z Mińska Helenę K a z a n c e w ą, Inesę K u r y a n, Irynę B u d ź k o  i Olgę 
G u s z c z e w ą. 

Choć dla żadnego z autorów podjęty temat nie stanowi głównego przedmiotu 
badań, praca została wykonana na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie teksty — tak 
histo ryczne, jak lingwistyczne — charakteryzują się wysokimi walorami merytoryczny-
mi, są znakomicie udokumentowane i solidnie opracowane. Omawiany tom składa się 
z trzech części: I — „Historia regionu”, II — „Charakterystyka socjolingwistyczna” 
i III — „Świadectwo mieszkańców”. 

Część I otwiera publikacja Kastusia Szydłouskiego, kustosza Muzeum Etno-
graficznego w Brasławiu „Brasławszczyzna. Charakterystyka historyczno–kulturowa re-
gionu”. W gruncie rzeczy tekst ten stanowi przekrojowy przegląd dziejów omawianego 
obszaru. Na początku autor definiuje pojęcie Brasławszczyzny. Kładzie nacisk na jej róż-
norodność etniczną i religijną. Bardzo wnikliwie omawia się historię poszczególnych 
grup narodowościowych i wyznaniowych. Przy tym zwraca uwagę na najmniej liczne 
społeczności, m.in. Litwinów, Łotyszy i Tatarów. Do najważniejszych wydarzeń w dzie-
jach regionu do schyłku XIX w. zalicza m.in.: walkę z Krzyżakami, wojny litewsko–mo-
skiewskie w XVII w. (w powiecie brasławskim w latach 1654–1667 śmierć poniosło 
ok. 55% ludności), rozbiory Rzeczypospolitej oraz powstania narodowe w XIX w. 
Przechodząc do opisu wydarzeń XX stulecia Szydłouski skupia się na ukazaniu proble-
matyki narodowościowej. Zaznacza, że podczas wojny polsko–bolszewickiej niektórzy 
urzędnicy polscy postrzegali miejscowych ludzi jako „Polaków–Białorusinów”. Z kolei 
pisząc o Polakach w powiecie brasławskim w okresie międzywojennym autor twierdzi, 
że część z nich pochodziła z centralnej Polski. Stosunkowo dużo miejsca uczony poświę-
ca wydarzeniom II wojny światowej. Pisząc o antyniemieckim ruchu oporu wymienia 
dwie siły polityczne dominujące w regionie: polskie podziemie niepodległościowe i par-
tyzantkę radziecką. Nie uszedł jego uwagi fakt, że w latach 1943–1944 pomiędzy obiema 
partyzantkami toczyły się na Brasławszczyźnie bardzo krwawe walki. Szydłouski wy-
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mienił białoruskich działaczy i organizacje współpracujące z Niemcami na omawianym 
terenie. Słusznie wskazał, że w 1945 r. nie nastąpiło zakończenie walk w regionie, gdyż 
antykomunistyczne podziemie zbrojne działało tam do połowy lat pięćdziesiątych. 
Zdaniem autora polsko–radziecka umowa o wymianie ludności spotkała się z uznaniem 
mieszkańców Brasławszczyzny, co znalazło odbicie w rejestrowaniu się na wyjazd do 
„nowej” Polski. Strony ojczyste opuszczali nie tylko Polacy i Żydzi, lecz także Białorusini 
pragnący uniknąć represji stalinowskich. W sumie historyk poruszył wszystkie najważ-
niejsze wątki i zagadnienia dotyczące sformułowanego w tytule tematu, jednak ograni-
czył się do ich zasygnalizowania, świadomie rezygnując z szerszego omawiania. 
Niepodważalną zaletą artykułu jest to, że autor wyodrębnił bardzo ważne zagadnienia, 
jak historia wyznań religijnych w regionie, historia piśmiennictwa i edukacji oraz dzieje 
posiadłości ziemskich. Pisząc o sytuacji religijnej na początku XX w. Szydłouski podkre-
śla, że na Brasławszczyźnie dość prężnie działało białoruskie duchowieństwo katolickie 
optujące za wprowadzeniem języka ojczystego do kazań. Autor opisuje kolejne etapy 
poszczególnych wspólnot religijnych: okres II Rzeczypospolitej i powojenną politykę ra-
dziecką wobec Kościoła. Natomiast zabrakło informacji na temat sytuacji podczas 
II wojny światowej. 

Za cenne uzupełnienie wiedzy na temat regionu należy uznać podrozdział o posia-
dłościach ziemskich. Przytaczając dane statystyczne, autor przeanalizował m.in. skład 
wyznaniowy i narodowościowy ich właścicieli. Przedstawił również obraz szkolnictwa 
na omawianym obszarze w okresie od najwcześniej wzmianki (szkoła przykościelna 
w Widzach, 1498 r.) do chwili obecnej. Po analizie informacji na temat języka nauczania 
nasuwa się wniosek, że szkolnictwo białoruskie do drugiej połowy XX w. było w oma-
wianym regionie praktycznie nieobecne. Dominowały szkoły polskie i rosyjskie, które 
rywalizowały ze sobą w ciągu XIX i XX w. Autor wzmiankuje również o szkolnictwie 
litewskim, które pojawiło się tutaj na początku XX stulecia.

Aleś Smalanczuk w artykule „Narodowy i kulturalny rozwój Brasławszczyzny 
w XX wieku” analizuje najważniejsze procesy i wydarzenia zachodzące w minionym 
stuleciu. Autor w pełni podziela zdanie badaczy zaliczających region do wielonarodowo-
ściowych i wielowyznaniowych. W centrum jego uwagi znajduje się kwestia tożsamości 
narodowej mieszkańców. Smalanczuk usiłuje prześledzić narodziny i rozwój świadomo-
ści narodowej — polskiej, białoruskiej i litewskiej — na omawianym obszarze. Zwraca 
również uwagę na wpływ przynależności państwowej regionu na poczucie przynależno-
ści narodowej jego mieszkańców. Artykuł zawiera szczegółową charakterystykę grup na-
rodowościowych tego obszaru. Autor sugeruje, że odtworzenie oblicza narodowościowe-
go pogranicza polsko–białorusko–litewskiego w dobie powstawania nacjonalizmów jest 
na omawianym terenie niemożliwe. Według niego złożoność kwestii identyfikacji naro-
dowej ludności słowiańskiej wyznania katolickiego w dużej mierze wynika z faktu, że 
proces kształtowania się świadomości narodowej na Brasławszczyźnie wówczas jeszcze 
nie dobiegł końca. Według Smalanczuka polityka władz rosyjskich w XIX w., utożsamia-
jąca katolicyzm z polskością, przyczyniła się do powstania wśród części miejscowej lud-
ności poczucia, że są Polakami. Autor zastanawia się nad rozwojem ruchów narodowych 
na Brasławszczyźnie na początku XX w. Dochodzi do wniosku, że ruch białoruski, mimo 
pewnych sukcesów, nie poczynił takich postępów jak polski czy litewski. Autor wyraża 
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również swój pogląd na powstawanie i rozwój ruchu polskiego na omawianym obszarze. 
Według niego większość kresowej społeczności polskiej opowiadała się wówczas za ideą 
krajową, opartą na przeświadczeniu o nadrzędności interesu Kraju Białorusko–Litew-
skiego nad interesami poszczególnych narodów i uznaniu krajowego obywatelstwa bez 
względu na różnice językowe i religijne. W opinii autora I wojna światowa zniweczyła 
jednak plany krajowców na rzecz idei państw narodowych. Smalanczuk ukazuje, w jaki 
sposób wielkie kataklizmy polityczne (obie wojny światowe, wojna polsko–bolszewic-
ka) wpłynęły na stosunki narodowościowe w regionie. 

Wiele uwagi historyk poświęcił działalności organizacji białoruskich w powiecie 
brasławskim w okresie międzywojennym oraz aktywności miejscowego duchowieństwa 
katolickiego na rzecz wprowadzenia języka białoruskiego do struktur kościelnych. 
Smalanczuk dowodzi, że niebagatelny udział w uczynieniu białoruszczyzny językiem li-
turgii katolickiej mieli białoruscy ojcowie marianie, którzy w 1923 r. założyli klasztor 
w Drui. Bardziej krytycznie te informacje ocenia Szydłouski, który zaznacza, że według 
niektórych autorów misja marianów z Drui okazała się utopijna i nie przyniosła oczeki-
wanych rezultatów. Nie pominięto w artykule także powojennej polityki depolonizacji, 
prowadzonej przez władze ZSRR. Smalanczuk twierdzi, że mimo kataklizmów XX stule-
cia Brasławszczyzna wciąż pozostaje regionem wieloetnicznym, jednak ta wieloetnicz-
ność ogranicza się współcześnie głównie do grup: białoruskiej, polskiej i rosyjskiej. 
Burzliwe wydarzenia II wojny światowej i po jej zakończeniu sprawiły, że zmalała liczba 
Polaków, Tatarów i Litwinów, zaś ludność żydowska w zasadzie zniknęła z krajobrazu 
narodowościowego regionu. Badacz kończy swój artykuł konkluzją, że w chwili obecnej 
Brasławszczyzna ulega rusyfikacji. 

Cześć historyczną zamyka artykuł „Brasławszczyzna w procesach migracyjnych lat 
1944–1946” autorstwa Anatola Wialikiego, znanego badacza przesiedleń i repatriacji po-
między Polską a Białoruską SRR w okresie powojennym2. W przeciwieństwie do po-
przednich autorów, prezentujących historię regionu w sposób przekrojowy, Wialiki sku-
pił się na krótkim okresie repatriacji Polaków z ZSRR do Polski. Zaprezentował 
uwarunkowania prawne wymiany ludności z lat 1944–1946 oraz przedstawił jej prze-
bieg. Na podstawie dokumentów radzieckich organów partyjnych i państwowych odpo-
wiedzialnych za repatriację historyk uważnie przyjrzał się przyczynom, dla których lu-
dzie „zza Buga” decydowali się na wyjazd do „nowej” Polski. Według uczonego 
najważniejsze dla nich było nie to, gdzie będą mieszkać, ale jak będą żyć. Dla osób, które 
doświadczyły polityki stalinowskiej, repatriacja była ucieczką przed kolejnymi represja-
mi oraz odrzuceniem społecznych, kulturalnych, religijnych i gospodarczych realiów ra-
dzieckich. Autor przeanalizował stosunek duchowieństwa katolickiego do repatriacji. 
Ukazał też nieprzychylny stosunek władz do kandydatów do wyjazdu. Nie wszystkim 
chętnym udało się wydostać z „radzieckiego raju”. Władze utrudniały, a w wypadku czę-
ści osób uniemożliwiły opuszczenie terytorium ZSRR, kwestionując ich polskość. Na 
podstawie dokumentów wytworzonych przez radziecki aparat partyjno–państwowy 

2 Do najbardziej wartościowych pracy tego autora należą m.in.: A. W i a l i k i, Na rozdarożży. 
Biełarusy i palaki u czas pierasialennia (1944–1946), Miensk 2005; idem, Biełaruś–Polszczа u XX 
stahoddzi. Niewiadomaja repatryjacyja 1955–1959 hh., Miensk 2007.
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Wialiki przedstawia wszystkie problemy i komplikacje związane z ustalaniem narodowo-
ści ludzi starających się o wyjazd. Jego zdaniem rejestrując się do repatriacji, kierowano 
się nie tylko chęcią opuszczenia ZSRR, lecz także dążeniem do zamanifestowania przy-
należności do narodu polskiego. Wialiki uważa, że traktowanie przez niektórych history-
ków powojennych przesiedleń pomiędzy Polską a ZSRR jako czystek etnicznych jest 
bezpodstawne, gdyż — jak by krytycznie nie patrzeć na te wydarzenia — przez cały czas 
ich trwania dominowała zasada dobrowolności.

Druga część omawianego tomu została poświęcona kwestiom językowym i z pozoru 
może się wydawać mniej interesująca dla historyków. Jednak właśnie ona ma kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia poznania specyfiki narodowościowo–językowej regionu. 
Zamieszczone w niej artykuły dobitnie ukazują jego zróżnicowanie. Elżbieta Smułkowa 
w artykule „Sytuacja socjolingwistyczna i proces konwergencji języków na 
Brasławszczyźnie w świetle badań terenowych (1997–2007)” analizuje wyniki wypraw 
etnograficznych. Autorka dochodzi do wniosku, że wydarzenia związane z II wojną 
światową nie doprowadziły do zaniku zróżnicowania językowego regionu. Stąd wciąż 
można mówić o nim jako o pograniczu językowym i narodowościowym. Smułkowa ana-
lizuje również proces konwergencji językowej mieszkańców regionu. 

Inni autorzy: Iryna Budźko („Gwary białoruskie rejonu brasławskiego: geneza, geo-
grafia, uwarunkowania socjolingwistyczne”), Inesa Kuryan („Charakterystyka idiolek-
tów języka polskiego”), Nijola Birgiel („Język litewski na Brasławszczyźnie”), Iryda 
Grek–Pabisowa („Staroobrzędowcy — inni Rosjanie”), Olga Guszczewa („Zakres użycia 
języka rosyjskiego i jego oddziaływanie na gwary białoruskie i polszczyznę w rejonie 
brasławskim”) i Helena Kazancewa („Miejsce języka w systemie wartości mieszkańców 
badanego pogranicza”) omawiają stan i specyfikę wpływów języków białoruskiego, pol-
skiego, rosyjskiego i litewskiego na kształtowanie się krajobrazu językowego regionu.

Na trzecią część tomu („Świadectwo mieszkańców”) składają się wywiady z rdzen-
nymi mieszkańcami omawianego obszaru, będące pokłosiem wypraw etnograficznych 
prowadzonych od lat przez mieszane grupy polsko–białoruskie. Chcąc ukazać różnorod-
ny charakter regionu, zespół przygotowujący teksty do druku dobierał relacje bez wzglę-
du na narodowość i wyznanie respondentów. W rezultacie znajdujemy nagrania rozmów 
z katolikami, prawosławnymi, staroobrzędowcami, Polakami, Białorusinami, Rosjanami. 
Zamieszczono także kilka tekstów litewskich z Brasławsz czyzny, pochodzących z lat 
pięćdziesiątych XX w. Zasługuje na uwagę język większości relacji, opublikowanych 
z zachowaniem lokalnych zasad ortografii i słownictwa, cechujący się połączeniem róż-
norakich elementów polskich, białoruskich i rosyjskich. Na co dzień miejscowa ludność 
posługuje się charakterystyczną dla tego pogranicza mieszaniną słów pochodzących 
z tych języków. Opublikowane rozmowy mogą stanowić przedmiot zainteresowania nie 
tylko lingwistów, także historycy znajdą dla siebie wiele pożytecznych informacji. Jest 
to bowiem znakomite źródło historii mówionej. Respondenci dzielą się swoimi wspo-
mnieniami na temat najważniejszych wydarzeń zachodzących w regionie w minionym 
wieku. Należą do nich m.in.: życie przed II wojną światową, wkroczenie Armii Czerwonej 
we wrześniu 1939 r., represje stalinowskie, okupacja niemiecka, działalność Armii 
Krajowej, stosunek do partyzantów radzieckich, powojenna kolektywizacja. Respondenci 
wypowiadają się na temat rzeczywistości politycznej, językowej, społecznej oraz życia 
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codziennego w przeciągu ostatnich około siedemdziesięciu lat. Szczególne miejsce w re-
lacjach zajmują stosunki międzywyznaniowe i międzynarodowe oraz życie religijne (np. 
kwestia wprowadzenia języka białoruskiego do nabożeństw katolickich), a także język 
ojczysty. Z wypowiedzi wielu osób wynika, że pojęcia „narodowość” i „wyznanie” są 
często utożsamiane, przy czym poczucie przynależności wyznaniowej pozostaje głów-
nym wyznacznikiem narodowości. Właśnie z historycznego punktu widzenia jest intere-
sujące, jak te sądy i postrzeganie świata oraz otoczenia zależą od takich kryteriów jak 
narodowość lub wyznanie. 

Reasumując można wysnuć wniosek, że recenzowana praca z pewnością okaże się 
bardzo cennym źródłem wiedzy nie tylko dla lingwistów, lecz również historyków zaj-
mujących się dziejami pogranicza polsko–białorusko–litewskiego w XX w. Prezentowane 
artykuły i świadectwa mieszkańców raz jeszcze wymownie dowodzą, że Brasławszczyznę 
należy uznać za region wielojęzykowy, wielowyznaniowy i wielonarodowościowy, gdzie 
ścierają się wpływy różnych kultur i języków. Na zakończenie piszący te słowa chciałby 
wyrazić nadzieję, że omawiana praca zainspiruje historyków i lingwistów do podobnych 
badań nad innymi „małymi ojczyznami” położonymi za wschodnią ścianą Polski.

Jerzy Grzybowski
Uniwersytet Warszawski

Wydział Lingwistyki Stosowanej

* * *

Philippe B u c, Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tek-
stami a teorią nauk społecznych, przekład i redakcja naukowa Michał 
T o m a s z e k, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 
s. 335.

Do rąk polskiego czytelnika trafiła frapująca książka. Każe ona współczesnym czy-
telnikom przemyśleć, jak w średniowieczu wyglądały relacje między rytuałami a porząd-
kiem politycznym oraz w jaki sposób mediewiści używają dziś pojęcia „rytuał” i na ile są 
świadomi jego teologicznej proweniencji.

Pierwsza część omawianej pracy podąża wstecz, od wieku X ku III. W rozdziale 
pierwszym autor analizuje, w jaki sposób Liutprand z Cremony w swojej „Antapodosis” 
ukazywał ceremoniały wykonywane przez władców z dynastii ottońskiej i ich italskich 
rywali: Berengara II z Iwrei oraz Hugona z Arles. W jego ujęciu rytuały odgrywane przez 
Henryka I i Ottona I przesycone były bożym i społecznym przyzwoleniem, dzięki czemu 
w widoczny sposób wzmacniały legitymację władzy dynastii saskiej w Italii. Tymczasem 
podobnym czynnościom wykowywanym przez ich rywali zawsze czegoś brakowało — 
królewski adventus przeradzał się w krwawą rzeź, a zebrany podczas koronacji lud oka-
zywał się niepełny i w ten sposób sama koronacja jawiła się jako uzurpacja. 
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W rozdziale II Philippe B u c  poskazuje, jak w dobie poźnokarolińskiej rytuały, 
a zwłaszcza ich opisy, były wykorzystywane do krytykowania przeciwników politycz-
nych lub demonstrowania własnych ambicji. Analizując przykłady zaczerpnięte od 
Hincmara arcybiskupa Reims i zestawiając je z innymi relacjami dotyczącymi tych sa-
mych ceremonii, autor rekonstruuje dostępny wówczas język krytyki i pomówień. 

Rozdział III zawiera analizę silnie zabarwionych liturgią rytuałów biskupów i wład-
ców w „Historii Franków” Grzegorza z Tours. Autor pokazuje, jak Grzegorz krytykował 
władców za używanie elementów liturgii do celów politycznych i podważał prawomoc-
ność oraz sakralny charakter królewskich rytów. Z drugiej strony „dobre” rytuały bisku-
pie nie tylko miały dowodzić boskiej sankcji, lecz także ustanawiały nowy porządek we 
frankijskiej wspólnocie kultu — jednolitość i równoczesność w obchodzeniu świąt, o co 
na synodach walczyli biskupi państwa Merowingów.

Rozdział IV cofa czytelnika do Rzymu III stulecia i pokazuje, jak prześladowani 
chrześcijanie wykorzystywali rzymskie ceremonie egzekucji rozgrywające się na stadio-
nach, na które trafiali skazani na śmierć. Zamiast stawać się biernymi ofiarami spektaklu 
i grać wyznaczoną im przez pogan rolę burzycieli porządku publicznego czy kryminali-
stów, chrześcijanie (i ich apologeci) inscenizowali swoją męczeńską śmierć i próbowali 
szerzyć bunt przeciw władzy wśród widzów egzekucji. Takie „antysystemowe” odczyta-
nie rytów potwierdzały żywoty skazańców, ukazujące ich jako męczenników.

Mówiąc nieco ogólniej, w pierwszej części książki Buc przekonująco dowodzi, że 
od późnego antyku chrześcijaństwo w zetknięciu z władzą polityczną, oprócz pewnego 
języka ceremonii, wypracowało swoistą hermeneutykę postrzegania rytuałów, która wy-
raźnie rozróżniała pomiędzy literą a duchem odprawianych ceremonii. Dla średniowiecz-
nych autorów było jasne, że ani same rytuały, ani tym bardziej ich opisy, nie były neu-
tralne. Przestroga, którą Buc kieruje do mediewistów brzmi: nie sposób metodologicznie 
oddzielić ceremonii od opisów, interpretacja autora opisu i jego interesy polityczne są 
immanentną częścią wymowy źródeł. Wiele rytuałów nie tylko mogło rozegrać się zupeł-
nie inaczej, niż zostały opisane, albo mogło w ogóle nie mieć miejsca. To co badamy, to 
„rytuały–w–tekście”.

Druga część recenzowanej pracy to dwa długie rozdziały, które ukazują, co się stało 
ze średniowieczną hermeneutyką dualizmu rytów począwszy od wczesnego okresu no-
wożytnego a skończywszy na współczesnych teoriach socjologicznych i antropologicz-
nych. Jest to niebanalne przedsięwzięcie (choć momentami nadto polemiczne), gdyż owe 
teorie stały się we współczesnej nauce narzędziami codziennego użytku. W skrócie można 
powiedzieć, że dystans między literą a duchem ceremonii uległ w mediewistyce znaczne-
mu skróceniu, a świadomość roli tej hermeneutyki w średniowieczu — niemal całkowite-
mu zatarciu. Przy pomocy metody oscylującej między archeologią dyskursu à la Michel 
F o u c a u l t  a Begriffsgeschichte Reinharda K o s s e l e c k a, Buc krok po kroku odtwa-
rza, jak zmieniało się myślenie o związku między rytuałami a porządkiem politycznym na 
Zachodzie i jak doszliśmy do przyjęcia przez mediewistykę spojrzenia na ryty jako wyraz 
rzeczywistego ducha i stanu wspólnoty politycznej. Zamykając swoją książkę Buc, jako 
antidotum na to naiwne wykorzystywanie teorii proponuje raczej skupienie się na anali-
zie źródeł i uznanie rytuałów przede wszystkim za konstrukty literackie.
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Warto w tym miejscu dodać kilka słów na temat redakcji i przekładu omawianego 
tomu. Należy docenić inicjatywę i ambicję Wydawnictw UW, które zdecydowały się 
przetłumaczyć i wprowadzić na rynek polski współczesnych klasyków światowej medie-
wistyki. Uprzednio „Błaganie o przebaczenie i łaskę” Geoffrey’a K o z i o l a ,  a teraz 
wciąż wzbudzające kontrowersje swoim agresywnie polemicznym tonem „Pułapki rytu-
ału”, pozwalają skrócić intelektualny dystans między badaniami na arenie międzynaro-
dowej i prowadzonymi w Polsce. Co więcej, do omawianej książki dodano obszerne po-
słowie, napisane specjalnie do polskiego wydania. Tym samym czytelnik otrzymuje nie 
tylko klasyczne już dzieło, lecz także omówienie kontekstu jego recepcji, obrazu dysku-
sji jaką wywołało oraz zaktualizowanego stanu badań (do 2011 r. włącznie). Dobrze się 
też stało, że wydawcy dochowali wierności pomysłowi Princeton University Press i – 
przy zachowaniu pełnych przypisów — „odchudzili” książkę o obszerną bibliografię, 
udostępniając ją w formie pliku na stronie internetowej wydawnictwa.

Redakcja naukowa recenzowanej pracy to pokaz znakomitego warsztatu i imponują-
cej skrupulatności. Większość cytowanych źródeł łacińskich została specjalnie na tę oka-
zję przetłumaczona z oryginału na polski, a tam, gdzie udało się znaleźć polskie tłuma-
czenia (zwłaszcza źródeł greckich w rozdziale czwartym), zostały one przytoczone 
zamiast przekładu z angielskich tłumaczeń Buca. Redaktor naukowy odszukał polskie 
przekłady obcojęzycznych prac zawartych w bibliografii do 2011 r. włącznie. Zostały 
one dodane do oryginalnych przypisów wraz z odsyłaczami do właściwych stron. Zdarza 
się także, że redaktor naukowy koryguje drobne nieścisłości autora (np. s. 257 przyp. 73).

Trafiają się także błędy korekty i redakcji — wiele małych i kilka dużych. Nieco 
drobnych literówek np. Begriffsgechichte zamiast Begriffsgeschichte (s. 19), „O. Bruner” 
zamiast „O. B r u n n e r ”  (s. 20 przyp. 14), Herrchaftsstruktur zamiast Herrschaftsstruktur 
(s. 34 przyp. 11), czy wissenschaflichen zamiast wissenschaftlichen oraz Herrschaftzeichen 
zamiast Herrschaftszeichen (s. 278 przyp. 154).

Jednak najbardziej wrażenie z lektury tej wspaniałej i intrygującej książki psuje ja-
kość tłumaczenia. Pal licho tautologie, np.: „wznosząca się w górę trajektoria” (s. 35) 
i inne niezgrabności jak np.: „rozmaity tłum” (s. 130); „poznawczo rozświetlający” 
(oryg. cognitively enlightening, s. 230); nadużywanie angielskiej kalki „koncept” kosz-
tem lepszego polskiego słowa „pojęcie”; „zdrowe lub perwersyjne relacje między sche-
matami łączenia rytuału i polityki” (oryg. perverse, a więc raczej „wypaczone”, s. 231) 
„przednowoczesny Zachód”, czyli kalka z angielskiego pre–modern West (s. 27), gdy 
powinno być: „Zachód doby przednowożytnej”; „współzawodnicy” zamiast „konkuren-
ci” (s. 34), „fenomeny” zamiast „zjawiska” (s. 26) itd. Najczęściej te niezręczności wyni-
kają ze sposobu tłumaczenia, nazbyt bliskiego oryginałowi. Na przykład: „Gdyż jakkol-
wiek a priori możliwe jest, że literacka tradycja...”, co jest dosłownym lecz mało 
czytelnym tłumaczeniem angielskiego: For while it is a priori possible that the literary 
tradition..., mimo że sens i styl dałoby się pogodzić prostszym: „Choć a priori jest moż-
liwe, że literacka tradycja...” (s. 301); „w tym samym czasie” (oryg. at the same time) 
zamiast „zarazem” (s. 284).

Niekiedy te niezgrabności wyraźnie wypaczają sens tekstu. Na s. 71 mowa jest o in-
terpretacyjnej samoobsłudze italskich dynastów w odniesieniu do rytuałów, choć tekst 
oryginalny mówi o ich self–servingness w wykorzystaniu opisów rytuałów, a zatem jedy-
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nie o świadomym używaniu ceremonii do własnych celów politycznych. Podobnie na 
s. 175 tytuł podrozdziału brzmi: „Religio w teorii i sfera polityczna”, choć jak wynika 
z tytułu oryginalego („Theorizing »Religio« and the Public Sphere”), a także z sensu 
podrozdziału, zainteresowaniem średniowiecznych teoretyków cieszyły się w równym 
stopniu oba człony tytułu — tak religio, jak sfera publiczna. Na s. 77 mowa jest o dzie-
dzicach Lotara, którzy po jego śmierci w 855 r. dali się zmanipulować jako słabsze figury 
na już istniejącej politycznej szachownicy, podczas gdy oryginał mówi tyle tylko, że 
dziedzice Lotara weszli na ową szachownicę jako słabsi gracze niejako z własnej woli. 
Zmiana z formy czynnej na bierną jest w tym miejscu nieuprawniona. Wreszcie niektó-
rych zdań wprost nie sposób zrozumieć np.: „W ukrywaniu przed śmiercią Hugona 
i Lotara swojej nikczemności i żądzy panowania Berengar okazał się arcyhipokrytą” 
(s. 41).

W trakcie prac redakcyjnych gdzieś ulotniły się odstępy, które w oryginalnym wy-
daniu oddzielały większe całości rozumowania prowadzonego w poszczególnych roz-
działach (np. s. 231, por. s. 194 w oryginale). Wprowadza to czytelnika w zakłopotanie, 
gdy bez uprzedzenia rzucany jest w nowy ciąg myślowy autora. I wreszcie coś, co zaiste 
trudno pojąć: z jakiego powodu tłumacz i wydawnictwo nie zdecydowali się na wprowa-
dzenie odnośników do polskiego tłumaczenia książki Geoffrey’a Koziola „Błaganie 
o przebaczenie i łaskę”? Wszak dwa lata wcześniej wydały polski przekład tej książki 
i to w tej samej serii. W dodatku „Pułapki rytuału” w dużym stopniu odnoszą się właśnie 
do ustaleń zawartych w pracy Koziola.

Mimo tych niedociągnięć należy raz jeszcze podkreślić, że do naszych rąk trafiła 
książka niezwykle inspirująca i stawiająca w nowym świetle pytania o metodologię ba-
dania porządku politycznego i rytuałów władzy w średniowieczu.

Wojtek Jezierski
Göteborgs universitet

Institutionen för historiska studier;
Deutsches Historisches Institut

Warschau

Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim 1815–1867 w za-
sobach polskich archiwów państwowych, oprac. Marcin Wo d z i ń s k i, 
Instytut Historii Żydów Polskich i Stosunków Polsko–Izraelskich, Uni-
wersy tet Telawiwski, Wydawnictwo „Austeria”, Kraków–Budapeszt 2011, 
s. 568.

Dzieje chasydyzmu od dawna przyciągają uwagę historyków zarówno żydowskich, 
jak polskich. Doczekały się bogatej literatury w wielu językach; w tym dorobku są także 
publikacje Marcina Wo d z i ń s k i e g o. Najnowsze dzieło tego autora udostępnia zainte-
resowanym obszerny zbiór dokumentów przechowywanych w Archiwum Głównym Akt 
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Dawnych w Warszawie oraz w archiwach państwowych w Katowicach, Kielcach, 
Lublinie, Łodzi i Płocku. Składają się na nie akta wytworzone przez administrację 
Królestwa Polskiego (w tym dokumenty powstałe w wyniku dochodzeń związanych 
z czynnościami urzędowymi), decyzje w sprawach rozstrzyganych przez władze, a także 
zeznania, prośby, skargi, doniesienia i inne dokumenty wytworzone przez Żydów (za-
równo chasydów, jak ich przeciwników). Komentarz wydawcy wyjaśnia tło spraw, któ-
rych źródła te dotyczą.

Dokumenty ułożone zostały w kolejności chronologicznej i uporządkowane 
w 43 gru pach według spraw, których dotyczyły. Wydawca opatrzył je komentarzami wy-
jaśniającymi podłoże relacjonowanych wydarzeń, istotę problemów wywołujących spory 
oraz przesłanki postępowania organów państwa.

Dokumenty wraz z komentarzami wydawcy wprowadzają czytelnika w świat rywa-
lizujących (nieraz bardzo ostro, włącznie ze stosowaniem nieprawdziwych oskarżeń 
i donosami do władz) nurtów religijnych wyznawców judaizmu, tradycji oraz obyczajów 
wiernych. Zarzuty zawarte w skargach, wyjaśnieniach i zeznaniach ukazują także rozma-
ite problemy życia codziennego Żydów w Królestwie. Czytać je można nieraz wręcz jak 
literaturę sensacyjną, opisującą namiętności ludzi z minionych stuleci. Ciekawy materiał 
znajdą także czytelnicy zainteresowani dziejami poszczególnych miejscowości (varsa-
vianistom polecam zwłaszcza sprawę powołania sławnego cadyka Meira Altera na urząd 
w Warszawie, s. 328–336).

Czytelnik zainteresowany społeczeństwem żydowskim znajdzie w książce bardzo 
ciekawy materiał ukazujący jego zróżnicowanie społeczne i światopoglądowe, a także 
stosunki między Żydami a aparatem władzy. Interesujący jest także obraz funkcjonowa-
nia aparatu administracyjnego Królestwa, zasady procedowania i metody załatwiania 
spraw, a także relacje między poszczególnymi urzędami państwowymi. Okazuje się przy 
tym, że przedstawiciele administracji nieraz nie orientowali się w bardzo istotnych dla 
Żydów zagadnieniach i obyczajach (np. błędnie interpretując pojęcie „mięso trefne”, 
s. 101). Odnieść też można wrażenie, że w urzędach (przynajmniej niektórych) panował 
bałagan (s. 154–155).

Dokumenty poprzedza zwięzły wstęp, w którym omówiono zasady edycji; w końco-
wej części znajdują się: spis źródeł i literatury, indeks nazwisk, miejscowości i ważniej-
szych terminów dotyczących judaizmu, spis ilustracji znajdujących się w tekście oraz 
podstawowe informacje i teksty w języku angielskim. Skromna, ale bardzo staranna 
forma edytorska zasługuje na uznanie.

Jerzy Tomaszewski
(Warszawa)
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Jerzy Z. P a j ą k, Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się 
postaw politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach 
Wielkiej Wojny 1914–1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanow-
skiego, Kielce 2012, s. 413. 

Autor przyjął perspektywę w historiografii polskiej nietypową. Wbrew sugestii za-
wartej w tytule, nie przedstawia omawianej ewolucji jako jedynej możliwej. W miejsce 
niezłomnej woli narodu — w ujęciu tradycyjnym prowadzącej rzekomo logicznie i bez-
alternatywnie do odrodzenia w listopadzie 1918 r. — znacznie silniej akcentuje narasta-
jące rozczarowanie społeczeństwa Galicji monarchią habsburską. W rezultacie miał 
miejsce nie marsz ku niepodległości, lecz skomplikowany proces pozbywania się złu-
dzeń na temat opatrznościowej roli Habsburgów i ich imperium. Kulminacyjnym punk-
tem tego procesu stał się traktat brzeski, definitywnie grzebiący nadzieje na rozwiązanie 
austro–polskie. Jeszcze bardziej zaskakujące — i w pełni zgodne z podtytułem — jest 
niemal równorzędne (na ile pozwalają na to literatura i źródła) uwzględnienie postaw 
polskich i ukraińskich. Już z tego względu książka zasługuje na wyróżnienie.

Powodów ku temu jest więcej. Autor wykorzystał mnóstwo źródeł polskich, ukraiń-
skich i rosyjskich, korzystał także z austriackich. Do znanego obrazu wprowadza sporo 
korekt. Bodaj najważniejsze dotyczą okresu 1914–1915. Okupacyjna administracja ro-
syjska w Galicji jawi się raczej jako nieudolna niż krwiożercza. Rzeczywiście, konse-
kwentnie prześladowała Ukraińców–narodowców, ale już liczne żołnierskie ekscesy 
antyżydowskie najwyraźniej ani nie były jej celem, ani instrumentem. Wymuszone kon-
wersje unitów na prawosławie okazują się bardziej rezultatem działań ortodoksyjnych 
zelotów niż władz. Rozprawa z Polakami zaś pozostawała w sferze planów i raczej była 
odsuwana w czasie, niż realizowana. Pogromy — rosyjskie, w drugiej części wojny pol-
skie, w najmniejszym stopniu austro–węgierskie — zajmują w omawianej książce sporo 
miejsca. Autor dość konsekwentnie podąża tropem hipotezy o pauperyzacji jako głównej 
przyczynie zajść, co nie wydaje się w pełni przekonujące, niemniej wprowadza do obie-
gu naukowego — podobnie jak w wypadku innych wątków — setki nowych informacji. 

Książka przynosi także najpełniejszy dotąd zapis buntu Polaków przeciw monarchii 
w lutym 1918 r. W tekście sprawa ta (włącznie z reakcjami ukraińskimi) zajmuje 35 stron 
druku, w aneksie prawie 50; zasadne jest pytanie, czy te powtarzające się, znane specja-
listom argumenty i formy demonstrowania sprzeciwu rzeczywiście aż na tyle zasługują. 

Można także wytknąć oczywiste uchybienia. Za najbardziej istotne uznałbym po-
traktowanie kwestii terroru wobec cywilów i zbrodni wojennych. Autor słusznie podkre-
śla, że zakres represji austro–węgierskich w 1914 r. był znacznie szerszy niż rosyjskich 
w następnych miesiącach. Kiedy jednak dochodzi do sprawy najważniejszej — odwetu 
za rzekome zdrady Galicjan w okresie okupacji rosyjskiej — ogranicza się do trzech 
zdań, z których najważniejsze opiera się na artykule prasowym z 1917 r. i brzmi: „Około 
30 000 osób posądzonych o zdradę i szpiegostwo na rzecz Rosji stracono na podstawie 
wyroków sądów polowych, a drugie tyle bez sądów” (s. 154). Jest to nieprawda rodem 
z protokołów Rady Państwa z 1917 r., kiedy posłowie polscy i ukraińscy chętnie używali 
podobnych liczb, mając ku temu słabe lub raczej żadne dowody. Błysnął wówczas de-
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Nespokojna hranica. Zbornik mezinarodnej vedeckej konferencje „Slo-
vensko–pol’ske vzt’ahy v rokoch 1937–1947” uskutečnenej 3 oktobra 2009 
v Spiskej Belej v spolupraci Spišskeho dejepisneho spolku, Spolku Slovakov 
v Pol’sku, Ustavu pamäti naroda, Spolok Slovakov v Pol’sku — Towa-
rzystwo Słowaków w Polsce, Krakov 2010, s. 256.

Problematyka konferencji, a tym samym przedstawionych na niej referatów, które 
opublikowano w książce, została zakreślona dość generalnie, lecz niemal wszyscy auto-
rzy skoncentrowali się na zagadnieniach dotyczących Orawy, Spisza i Kisuc, podzielo-
nych po I wojnie światowej decyzją Konferencji Ambasadorów między Polskę i Czecho-
słowację. Są to kwestie, które od przeszło stulecia wywołują namiętne dyskusje 
polsko–słowackie, podczas których obydwie strony wychodzą z tezy, traktowanej jako 
aksjomat, że sporne tereny były „od zawsze” nasze i zamieszkane przez ludność polską 
(względnie słowacką), toteż na podstawie praw boskich i ludzkich powinny w całości 
należeć do Polski (względnie Słowacji). Na rzecz takiego poglądu przedstawiane są ar-
gumenty historyczne, filologiczne i prawne sięgające średniowiecza.

Autorzy tekstów wchodzących w skład recenzowanej książki zasługują na uznanie 
z kilku względów. Przede wszystkim polemiki z badaczami polskimi mają najczęściej 
charakter rzeczowy, badacze starają się przedstawić niektóre nowe argumenty, dotyczące 
zwłaszcza położenia Słowaków w Polsce w omawianym przez siebie okresie, przytaczają 
czasem fakty, które mogą świadczyć na rzecz argumentów historyków polskich, a także 
nieraz sceptycznie podchodzą do polityki władz słowackich. Dowiadujemy się więc na 
przykład o niezadowoleniu mieszkańców ziem przyłączonych do Słowacji w 1939 r. 
z powodu pogorszenia się ich położenia materialnego.

Za największą słabość przedstawionych referatów uważam to, że ich autorzy nie 
dostrzegają, iż dla części — trudno dziś ustalić, jak znacznej — mieszkańców spornych 
terenów pojęcie świadomości narodowej było czymś obcym. Nie wynikało to jedynie 
z polityki władz węgierskich przed 1918 r., ani z postępowania władz polskich w latach 
międzywojennych. Podobnie, jak w wielu regionach pogranicznych (klasycznym tego 
przykładem jest Górny Śląsk) uważali się po prostu za ludzi miejscowych, rozmaicie to 

magogią Ignacy Daszyński, autoryzował ją po latach cytowany przez autora Wincenty 
Witos.

Powyższy akapit pokazuje, że polemizować należy także z pracą bardzo dobrą, cie-
kawą i w wielu miejscach nowatorską. W wypadku książki Pająka — z wyjątkiem po-
twierdzającym ogólną obserwację, że jednym z największych mankamentów polskiej 
historiografii stał się w ostatnich dekadach zanik badań nad I wojną światową.

Włodzimierz Borodziej
Uniwersytet Warszawski

Instytut Historyczny
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interpretując. Pośrednim argumentem na rzecz takiej tezy było postępowanie obu stron 
w krótkim okresie przygotowań do plebiscytu (który ostatecznie się nie odbył) w postaci 
starań o pozyskanie przychylności mieszkańców spornych ziem przy pomocy argumen-
tów materialnych (troska o zaopatrzenie w niezbędne im produkty) oraz religijnych (de-
monstrowanie przez obie strony wiary katolickiej, propagowanie przez działaczy pol-
skich tezy, że Czesi są husytami i wrogami katolicyzmu, pielgrzymki do ważnych miejsc 
kultu, zwłaszcza maryjnego). Argumenty patriotyczne miały często o wiele mniejsze 
znaczenie. Konsekwencją tego było (i jest nadal) traktowanie mieszkańców omawianych 
wiosek, którzy opowiadali się za Polską jako odstępców lub nawet element obcy wobec 
rdzennej ludności. Analogiczne sądy znano po stronie polskiej. Trudno też przyjąć bez 
zastrzeżeń, że miejscowy język ludności wiejskiej był dialektem słowackim, podobnie 
jak zasadnicze wątpliwości budzi zakładanie przez autorów polskich, że był dialektem 
polskim. Kwestie te analizuje Tomasz K a m u s e l l a, ukazując polityczny charakter ta-
kiej klasyfikacji („The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe”, 
s. 578, 584, 609–611, 732–734). Nie można też uznać argumentu, że dowodem nieistnie-
nia rodzimej ludności polskiej na spornym terenie jest brak w statystykach czeskich i sło-
wackich informacji o Polakach, choćby tylko z powodu sposobów przeprowadzania spi-
sów ludności i stosunku wielu respondentów do pojęcia narodowości. Nie sądzę, aby 
można było ustalić liczbę osób uważających się za Słowaków, względnie Polaków, na 
spornych ziemiach w pierwszej połowie XX w. i musimy zadowolić się generalnym 
stwierdzeniem, że byli wśród nich Słowacy, Polacy oraz „tutejsi”, dla których pojęcie 
narodowości było obce.

Tak generalne stwierdzenie pozwala lepiej zrozumieć złożony charakter miejsco-
wych stosunków wśród mieszkańców, źródła rozmaitych konfliktów, a także uzasadnia 
krytyczne oceny polityki organów państwowych w kwestii narodowej. Ukazanie tych 
aspektów jest mocną stroną referatów opublikowanych w książce. Jest ich jedenaście 
(nie licząc wprowadzeń przedstawicieli trzech instytucji organizujących konferencję).

Martin G a r e k  i Pavol J a k u b e c  krytycznie rozpatrują polską politykę wobec 
Słowacji przed 1938 r. Sądzę, że pierwszy z nich przesadnie ocenia znaczenie Słowacji 
dla polskiej dyplomacji po 1930 r. i nie dostrzega, że zwłaszcza przed wybuchem wojny 
Słowacja była traktowana raczej jako przedmiot polityki, a nie podmiot, z którego intere-
sami należało się liczyć. Interesującą tezę uzasadnia natomiast Jakubec dowodząc, że 
zarówno dla polityków polskich, jak czechosłowackich, tatrzańska wioska Javorina 
(Jaworzyna) stała się miejscowością symboliczną, co tłumaczy zaciętość „sporu taterni-
ków”, jak zatarg ten określił publicysta.

Bardzo interesujące są referaty Jozefa Č o n g v y, Milicy M a j e r i k o v e j  i L’udo-
mira M o l i t o r i s a  poświęcone sytuacji Słowaków w Polsce przed 1939 r. i po wojnie 
do 1947 r. Niestety, co zresztą dla polskich historyków nie powinno być tajemnicą, poło-
żenie ich było zdecydowania złe, przy czym wpływała na to zarówno polityka admini-
stracji państwowej, jak stanowisko władz kościelnych, co dla katolickiej ludności sło-
wackiej było bardzo dotkliwe. Odrębną kwestią jest działalność Józefa Kurasia „Ognia”, 
który zapisał się w słowackiej pamięci jako bezlitosny watażka, o czym piszą Molitoris 
oraz Jerzy S. Ł ą t k a  (jedyny Polak wśród autorów, ukazujący społeczne i psychologicz-
ne podłoże działalności „Ognia”).
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Cenne są także referaty poświęcone losom poborowych z terenów uzyskanych przez 
Słowację w 1939 r. (Peter J a š e k, Martin L a c k o). Książka opatrzona jest ilustracjami, 
a każdemu referatowi towarzyszy zwięzła i bardzo użyteczna informacja o autorze.

W sumie książka zasługuje na uwagę polskich historyków, aczkolwiek świadczy, że 
daleko jeszcze do uzgodnienia poglądów na problematykę pogranicza polsko–slowackie-
go przez przedstawicieli obu stron sporu.

Jerzy Tomaszewski
(Warszawa)
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R O Z P R A W Y

WIESŁAW WIĘCKOWSKI, JANUSZ Z. WOŁOSZYN 
JANUSZ Z. WOŁOSZYN 
Uniwersytet Warszawski
Instytut Archeologii

Etapy dzieciństwa w kulturze Moche — 
materiały grobowe i ikonografia

Przez całe dziesięciolecia rozwoju archeologii praktycznie nikt nie zaprzątał 
sobie głowy dziećmi, badaniem ich życia, ich roli w rodzinie, analizowaniem ich 
pozycji społecznej1. Archeolodzy XIX i I poł. XX w. zajmowali się problemami 
znacznie poważniejszymi: procesem zasiedlania poszczególnych kontynentów, 
genezą powstania zbieracko–łowieckiego modelu życia, domestykacją kolejnych 
gatunków roślin i zwierząt, sposobami produkcji narzędzi kamiennych, cerami-
ki i metali, etapami przechodzenia na osiadły tryb życia, warunkami kształtowa-
nia się miast i państw, powstaniem religii, sztuki, pisma, przyczynami prowadze-
nia konfliktów zbrojnych, podejmowania migracji czy kontaktów handlowych. 
Zagadnienia te — bez wątpienia podstawowe dla rozwoju cywilizacji i kulturowej 
ewolucji człowieka jako gatunku — wiązano (w dużej mierze oczywiście słusznie) 
z działalnością i kompetencjami ludzi dorosłych. Dzieci nie podbijały nowych tere-
nów, nie udomawiały, nie opracowywały nowych rozwiązań technicznych, niczego 
nowego i oryginalnego nie tworzyły. Gdyby nie to, że za jakiś czas mieli z nich 
powstać dorośli (posiadający — niemal ex nihilo — te wszystkie skomplikowane 
umiejętności), można by było w zasadzie w ogóle o nich zapomnieć.

Archeologia od czasów swych narodzin była dziedziną skrajnie androcentrycz-
ną. Miała na to wpływ zarówno płeć większości badaczy, jak i podejmowana tema-
tyka. W centrum zainteresowania był mężczyzna — twórca i wynalazca, opiekun 
i żywiciel rodziny, polujący, uprawiający rolę i hodujący zwierzęta, wydobywający 
kopaliny, wytapiający metale, produkujący narzędzia i broń, walczący z innymi 
mężczyznami, wreszcie biorący udział w obrzędach religijnych (które miały mu 

1 Podobny brak zainteresowania tą tematyką istniał także w badaniach historycznych czy antropo-
logicznych. Za początek poważniejszej refleksji nad rolą dziecka i dzieciństwa w dziejach uważa się 
powszechnie (choć była to później praca wielokrotnie krytykowana) książkę: Ph. A r i è s, L’Enfant et 
la vie familiale sous l’Ancien Régime, wydaną w 1960 r. (tłum. pol.: Historia dzieciństwa. Dziecko 
i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk 1995).
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zapewnić powodzenie we wszystkich wcześniej wymienionych dziedzinach życia) 
i tworzący sztukę (która rejestrować miała jego osiągnięcia). Po śmierci najwy-
bitniejsi mężowie składani byli do grobów (wznoszonych przez innych mężczyzn 
nieraz z wielkim nakładem sił i środków) i zaopatrywani w większą lub mniejszą 
liczbę grobowych darów i ofiar (w tym ofiar ludzkich, wśród których znajdować 
się mogli zarówno inni mężczyźni, jak też kobiety i dzieci).

O takim sposobie widzenia przeszłości łatwo się przekonać, studiując książ-
kowe rekonstrukcje artystyczne życia dawnych społeczności ludzkich (od paleolitu 
po średniowiecze), sporządzone w XIX i XX w. Oglądając je, szybko zauważymy 
— czy na pewno ze zdziwieniem? — że najwięcej jest na nich mężczyzn (którzy 
— zajmując niemal zawsze centralną pozycję w takich obrazach — „żywią i bro-
nią”, a poza tym zajmują się niemal wszystkimi „istotnymi” dziedzinami życia 
społecznego), znacznie mniej kobiet (które najczęściej przetwarzają to, co mężczy-
znom udało się zdobyć lub wyprodukować) i wyjątkowo mało dzieci2. Najmniejsze 
z nich, słabe i bezbronne, noszone są na rękach matek, starsze (zwykle o trudnej 
do ustalenia płci) obserwują z przejęciem działania dorosłych. Niemal wszystkie 
są zaskakująco poważne (w jaki jednak sposób i czym mogłyby się bawić?). Pilnie 
przyglądając się poczynaniom rodziców i opiekunów chłoną one wiedzę i zdoby-
wają umiejętności potrzebne do tego, aby jak najszybciej dorównać starszym, stać 
się jednostkami społecznie użytecznymi i... wydorośleć. Warto też zauważyć, że 
gdyby na podstawie tego rodzaju artystycznych wizji (opartych jednak na bada-
niach archeologów) chcieć przedstawić piramidę wiekową dawnych społeczności, 
trzeba by przyjąć, że dzieci i nastolatki stanowiły w nich nie więcej niż kilka pro-
cent ludności3.

Z czasem takie prezentowanie przeszłości — będące w dużym stopniu wyni-
kiem rzutowania na inne kultury wzorców europejskich (i to dotyczących głów-
nie najbardziej rozwiniętych społeczeństw ostatnich dwustu lat) — wywołać 
musiało gwałtowną reakcję zarówno ze strony antropologów, jak i archeologów. 
Androcentryczna narracja na temat przeszłości zaczęła powoli erodować począw-
szy od lat 1970. Proces ten wiązał się oczywiście z następującymi wówczas prze-
mianami społecznymi i powstaniem nowego nurtu badań, jakim była archeologia 
feministyczna. Podkreślano w niej między innymi, że proces biologiczno–kultu-
rowej ewolucji gatunku ludzkiego nie może być odczytywany i przedstawiany 

2 Taką analizę dla przedstawień kobiet w artystycznych rekonstrukcjach przeszłości przedstawiła 
amerykańska antropolog M. G. W i b e r, Erect Men/Undulating Women: The Visual Imagery of Gender, 
„Race” and Progress in Reconstructive Illustrations of Human Evolution, Waterloo 1997.

3 Warto przy okazji przypomnieć, że dla współczesnych bogatych i rozwiniętych społeczeństw 
Zachodu (w których średnia wieku jest najwyższa w dziejach i niemal dwukrotnie przewyższa tę, zna-
ną z epok wcześniejszych — odpowiednio ok. 70–80 do ok. 30–40 lat) udział ludności w wieku przed-
produkcyjnym (tj. przed 18 rokiem życia) do ogółu populacji wynosi zaledwie (!) ok. 30% (są to 
tzw. społeczeństwa stare). W krajach biednych, rozwijających się odsetek ten wynosi niekiedy aż 
ok. 60% (tzw. społeczeństwa młode).
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wyłącznie jako ewolucja przedstawicieli jednej płci (dwuznaczność angielskiego: 
evolution of man). Kiedy najliczniejsza z marginalizowanych przez długi czas grup 
przetarła szlak, wprowadzając stopniowo „swoją” tematykę do głównego nurtu ba-
dań, innym było już zdecydowanie łatwiej. W następnych dekadach w archeolo-
gii zaczęły wyodrębniać się kolejne dziedziny i pola zainteresowań, które obecnie 
określane są wspólnym mianem archaeology of identity (archeologia tożsamości). 
Obejmują one zarówno gender archaeology (archeologię kulturowo kształtowa-
nych ról płciowych), jak i archeologię rozmaitych grup społecznych, etnicznych, 
rasowych i wiekowych, zwykle w jakiejś mierze mniejszościowych i wcześniej 
lekceważonych w badaniach mainstreamowych.

Problematyka dzieci i dzieciństwa wyraźniej pojawiła się w antropologii na 
przełomie lat 1980. i 1990., nieco później tematykę tę podjęli archeolodzy4. Od 

4 Marginalizacja dzieci w badaniach antropologicznych i archeologicznych była szeroko omawia-
na w literaturze. Już same tytuły niektórych artykułów świadczyć mogą o wielkiej — zdaniem autorów 
— wadze tego zagadnienia. Wśród najczęściej cytowanych wymienić należy prace: C. H a r d m a n, 
Can There Be an Anthropology of Children?, „Journal of The Anthropological Society of Oxford”, 
t. IV, 1973, nr 3, s. 85–99, A. G o t t l e i b, Where Have All the Babies Gone? Toward an Anthropology 
of Infants (and Their Caretakers), „Anthropological Quarterly”, t. LXXIII, 2000, nr 3, s. 121–132, czy 
L. A. H i r s c h f e l d, Why Don’t Anthropologists Like Children?, „American Anthropologist”, t. CIV, 
2002, nr. 2, s. 611–627.

Od lat osiemdziesiątych, lecz głównie dopiero na przełomie XX i XXI w. te dramatyczne pytania 
zaczęli sobie stawiać również archeolodzy. Wśród najważniejszych prac wymienić można: G. H a m -
m o n d i N. H a m m o n d, Child’s Play: A Distorting Factor in Archaeological Discourse, „Society for 
American Archaeology” t. XLVI, 1981, s. 634–636; G. L i l l e h a m m e r, A Child Is Born: The Child’s 
World in an Archaeological Perspective, „Norwegian Archaeological Review”, t. XXII, 1989, s. 89–
105; L. W i l k i e, Not Merely Child’s Play: Creating a Historical Archaeology of Children and 
Childhood, [w:] Children and Material Culture, red. J. S o f a e r  D e r e v e n s k i, London 2000, 
s. 100–114; K. K a m p, Where Have All the Children Gone? The Archaeology of Childhood, „Journal 
of Archaeological Method and Theory”, t. VIII, 2001, nr 1, s. 1–34; J. E. B a x t e r, The Archaeology of 
Childhood: Children, Gender, and Material Culture, Walnut Creek 2005; H. B. S c h w a r t z m a n, 
Materializing Children: Challenges for the Archaeology of Childhood, [w:] Perspectives on the 
Archaeology of Childhood, red. J. E. B a x t e r, Archeological Papers of the American Anthropological 
Association, t. XV, Berkeley 2005, nr 1, s. 123–131; J. W i l e m a n, Hide and Seek: The Archaeology 
of Childhood, Stroud 2005; Children, Childhood and Society, red. S. C r a w f o r d  i G. S h e p h e r d, 
IAA Interdisciplinary Studies in Archaeology, History and Art. vol. I, Oxford 2007.

Na polskim gruncie tematykę tę podejmuje głównie Michał Pawleta z Instytutu Prahistorii UAM 
w Poznaniu. Poświęcony jej był zarówno jego doktorat (Dziecko i dzieciństwo w perspektywie badań 
archeologicznych neolitu środkowoeuropejskiego, 2005), jak i seria artykułów (m.in. Zapomniany 
etap życia. Archeologia dzieciństwa, [w:] Wiara, pamięć i archeologia, red. Ł. O l ę d z k i, Poznań 
2003, s. 65–86, Constructing Childhood in Archaeology, „Ethnographisch–Archäologische Zeit-
schrift”, t. LXXXIV, nr 2/3, s. 181–198, W otchłani niebytu. Negacja problematyki dziecka/dzieciń-
stwa w archeologii, [w:] Komu potrzebna jest przeszłość?, red. D. M i n t a – T w o r z o w s k a 
i Ł. O l ę d z k i, Poznań 2006, s. 102–129). Pierwsza większa ogólnopolska konferencja poświęcona 
tym zagadnieniom odbyła się w ramach spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Naukowe 
Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu (Dusza maluczka, a strata ogromna. Funeralia Lednickie, 
Spotkanie 6., red. W. D z i e d u s z y c k i  i J. W r z e s i ń s k i, Poznań 2004).
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tego czasu ta dziedzina badań prężnie się rozwija, tworząc własną teorię i meto-
dologię. Ukazuje się też sporo publikacji poświęconym zarówno kwestiom szcze-
gółowym (dotyczących poszczególnych zagadnień, stanowisk lub kultur), jak 
i obszerniejszych prac o charakterze teoretycznym. I chociaż wciąż przeważnie 
— wbrew popularnemu powiedzeniu — archeolodzy mają z małymi dziećmi duży 
kłopot, to w trakcie minionych lat badań udało się jednak wypracować wiele me-
todologicznych wytycznych i wskazówek dotyczących sposobów badania źródeł, 
do których warto sięgać, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki 
dzieciństwa i dzieci. Wśród nich znajdują się przede wszystkim materiały grobowe 
zawierające szczątki najmłodszych członków badanych społeczności oraz ikono-
grafia dawnych kultur dzieci przedstawiająca. Chociaż, dostarczają nam one wielu 
cennych danych, ich analiza wcale jednak nie musi być łatwa, a interpretacja jed-
noznaczna. Kilka problemów, jakie stają przed archeologami dzieciństwa postara-
my się przedstawić wykorzystując do tego celu materiały kultury Moche, jednej 
z najlepiej do tej pory zbadanych prekolumbijskich kultur północnego wybrzeża 
Peru, której okres rozkwitu przypadł na kilka pierwszych stuleci naszej ery.

ILE LAT MA TO DZIECKO?

Praktycznie do drugiej połowy XX wieku dzieci w materiale archeologicznym 
były w najlepszym razie tylko zauważane, a obecność ich szczątków na poszcze-
gólnych stanowiskach zaledwie odnotowywana. Dopiero w pierwszej dekadzie 
XXI wieku tematyka dzieciństwa znalazła się w głównym nurcie zainteresowań 
bioarcheologii, powstawać też zaczęło wiele opracowań archeologicznych i antro-
pologicznych na temat dzieci, ich pozycji w rodzinie, a także ich statusu w spo-
łecznościach pradziejowych i historycznych. Publikacje te dotyczą także metod 
analizy szczątków kostnych osobników niedorosłych oraz możliwości interpretacji 
danych pochodzących z badań takiego materiału5.

Ten szybki wzrost zainteresowania dziećmi pociągnął za sobą również dys-
kusję nad problemami dotyczącymi samej metodologii badań. Wśród nich jed-
ną z ważniejszych kwestii jest używana w bioarcheologii terminologia związana 
z wiekiem. Wyniki analiz materiału osteologicznego, posługujące się określeniami 
dotyczącymi poszczególnych kategorii wiekowych (i przekazywane zwykle ar-

5 Wśród ważniejszych publikacji metodologicznych wymienić należy m.in.: M. E. L e w i s, The 
Bioarchaeology of Children. Perspectives from Biological and Forensic Anthropology, Cambridge 
2007 oraz artykuł A. E. H a l c r o w  i N. T a y e l s, The Biological Investigation of Childhood and 
Social Age: Problems and Prospects, „Journal of Archaeological Method and Theory”, t. XV, 2008, 
s. 190–215. Spośród publikacji bioarcheologicznych dotyczących procedur opracowywania materiału 
najważniejszymi publikacjami są: L. S c h e u e r  i S. B l a c k, Developmental Juvenile Osteology, 
London 2000 oraz B. J. B a k e r, T. L. D u p r a s  i M. W. T o c h e r i, The Osteology of Infants and 
Children, College Station 2005.
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cheologom prowadzącym badania wykopaliskowe w postaci zestandaryzowanych 
tabel i wykresów) mają głębokie implikacje zarówno dla interpretacji archeolo-
gicznej, jak i w szerszym ujęciu — historycznej i socjologicznej. Odczytując je 
musimy zawsze pamiętać o rozróżnieniu kilku — co najmniej trzech — różnych 
„typów” wieku, z którymi mamy do czynienia w archeologii. Są to:

—  wiek biologiczny (fizjologiczny) — ustalany na podstawie zmian następu-
jących z upływem czasu w organizmie ludzkim (do tej kategorii zaliczymy 
tzw. wiek szkieletowy i wiek zębowy, najczęściej pojawiające się w wyni-
kach analiz bioarcheologicznych);

—  wiek chronologiczny — czas, który upłynął od narodzin, liczony w ogólnie 
akceptowanych jednostkach (np. miesiącach lub latach), choć niekoniecz-
nie identycznych w różnych kulturach;

—  wiek społeczny — kulturowo zdeterminowany zespół norm zachowania 
i wyznaczników statusu społecznego jednostki zależny od jej przynależno-
ści do danej kategorii wiekowej.

Wśród tak zwanych „osobników młodocianych”, wyróżnia się w antropologii 
fizycznej trzy (czasami cztery) główne kategorie wiekowe. Czas ich trwania de-
terminowany jest identyfikowalnymi zmianami biologicznymi organizmu. Te trzy 
podstawowe kategorie określane są jako:

—  dzieciństwo młodsze (infans I) — od narodzin aż do momentu pojawienia 
się pierwszego stałego zęba, czyli do około 7 roku życia;

—  dzieciństwo starsze (infans II) — od pojawienia się pierwszego zęba stałe-
go aż do momentu wyrżnięcia się wszystkich zębów stałych, czyli do około 
13–14 roku życia6;

—  wiek młodzieńczy (iuvenis) — od 13–14 do około 20–21 roku życia. W tym 
czasie następuje skostnienie ostatniego elementu struktury czaszki, czyli 
chrząstkozrostu klinowo–potylicznego. Po tym „wydarzeniu” uznaje się 
osobnika za dorosłego7.

Pozostałe kategorie wieku ustalane są na podstawie mniej precyzyjnych ele-
mentów rozwoju organizmu, które można skrótowo opisać jako degeneracyjne. Są 
to: adultus (dorosły w wieku od 20–21 do 35–40 roku życia), maturus (dorosły 
— a dosłownie „dojrzały” — w wieku od 35–40 do 55–60 roku życia) oraz senilis 

6 Drobne rozbieżności wynikają z tzw. zróżnicowania indywidualnego rozwoju człowieka, jako że 
każdy ma własne tempo rozwoju, a w związku z tym i własne tempo przekraczania poszczególnych 
granic wiekowych. Dodatkowo, sprawę komplikuje nieco fakt, że osiągnięcie kategorii iuvenis nie 
polega tak naprawdę na posiadaniu kompletu stałego uzębienia. Nie bierze się pod uwagę trzecich zę-
bów trzonowych stałych (M3, czyli tzw. ósemek lub zębów mądrości). Te mogą się wyrżnąć znacznie 
później, w wieku, który na pewno możemy już określić jako dorosły.

7 O osobniku mówi się, że jest dorosły, gdy w jego organizmie został zakończony proces osyfika-
cji (kostnienia) szkieletu. Następuje to — pamiętając o zróżnicowaniu indywidualnym — około 24–
26 roku życia, kiedy kostnieją ostanie elementy szkieletu. Niektóre procesy, które można zaliczyć do 
kostnienia trwają jednak przez całe życie.
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(dorosły — a dosłownie „stary” — po 60 roku życia)8. Czwartą, wspomnianą wy-
żej, kategorią wieku, wyróżnianą czasem w opisie materiału kostnego pochodzą-
cego od osobników niedorosłych, jest kategoria — płód (fetus). Dotyczy ona dzie-
ci, które zmarły przedwcześnie (albo jeszcze w organizmie matki, albo w wyniku 
przedwczesnego porodu).

Warto zauważyć, że wyróżnione tu biologiczne kategorie wiekowe z pewno-
ścią przekładały się w pewnym stopniu (bo przecież wciąż się przekładają) na 
kategorie wieku społecznego. Inaczej przecież traktujemy dzieci najmłodsze, 
inaczej trochę starsze, inaczej w końcu nastoletnie. Także w przeszłości, w wielu 
kulturach, podział ten był zapewne zachowany. Nawet współcześnie znamy sze-
reg ceremonii (np. religijnych) — nazywanych często obrzędami lub rytuałami 
przejścia — podkreślających moment „wyjścia” z wieku dziecięcego i „wejścia” 
w wiek dorosły9. Na przykład bar micwa w judaizmie podkreśla moment przejścia 
dziecka płci męskiej w dorosłość, choć jeszcze nie dorosłość biologiczną, lecz tę 
rozumianą jako usamodzielnienie się w sensie odpowiedzialności za swoje czyny 
i odpowiedzialności przed Bogiem. Podobne rytuały występują w wielu kulturach, 
stanowiąc jeden z najistotniejszych elementów życia społecznego jednostki.

Istotne jest zatem, aby pamiętać, że wiek biologiczny (ustalany w bioarche-
ologii głównie na podstawie wyglądu, masywności, rozmiarów i stopnia skostnie-
nia różnych elementów szkieletu) determinuje też w dużej mierze wiek społeczny. 
Małe dzieci, o ograniczonej zdolności komunikacji (słabo rozwinięta mowa), du-
żych wymaganiach co do opieki nad nimi (ze względu na ograniczoną mobilność 
i znikome możliwości samodzielnego zdobycia, przetworzenia, a nawet przyjęcia 
pokarmu), mają generalnie dość niski status w społeczeństwie (choć we własnej 
rodzinie mogą, jak wiemy, zajmować pozycję szczególnie uprzywilejowaną). 
Dopiero między drugim a siódmym rokiem życia dziecko staje się coraz bardziej 
samodzielne, silniejsze fizycznie i psychicznie, i chociaż wciąż wymaga opieki, to 
bardzo szybko przyswaja sobie zdolności społeczne oraz zdobywa potrzebne do 
życia doświadczenie. Po siódmym roku życia dziecko posiada już w pełni rozwi-
niętą zdolność komunikacji oraz znaczną liczbę zdolności pozwalających mu funk-
cjonować w społeczeństwie. Zaczyna zatem pełnić pierwsze funkcje społeczne 
i budować swój status. Dzieje się to zarówno na poziomie domu rodzinnego (dzieci 
w tym wieku mogą już na przykład opiekować się młodszym rodzeństwem), jak 
i w szerszej skali (mogą wykonywać proste zajęcia produkcyjne, doglądać zwie-
rząt itp.). Dziecko społecznie użyteczne staje się więc wówczas w pewnym stopniu 
członkiem społeczeństwa dorosłych, choć — w sensie biologicznym — samo do-

8 Należy tu pamiętać, że termin senilis znaczący tyle co „stary” nabiera zupełnie innego znaczenia 
w społecznościach archeologicznych, gdzie średnia wieku była znacznie niższa niż współcześnie, 
i mogła wynosić na przykład 40–45 lat (lub być nawet znacznie niższa) przede wszystkim ze względu 
na dużą śmiertelność niemowląt.

9 A. v a n  G e n n e p, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006.
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rosłym jeszcze nie jest. Ograniczenie to (w większości kultur tradycyjnych) znika 
całkowicie w momencie osiągnięcia przez młodą osobę dojrzałości płciowej10.

Często przyjmuje się, czy może raczej przyjmowało w przeszłości, że dzie-
ci — między innymi ze względu na wysoką śmiertelność, zwłaszcza w pierwszej 
wyróżnionej wyżej kategorii wiekowej (infans I) zajmowały najniższą pozycję 
w hierarchii i nie posiadały żadnego statusu społecznego. Jeśli nawet uznamy, że 
niektóre z nich nie były jednak tego statusu pozbawione zupełnie, to z pewnością 
nie były też w pełni członkami społeczeństwa dorosłych11. W takim ujęciu nie peł-
niły zatem żadnej istotnej społecznie funkcji, ich rola w grupie była zredukowana 
do minimum (przynajmniej do uzyskania odpowiedniego wieku), a sens ich ist-
nienia tłumaczyła wyłącznie czysto biologiczna „potrzeba zachowania ciągłości 
gatunku ludzkiego i zapewnienia grupie przetrwania”12. Efektem tego stanu rzeczy 
— uchwytnym w materiale archeologicznym — był na przykład odrębny sposób 
chowania zmarłych dzieci. Ich pochówki znajdowano często w miejscach odse-
parowanych przestrzennie (a co za tym idzie, także rytualnie) od miejsc spoczyn-
ku dorosłych. Pochówki dzieci były zazwyczaj również skromniej wyposażone, 
miewały inną formę grobu, znajdowały się w innych rejonach cmentarzysk, bądź 
w jakikolwiek inny sposób różniły się od typowych grobów dorosłych członków 
danego społeczeństwa13.

DZIECI W GROBACH KULTURY MOCHE

Pochówki dzieci i osobników młodocianych znane są z kilku stanowisk kultu-
ry Moche. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim: eponimiczne stanowi-
ska z doliny Moche, czyli tereny położone wokół dwóch głównych, wzniesionych 
z cegły mułowej, piramid (Huaca del Sol i Huaca de la Luna) oraz towarzyszące im 
cmentarzyska, przebadane i w dużym stopniu opublikowane stanowiska Huanchaco 
i Pacatnamu, czy też badane od kilku lat, niezwykle interesujące stanowisko San 
José de Moro (dwa ostatnie położone są dalej na północ, w dolinie Jequetepeque)14. 

10 (Re)Thinking the Little Ancestor: New Perspectives on the Archaeology of Infancy and 
Childhood, red. M. L a l l y  i A. M o o r e, BAR International Series 2271, Oxford 2011.

11 Śmiertelność osobników młodych spada dopiero wraz z wejściem w nastoletniość. Fakt ten ma 
oczywiście swoje biologiczne uzasadnienie: jednostki nieprzystosowane i słabsze nie przeżywają, zo-
stają tylko te, które okazały się na tyle silne, by poradzić sobie w życiu.

12 M. P a w l e t a, op. cit., s. 107.
13 Por. np.: M. E. L e w i s, op. cit., s. 30–33.
14 W prezentowanej analizie wykorzystano dane z opracowań materiału wykopaliskowego zawar-

te między innymi w następujących pracach: C. B. D o n n a n  i C. J. M a c k e y, Ancient Burial Patterns 
of the Moche Valley, Peru, Austin 1978; C. B. D o n n a n, Moche Funerary Practice, [w:] Tombs for 
the Living: Andean Mortuary Practices, red. T. D. D i l l e h a y, Washington D.C. 1995, s. 111–159; 
The Pacatnamu Papers, t. II: The Moche Occupation, red. C. B. D o n n a n  i G. C o c k, Los Angeles 
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Przystępując do analizy tego materiału, należy stwierdzić, że nie wszystkie znale-
ziska pochówków dziecięcych są opublikowane w sposób dla bioarcheologa za-
dowalający. Z tego też powodu wyciągane na ich podstawie wnioski mogą mieć 
charakter nieco bardziej spekulatywny, niż można by się było spodziewać.

Spójrzmy zatem na konteksty, w jakich znajdowane były szczątki dzieci, pod 
kątem opisanych wyżej kategorii wieku biologicznego. Pozwoli to nam być może 
stwierdzić, czy w kulturze Moche (podobnie jak miało to miejsce w wielu innych) 
wskaźniki biologiczne determinowały rolę społeczną jednostki bądź nawet całej 
grupy wiekowej. Jeśli wystąpiłyby bowiem znaczne różnice w typach pochówku 
pomiędzy reprezentantami poszczególnych kategorii wiekowych (pod uwagę bie-
rze się m.in. lokalizację grobu, sposób przygotowania ciała przed złożeniem do 
ziemi, ułożenie zmarłego, ofiarowane mu wyposażenie itd.), istniałaby podstawa 
by twierdzić, że również za życia istniało pomiędzy nimi zauważalne zróżnicowa-
nie statusu społecznego.

Głównymi kontekstami archeologicznymi, w których odkrywane są szcząt-
ki dziecięce są oczywiście groby umiejscowione w obrębie cmentarzysk oraz 
tzw. centrów ceremonialnych. W przypadku tych ostatnich (lokowanych zwykle 
w okolicach huacas, czyli miejsc świętych, piramid) są to jednak najczęściej groby 
należące do przedstawicieli elit danego obszaru lub pochówki o charakterze rytu-
alnym czy ofiarnym, a więc z wielu względów „nietypowe”. Oczywiście, już sam 
fakt pochowania kogoś w takim miejscu świadczy o pewnej wyjątkowości zmar-
łego i chociaż tego rodzaju materiał można wykorzystać do odpowiedzi na pytanie 
o zróżnicowanie statusu wśród przedstawicieli tej samej kategorii wiekowej, to 
raczej nie pomoże nam on przy ustalaniu pozycji „przeciętnego” członka takiej 
grupy (w naszym wypadku: „zwykłego” dziecka w kulturze Moche).

Pomocą służyć natomiast mogą dane uzyskane na podstawie materiałów po-
chodzących z cmentarzysk, na których chowani byli właśnie „zwykli” przedsta-
wiciele danej społeczności. Takimi są dwa dość dobrze przebadane stanowiska 
— Pacatnamu i San José de Moro — na których, poza kontekstami ceremonial-
no–rytualnymi, występują także cmentarzyska. W San José de Moro najwięcej, bo 
aż 54 groby, odkryto na obszarze cmentarzyska ze środkowego i późnego okresu 
rozwoju kultury Moche. Były to groby w jamach wykopanych w ziemi15. Wśród 
nich najwięcej, bo ponad połowa wszystkich grobów, należało do osobników 
z pierwszej kategorii wiekowej (do 7 roku życia). Zapewne zatem, jak można by 
zresztą oczekiwać, w tej kategorii wiekowej występowała tam najwyższa śmier-

1997; Arqueologia Mochica. Nuevos enfoques, red. L. J. C a s t i l l o, H. B e r n i e r, G. L o c k a r d 
i J. R u c a b a d o, Lima 2008. Cennym źródłem informacji o charakterze przekrojowym dla terenu 
starożytnego Peru jest niepublikowana praca magisterska K. J. B e t t c h e r, Children and Child hood 
in Ancient Peru, Peterborough (Ontario, Canada) 2001.

15 Poza tymi grobami odkryto także szereg grobów zbiorowych należących najprawdopodobniej 
do zamożniejszej części populacji.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



611ETAPY DZIECIŃSTWA W KULTURZE MOCHE

telność. Nieco mniej było pochówków zawierających szczątki dzieci starszych, 
a najmniej osobników młodocianych (zaledwie dwa pochówki). Choć dane te re-
prezentują sytuację na rok 2003 (wykopaliska w San José wciąż trwają), to jednak 
wyraźnie na ich podstawie widać spodziewany trend demograficzny: największa 
śmiertelność panowała wśród dzieci najmłodszych, a najniższa wśród osobników 
młodocianych, które po przeżyciu najtrudniejszych etapów życia (czyli dzieciń-
stwa właśnie), umierały później już w wieku dorosłym (czy to na przykład w walce 
w przypadku mężczyzn, czy w połogu w przypadku kobiet).

Drugie stanowisko — Pacatnamu — przynosi nam znacznie więcej informa-
cji, zwłaszcza dotyczących wyposażenia zmarłych, a co za tym idzie, zapewne tak-
że ich statusu społecznego za życia. Wśród odkrytych 84 pochówków w 67 kon-
tekstach grobowych, 27 należało do dzieci (tylko jeden opisano jako pochówek 
dziecka starszego, na granicy z wiekiem młodzieńczym, a jeden — jako pochó-
wek płodu). Większość dziecięcych pochówków w Pacatnamu to pochówki poje-
dyncze, aczkolwiek odkryto też jeden pochówek podwójny, zawierający szczątki 
około półrocznego dziecka i kobiety w wieku ok. 25–35 lat16. Wydaje się także, 
że w Pacatnamu istniały specjalnie wydzielone obszary cmentarzyska, na których 
grzebano dzieci. Na obszarze małej doliny w zachodniej części stanowiska odkryto 
bowiem trzy pochówki dzieci mających w chwili śmierci poniżej półtora roku17.

Obserwując ilość i jakość wyposażenia poszczególnych grobów, można stwier-
dzić, że dzieci otrzymywały stosunkowo mało darów grobowych, ale były one tego 
samego typu, co te odkrywane w pochówkach dorosłych. W ich skład wchodzi-
ły głównie naczynia ceramiczne i mniej trwałe pojemniki wykonane z tykw oraz 
drobne przedmioty metalowe (miedziane ozdoby nosa i uszu). W grobach dzie-
cięcych dość często występowały także paciorki nanizane na sznurek i zawiązane 
na przegubie ręki, które nie występowały w grobach dorosłych. Kolejną wyraźną 
różnicą między grobami nieletnich i dorosłych członków społeczności pochowanej 
w Pacatnamu jest też sam sposób przygotowania ciała zmarłego przed złożeniem 
do ziemi. Podczas gdy dorośli byli chowani najczęściej na ramie sporządzonej 
z trzcin, zawinięci w tuby bądź maty trzcinowe, lub złożeni do prostych trumien 
wykonanych z tego samego materiału, to dzieci chowane były jedynie w całunach 
wykonanych z pasów tkaniny, albo w całunach wzmocnionych jedynie rozłupany-
mi łodygami trzciny, przewiązanych sznurkiem (ang. splint reinforced). Wydaje 
się zatem, że nakład pracy zainwestowanej w przygotowanie „opakowania” ciała 
na ostatnią drogę był w przypadku dzieci znacznie mniejszy niż w przypadku do-

16 Podobne pochówki dzieci w towarzystwie dorosłych znane są też ze stanowisk ulokowanych 
w samej dolinie Moche. Na przykład pochówek kobiety z okolicy piramid, pod którym odkryto iden-
tycznie zorientowany pochówek kilkuletniego dziecka (pochówki M–IV 14 i 15 w: C. B. D o n n a n 
i C. J. M a c k e y, op. cit., s. 168–170), czy pochówek mężczyzny z rocznym dzieckiem na stanowisku 
Cerro Blanco (M–IV 18 i 19 — ibidem, s. 184–187).

17 The Pacatnamu Papers, t. II, s. 161–163.
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rosłych. Prawdopodobnie świadczy to o generalnie niższym statusie dzieci, które 
— jak się możemy domyślać — zwyczajnie „nie zasługiwały” na takie samo zaan-
gażowanie w przygotowanie pogrzebu, co ich starsi współplemieńcy.

Jak wiemy z dotychczasowych badań społeczeństwo kultury Moche było sil-
nie zhierarchizowane, trudno się więc dziwić, że prócz skromnych istniały także 
bogatsze groby dziecięce. Na tym drugim biegunie znajduje się m.in. pochówek 
dziecka z doliny Moche, z rejonu Huaca del Sol. Jego lokalizacja i wyposażenie 
świadczą właśnie o tym, że niektóre dzieci mogły mieć w kulturze Moche status 
nawet znacznie wyższy niż „przeciętni” dorośli. Wynikać to prawdopodobnie mo-
gło z faktu ich wysokiego urodzenia lub jakiejś osobniczej cechy szczególnej, np. 
rzadkiej choroby powodującej jakieś wyraźne zniekształcenia ciała. Opisywany 
grób został skonstruowany w trakcie budowy górnej części piramidy, z wykorzy-
staniem jej elementów konstrukcyjnych. Złożono w nim około dwunastoletnie 
dziecko, prawdopodobnie chłopca ze zdeformowaną czaszką18. Został on wyposa-
żony w dwa naczynia ceramiczne, dwie maty, dwie tkaniny i dużą liczbę pacior-
ków (w sumie było ich 194; znajdowały się w okolicach szyi i klatki piersiowej 
dziecka, co wskazywałoby na oryginalne przyozdobienie go jakimś rodzajem na-
szyjnika czy napierśnika). Dodatkowo kilka paciorków umieszczono koło chłopca 
w niewielkim woreczku razem z drobnymi otoczakami i kryształami kwarcu19.

Jeden bogato wyposażony pochówek dziecka odkryto także na wspomnianym 
już stanowisku San José de Moro. Był to duży pięciokomorowy grób, w którym 
dziecko było głównym pochowanym zmarłym, a towarzyszyły mu dwa szkielety 
dorosłych oraz cztery dziecięce. Takie wyposażenie i kontekst wskazują na ogół na 
specjalny status zmarłych. Powstaje jednak pytanie, czy wynikał on z rzeczywistej 
pozycji takiej jednostki w społeczeństwie (np. odziedziczonej po przodkach), czy 
też z rytualnego charakteru grobu, na który wskazuje szerszy kontekst znaleziska20.

18 C. B. D o n n a n  i C. J. M a c k e y, op. cit., s. 66–70 (grób M–III 1, H8000 A–8). Należy podkre-
ślić, że określenie płci zmarłego dziecka — jeśli nie możemy oprzeć się na towarzyszącej pochówkowi 
informacji pisanej bądź jakichś szczególnych elementach wyposażenia grobu (takich jak np. strój czy 
ozdoby charakterystyczne dla danej płci) — jest praktycznie niewykonalne wyłącznie na podstawie 
zachowanych elementów szkieletu. Pewność mogą dać wyłącznie badania DNA (często jednak nie-
możliwe do przeprowadzenia na słabo zachowanym materiale kostnym). Wiele występujących w lite-
raturze interpretacji grobów dziecięcych jako grobów chłopięcych (zwłaszcza lepiej wyposażonych) 
opiera się na założeniu, że skoro w społeczeństwie dorosłych dominującą rolę pełnili mężczyźni, to 
również dzieci płci męskiej musiały być po śmierci lepiej traktowane niż dziewczynki.

19 Niewykluczone, że pewną analogię dla tego znaleziska stanowi opisany niżej pochówek chłop-
ca z Huaca de la Cruz odkryty w 1946 r. i towarzyszący bogato wyposażonemu grobowcowi 
tzw. „Wojownika–Kapłana”.

20 C. B. D o n n a n, op. cit., s. 154. Dziecko mogłoby „zasłużyć” na specjalne traktowanie i tak 
okazały grób, gdyby na przykład ze względu na jakieś swoje przyrodzone cechy (data urodzenia, 
ułomność fizyczna, szczególne cechy wyglądu lub zdolności) było uznawane za kogoś wyjątkowego 
(a więc nie za „zwykłe” dziecko lecz np. inkarnację bóstwa) lub gdyby zostało złożone w ofierze 
w szczególnych okolicznościach.
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Inne znane nam pochówki dzieci bywały mniej lub bardziej bogato wyposa-
żone, ale zwykle na ostatnią drogę składano przy nich dary o niskiej wartości. Na 
przykład pochówek nr 18 z cmentarzyska H45CM1 w Pacatnamu zawierał liczne, 
ale takie właśnie małocenne artefakty. Były to naczynia z tykw, niewielkie przed-
mioty miedziane, jedna tkanina i kilka fragmentów wełnianej przędzy. Można 
przyjąć, że tak właśnie prezentował się standardowy grób dziecka Moche (wypo-
sażenie pochówków dziecięcych stanowią zwykle: niewielka ilość ceramiki, tykwy 
i trochę tkanin)21.

Podsumowując, wydaje się, że dzieci, zwłaszcza młodsze, nie miały jakiegoś 
specjalnego statusu w społeczeństwie Moche, ale też nie były go całkowicie po-
zbawione. Otrzymywały pochówek podobny do tego, który otrzymywali dorośli. 
Cała ceremonia była zapewne przygotowywana również podobnie, a główne różni-
ce w traktowaniu dzieci i osób dorosłych polegały na różnym przygotowaniu ciała 
do pochówku i różnym (jakościowo i często też ilościowo) wyposażeniu zmarłego. 
Dzieci chowane były zwykle w sposób wymagający mniejszego nakładu pracy niż 
to miało miejsce w przypadku większości starszych członków społeczności, być 
może też czasami chowano je w specjalnie wydzielonych regionach cmentarzysk.

Pochówki dzieci to także dość często tzw. pochówki towarzyszące w grobach 
należących do przedstawicieli elit kultury Moche. Jako przykład przywołać tu 
można najbardziej chyba znane grobowce Ameryki Południowej (odkryte w doli-
nie Lambayeque na przełomie lat 1980. i 1990.), a mianowicie tzw. „królewskie” 
groby z Sipán. W najbogatszym z nich, należącym do tzw. Władcy z Sipán, jednym 
z pochówków towarzyszących był pochówek około dziesięcioletniego dziecka, 
pochowanego u wezgłowia mężczyzny, w pozycji siedzącej. Z analizy bioarche-
ologicznej wiadomo, że dziecko to kilkakrotnie cierpiało w trakcie swojego krót-
kiego życia zarówno ze względu na niedobory żywności, jak i zapewne w skutek 
przejścia kilku dość ciężkich chorób22. W innym grobie, należącym do młodego 
mężczyzny, zmarłego między 14 a 17 rokiem życia, odkryto szczątki dwóch mło-
dych kobiet i jednego, również około dziesięcioletniego, dziecka. Dziecko miało 
na twarzy miedzianą maskę, a w jego najbliższym otoczeniu znajdowało się kilka-
naście mis z tykw, naczynie ceramiczne oraz szczątki psa i węża23. Nie jest jasne, 
czy pochówki towarzyszące miały charakter ofiarny (nie znaleziono śladów wska-
zujących na gwałtowną śmierć dzieci), ale są najczęściej w ten właśnie sposób 
interpretowane.

21 The Pacatnamu Papers, t. II, s. 102. Podobne pochówki to B6 czy B23 z tego samego cmenta-
rzyska. Około czteroletnie dziecko z B6 było dodatkowo wyposażone w ceramiczną figurkę przedsta-
wiającą kobietę (ibidem, s. 114).

22 J. W. Ve r a n o, Physical Characteristics and Skeletal Biology of the Moche Population at 
Pacatnamu, [w:] The Pacatnemu Papers, t. II, s. 189–214.

23 W. A l v a  i C. B. D o n n a n, Royal Tombs of Sipán, Los Angeles 1993, s. 159.
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Pochówki dzieci występują także w innych kontekstach, które mają wyraź-
nie rytualno–ofiarny charakter. Na przykład na jednym z dziedzińców wspomnia-
nego kompleksu piramidy Huaca de la Luna (jednoznacznie interpretowanej jako 
kompleks świątynny), odkryto trzy szkielety dzieci poniżej trzeciego roku życia, 
z czego dwa pozbawione były głów. Zdeponowano je poniżej warstw, w których 
znajdowało się kilkanaście szkieletów dorosłych mężczyzn z wyraźnymi śladami 
traumy i okaleczeń, złożonych najprawdopodobniej w ofierze podczas jakiegoś 
bardzo krwawego rytuału (na ich kościach odkryto ślady zadania okrutnej śmier-
ci: podcinania gardeł, dekapitacji, rozczłonkowania itp.). Nie wiadomo, czy dzieci 
również zostały w tym miejscu złożone w ofierze, choć brak głów może oczywi-
ście na to wskazywać24.

Pozostaje jeszcze pytanie: kiedy w kulturze Moche dziecko przestawało być 
dzieckiem, a zaczynało żyć jako dorosły? Czy jesteśmy w ogóle w stanie udzielić 
odpowiedzi na tego rodzaju pytanie, korzystając wyłącznie z materiałów grobo-
wych? Niestety dla bioarcheologów, wiek, w którym zwykle człowiek staje się 
pełnoprawnym członkiem społeczności (w świetle porównawczych badań antropo-
logicznych), jest także wiekiem, który charakteryzuje się najniższą śmiertelnością. 
Dziecko, które przetrwało wszystkie zagrożenia swojego wieku (ze strony chorób 
czy stresu pokarmowego), ma na ogół duże szanse na przeżycie owego „okresu 
przejściowego” i zostanie dorosłym. Z tego względu dysponujemy zazwyczaj nie-
wielką ilością danych (w postaci pochówków) dla osobników zmarłych między 
10 a 18 rokiem życia. Kultura Moche nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Analiza 
wyposażenia grobowego osób zmarłych w tak młodym wieku również nie przyno-
si rozstrzygających danych, ponieważ nie wykazuje jakichś drastycznych zmian 
w jego ilości, różnorodności i jakości w porównaniu do wyposażenia grobów 
młodszych, kilkuletnich dzieci. Obserwujemy jednak, że w pochówkach nastolat-
ków coraz częściej pojawia się ceramika, a pozostałe elementy (tkaniny, drobne 
przedmioty metalowe, itp.) występują może w nieco większej ilości. Na stanowi-
sku Pacatnamu widać poza tym, że zmieniać się mogło nastawienie żyjących do 
pochówku młodocianego zmarłego. Zamiast prostego całunu czy całunu wzmoc-
nionego jedynie rozłupanymi łodygami trzciny (jak to miało miejsce w przypadku 
dzieci), w grobach osobników zmarłych między 11 a 16 rokiem życia dodatkowo 
pojawiają się „mary” (w postaci ramy wyplecionej z trzciny), na których kładzione 
było ciało, które następnie owijano w całun (czasem dodatkowo całość owijana 
była również w dodatkowe tkaniny). Niestety niełatwo jest w pełni zinterpretować 
opisywaną zmianę, gdyż z Pacatnamu znamy zaledwie kilka wystarczająco dobrze 

24 E. S c o t t, The Archaeology of Infancy and Infant Death, British Archaeological Reports S. 819, 
Oxford 1999, s. 84–86. Cf. też: J. Z. Wo ł o s z y n, Nadzy, bosi, z obnażonymi pośladkami — jeńcy 
w sztuce Moche, PH, t. C, 2009, z. 3, s. 387–405 (tam też obszerniejszy wybór literatury na temat tego 
odkrycia).
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zachowanych pochówków osobników z tej grupy wiekowej25. Z kolei ze stanowisk 
w dolinie Moche znane są tylko dwa pochówki tego typu. Pierwszy to wspomina-
ny już pochówek około dwunastoletniego dziecka w strukturze piramidy, drugi to 
podwójny pochówek mężczyzny (w wieku 25–29 lat) i młodszej od niego kobiety 
(w wieku 14–24 lat). Jest on bogato wyposażony w ceramikę, ale znowu dość nie-
typowy. Nie wiemy czy wspólny pochówek oznacza, że byli to ludzie pozostający 
ze sobą w związku czy może tylko jakoś spokrewnieni. Niewykluczone też, że 
może po prostu zmarli w tym samym czasie26.

Spojrzenie na rozkład umieralności w poszczególnych kategoriach wieko-
wych dla stanowiska Pacatnamu wskazuje ponadto na to, że w społeczności Moche 
być może już kilkunastoletni chłopcy brali udział w walkach. Pośrednim potwier-
dzeniem takiej obserwacji może być na przykład szkielet młodego mężczyzny 
(ok. 20–25 lat) noszący wiele śladów traumy (złamań), które mogły stanowić przy-
czynę jego śmierci27.

Reasumując, możemy zauważyć, że na podstawie dostępnych materiałów od-
krywanych w grobach kultury Moche, można wstępnie stwierdzić, że czas, gdy 
dziecko stawało się dorosłym, nie był w nich w jakiś wyraźny sposób odnotowy-
wany. Brak wyraźnych elementów, które sygnalizowałyby istnienie jakichś szcze-
gólnie ważnych rytuałów przejścia (których śladem w pochówkach mogłyby być 
specjalne elementy stroju czy ozdób) nie wyklucza oczywiście, że takie rytuały 
mogły istnieć (jest to nawet wysoce prawdopodobne). Jak się jednak wydaje żadne 
wyróżniki inicjacji nie trafiały ostatecznie do dziecięcych grobów, lub były na tyle 
nietrwałe (mogły na przykład mieć formę tatuażu lub skaryfikacji), że po prostu 
nie zachowały się do naszych czasów.

DZIECI W SZTUCE KULTURY MOCHE

Pewną pomocą przy szukaniu odpowiedzi na pytanie, kiedy i jak w kulturze 
Moche najmłodsi przekraczali poszczególne progi w drodze do dorosłości, służyć 
nam może również jej sztuka. Warto podkreślić, że postacie dzieci niezwykle rzad-
ko pojawiają się w ikonografii kultur przedkolumbijskiego Peru i kultura Moche 
stanowi na ich tle zaskakujący wyjątek, dostarczając nam do badań materiału nie 
tylko bogatego, ale i nadspodziewanie różnorodnego. Dzieci, jak i zdecydowana 
większość innych tematów w ikonografii Moche, były ukazywane przede wszyst-
kim na ceramice (znane są też pojedyncze przedstawienia drewniane). Wyobrażano 
je głównie w formie trójwymiarowej, zdecydowanie rzadziej dwuwymiarowo: na 

25 The Pacatnamu Papers, t. II, s. 38 wymieniają ich cztery lub pięć.
26 Jest to grób M–IV 1 (H8000 A–12) badany w 1972 r. przez C. Hastingsa (C. B. D o n n a n 

i C. J. M a c k e y, op. cit., s. 92–101.
27 Mowa o pochówku nr 14 (J. W. Ve r a n o, op. cit., s. 200).
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odciskanych na ściankach naczyń reliefach (wyobrażających przede wszystkim 
sceny „tańca umarłych”) oraz, w sporadycznych przypadkach, w malarstwie wazo-
wym wykonywanym techniką cienkiej linii (fineline painting)28.

Ikonografia jest, jak wspomnieliśmy wyżej, jednym z głównych źródeł wy-
korzystywanych przez archeologów do badania problematyki dzieci i dzieciństwa 
w dawnych kulturach. Do wyjątków jednak można zaliczyć przypadki, gdy w na-
sze ręce trafiają świadectwa pozostawione przez samych najmłodszych, a więc 
przedstawienia wykonane przez dzieci. Jak podkreśla Jane E. Baxter zdecydo-
wana większość znanych nam wyobrażeń dzieci była tworzona przez dorosłych 
i przeważnie dla dorosłych. Stąd też są to na ogół wyidealizowane, zmodyfikowa-
ne, a czasem wręcz nieświadomie bądź celowo zafałszowane wizerunki, których 
głównym celem było niesienie oficjalnego przekazu na temat roli najmłodszych 
członków danej zbiorowości w poszczególnych sferach życia społecznego (religii, 
obyczaju, podziale pracy itd.). Czasem wyobrażenia dzieci i ich zachowań służyły 
jako metafora pewnych cech lub zachowań dorosłych29. Skrajnie rzadko oddawano 
natomiast głos dzieciom lub przedstawiano je same i ich świat w taki sposób, jak 
mógł on wyglądać oglądany ich oczami. Z kolei dzieci, jak możemy przypuszczać, 
nie dysponowały przeważnie odpowiednimi materiałami i środkami technicznymi, 
które pozwalałyby im tworzyć przedmioty i wyobrażenia na tyle trwałe, aby mogły 
one przetrwać do naszych czasów.

Mimo tych oczywistych ograniczeń zachowane przedstawienia dzieci stano-
wią dokument, którego wartości dla badań interesującego nas zagadnienia nie spo-
sób przecenić. Są one bezsprzecznie samodzielnymi (emic) tworami badanych grup 
ludzkich i jako takie mogą powiedzieć nam wiele zarówno o samych dzieciach, 
jak i przede wszystkim o tym, w jaki sposób o dzieciach i dzieciństwie myślano 
w przeszłości, o konceptualizacji tych pojęć w dawnych kulturach. Powyższe za-
strzeżenia odnoszą się również do kultury Moche. Jej ceramika, będąca głównym 
nośnikiem informacji ikonograficznych, była przede wszystkim używana do celów 
rytualnych (widzimy ją między innymi w scenach składania ofiar) i grobowych 

28 Autorom znane są jedynie dwa malowane przedstawienia dzieci pochodzące z kultury Moche, 
oba zresztą, jak się wydaje, wyszły spod ręki tego samego artysty. Bardziej znane znajduje się na na-
czyniu z kolekcji British Museum (1939.Am.25.9; jego rysunek został opublikowany w G. K u t s c h e r, 
Nordperuanische Gehfassmalereien des Moche–Stils, Monachium 1983, s. 34, Abb. 163, a zdjęcie ca-
łego naczynia można znaleźć w pracy doktorskiej S. E. M. S c h e r, Clothing Power: Hierarchies of 
Gender Difference and Ambiguity in Moche Ceramic Representations of Human Dress, C.E. 1–850, 
Atlanta 2010, s. 305, Fig. 2.15 lub w katalogu dostępnym w Internecie, www.britishmuseum.org/
collection), drugie zdobi naczynie ze zbiorów Ethnologisches Museum w Berlinie (VA, 11437; katalog 
zbiorów muzeów berlińskich dostępny jest w Internecie pod adresem: www.smb.museum/smb/home/
index.php?(ang=en)). Wyobrażają one nagie dzieci trzymane w dłoniach przez gwiżdżących mężczyzn 
o pomarszczonych twarzach (whistlers).

29 Stosowanie takiej dziecięcej metaforyki miało zwykle na celu ukazanie, ośmieszenie lub napięt-
nowanie zachowań uznawanych za niedojrzałe, bezmyślne lub aspołeczne (J. E. B a x t e r, op. cit., 
s. 83).
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(w bogatszych grobowcach znajduje się często dziesiątki a nawet setki naczyń). 
Wykonywały ją warsztaty zatrudniające dorosłych garncarzy (prawdopodobnie 
mężczyzn) pracujących na zlecenie dorosłych odbiorców (głównie mężczyzn nale-
żących do różnych grup kapłańskich). Jej celem było przekazywanie, propagowa-
nie i utrwalanie oficjalnej ideologii elit30.

W ikonografii Moche wizerunki dzieci mają formę mniejszych lub większych 
sylwetek ludzkich niemal zawsze towarzyszących postaciom dorosłych (męż-
czyzn i kobiet, żywych lub zmarłych) oraz istotom o cechach nadprzyrodzonych. 
Brak wyobrażeń scen, w których dzieci byłyby najważniejsze. Nie widzimy ich 
zabaw, nie poznajemy metod nauki czy wychowania. Przedstawienia dzieci są na 
ogół skrajnie uproszczone, schematyczne, przeważnie brak im jakichkolwiek cech 
indywidualizujących.

Z jednej strony na ten sposób obrazowania miały z pewnością wpływ ograni-
czenia materiałowe i techniczne. Wyobrażenia dorosłych na naczyniach ceramicz-
nych mierzyły zwykle nie więcej niż kilka–kilkanaście centymetrów wysokości, 
wyobrażenia towarzyszących im dzieci musiały więc być odpowiednio mniejsze. 
Mniej więcej 1/4–1/3 ich długości stanowiła głowa (rzeczywiste proporcje ciała by-
ły tu więc zdecydowanie lepiej oddane niż w przypadku większości przedstawień 
dorosłych). W sposób dość schematyczny zaznaczano na niej oczy, usta, a czasem 
też nos i uszy, obecność pozostałych części ciała właściwie tylko sygnalizowano 
(tułów i kończyny dziecka często zakrywał zresztą koc lub chusta). Jeśli nawet na 
niektórych naczyniach pokazywano całe ciała dzieci, to ich kończyny były w tych 
przedstawieniach zaznaczane w sposób skrajnie uproszczony.

Z drugiej strony takie przedstawianie dzieci mogło wynikać z jakichś przesła-
nek ideologicznych. W ikonografii Moche obserwujemy stosowanie interesującego 
zabiegu, który polegał na różnicowaniu sposobu przedstawiania poszczególnych 
postaci i ilości cech indywidualizujących zawartych w ich wizerunkach ze względu 
na grupę społeczną, do której należał „portretowany”. W sposób często niezwykle 
staranny i z wielką troską o szczegóły wykonywano między innymi wyobrażenia 
przedstawicieli różnych grup kapłańskich, przedstawicieli kultury Recuay lub jeń-
ców (zaznaczając między innymi mięśnie twarzy, mimikę, charakterystyczne de-
formacje ciała, fryzury lub ozdoby), podczas gdy na przykład wyobrażenia kobiet 
— wykonywane w dodatku dość rzadko — były przedstawieniami silnie zgenerali-
zowanymi (ich twarze były bardzo podobne, pozbawione jakiegokolwiek wyrazu, 
a ich postacie cechowała duża jednolitość strojów i typów uczesania). Dzieci nale-
żały bez wątpienia właśnie do tej drugiej grupy31.

30 G. B a w d e n, The Moche, Oxford 1999.
31 J. Z. Wo ł o s z y n, The „Living Dead”, the Warrior, the Woman and the Child: Schematism and 

Individualization in Moche Culture’s „Portrait Vessels”, [w:] Między drzewem życia a drzewem po-
znania. Księga ku czci prof. Andrzeja Wiercińskiego, red. M. S. Z i ó ł k o w s k i  i A. S o ł t y s i a k, 
Warszawa–Kielce 2003, s. 309–339; J. Z. Wo ł o s z y n, Sami swoi? Przedstawiciele kultury Recuay 
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Porównanie z występującymi obok postaciami dorosłych i różnicowanie skali, 
pozwalało artystom Moche przedstawiać dzieci w różnych stadiach wiekowych. 
Najmniejsze z nich wydają się nawet kilkunastokrotnie mniejsze od mężczyzn 
i kobiet, którym towarzyszą. Zdają się one mieć w rzeczywistości co najwyżej 
kilkanaście lub dwadzieścia parę centymetrów, przypominając tym samym raczej 
lalki czy figurki niż żywe istoty ludzkie, a dorosły człowiek może je bez trudu trzy-
mać w zaciśniętej dłoni. Tak przedstawiane dzieci są najczęściej nagie lub opatulo-
ne w jakiś materiał. Oseski mogą spoczywać na kolanach dorosłych, bądź też leżeć 
u boku opiekunów na wspólnym posłaniu. Starsze, kilkuletnie dzieci przedstawia-
no jako zdecydowanie większe. Co prawda wciąż są one mniej więcej trzy–czte-
rokrotnie drobniejsze od dorosłych, ale zarówno ich głowy, jak i kończyny są już 
wyraźniej zaznaczone. Niektóre z nich mają na sobie jakiś strój czy ozdoby, a ich 
małe twarze pokrywają niekiedy malowane motywy. Trzymane są zwykle oburącz 
lub noszone w specjalnych chustach przewiązanych na plecach. Relatywnie naj-
większe postaci dzieci, wyobrażające, jak się możemy domyślać, najstarsze z nich 
— zapewne około ośmio–dziesięcioletnie — stoją lub siedzą obok osób dorosłych 
(przeważnie kobiet). Ich ciała są już przedstawiane z większą ilością szczegółów, 
a prócz wyraźniej zaznaczonych elementów stroju czy zdobień twarzy, dzieci te 
mogą mieć także widoczne np. elementy fryzur czy posiadać jakieś przedmioty 
osobiste.

Należy tu podkreślić, że różnicowanie skali przedstawianych postaci pełniło 
w sztuce Moche rozmaite funkcje. Realne proporcje nie były w niej traktowane ani 
zbyt dosłownie, ani rygorystycznie. Wyobrażenia przedmiotów, roślin czy zwierząt 
towarzyszących ludziom mogły być nienaturalnie powiększone lub pomniejszo-
ne. Różnice względnej wielkości oddawać mogły również różnicę statusu i ran-
gę przedstawianych postaci (osobnicy ważniejsi w danej scenie — zwykle lepiej 
ubrani, z większą ilością ozdób — byli zazwyczaj pokazywani jako więksi, a poza 
tym umieszczano ich w centrum kompozycji). W innych wypadkach wynikały one 
prawdopodobnie z jakichś ograniczeń technicznych lub wymogów artystycznych. 
Czasem mniejsze i większe postaci ludzkie umieszczano w jednej scenie malar-
skiej dla oddania perspektywy i stworzenia wrażenia głębi obrazu (większe u dołu, 
mniejsze u góry)32. Małe postaci w scenach malowanych nie muszą więc być wcale 
interpretowane jako przedstawienia dzieci. Wręcz przeciwnie, zdecydowana więk-
szość z nich to wyobrażenia dorosłych (jak zauważyliśmy wyżej, dzieci w formie 
dwuwymiarowej — w reliefach i malarstwie — były przedstawiane wyjątkowo 
rzadko i tylko w ściśle określonych kontekstach). Mimo pozornego podobieństwa, 
pomyłki przy odróżnianiu niewielkich wyobrażeń dorosłych od równie niewiel-

w ikonografii Moche, [w:] Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach, red. J. O l k o  i P. P r z ą d k a –
G i e r s z, Warszawa 2007, s. 91–113.

32 C. B. D o n n a n, Moche Art of Peru: Pre–Columbian Symbolic Communication, Los Angeles 
1978, s. 30.
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kich przedstawień kilkulatków łatwo można jednak uniknąć. W ikonografii Moche 
dorośli mężczyźni pokazywani byli na ogół w nakryciach głowy określających ich 
funkcję, pozycję, rolę w rytuale lub przynależność etniczną (bez nakryć przedsta-
wiano jedynie niektórych przedstawicieli kultury Recuay oraz jeńców — przeważ-
nie całkowicie nagich, pozbawionych wszelkich ozdób poza wzorami malowanymi 
na ciele i tatuażami)33. Dorosłe kobiety wyobrażano najczęściej z długimi, spada-
jącymi na plecy — i często zaplecionymi w dwa warkocze — włosami. Dzieci na-
tomiast w większości przypadków miały głowy odkryte i krótkie proste fryzury34.

Mimo że wnikliwie badana od ponad stu lat, ikonografia Moche zawiera wiele 
przedstawień, które wciąż nie są dla nas w pełni zrozumiałe35. Trudno więc osądzić 
z całą pewnością, że na przykład postać dorosłej kobiety trzymającej w dłoni ma-
leńką postać ludzką to wyobrażenie matki z dzieckiem, a nie powiedzmy kobiety 
z antropomorficzną figurką wykonaną z ceramiki, metalu lub drewna36. Jeszcze 
mniej pewności mamy w przypadku wyobrażeń istot o cechach nadnaturalnych. 
W rozmaitych kontekstach mogły być one przedstawiane zarówno jako postaci 
wielkości dorosłych, bądź też zdecydowanie przewyższać ich wielkością. Mała 
figurka ludzka umieszczona w dłoni lub w towarzystwie istoty nadnaturalnej mo-
że równie dobrze wyobrażać dziecko co dorosłego, czy nawet jakiś niematerialny 
pierwiastek osoby ludzkiej (np. duszę)37.

Cytowana wyżej Jane E. Baxter podkreśla, że przy dokonywaniu analizy ma-
teriału ikonograficznego pod kątem selekcji informacji dotyczących problematyki 
dzieciństwa i dzieci, warto zwracać uwagę nie tylko na wyznaczniki różnych grup 
wiekowych przedstawianych osobników, ale również — i to najlepiej równole-
gle — na elementy określające ich kulturowe role płciowe (gender roles). Obie te 
grupy cech — będące, jak wiadomo, kategoriami kulturowymi, opartymi jednak na 
obiektywnie istniejących wyznacznikach biologicznych — funkcjonowały często 
symultanicznie, wzajemnie się niekiedy warunkując. Wspólnie również zaznacza-
ne być mogły w ikonografii. Proces dojrzewania, socjalizacji, zajmowania określo-
nych pozycji w społeczeństwie przebiega w różnych kulturach zazwyczaj inaczej 
w przypadku dziewcząt i chłopców. Jeśli chodzi o przedstawienia najmniejszych 
i najmłodszych dzieci pokazywanych w sztuce Moche, nie jesteśmy przeważnie 
w stanie ocenić ich płci, natomiast większe i starsze z nich to, jak się wydaje, wy-
łącznie chłopcy38. Świadczą o tym przede wszystkim ich charakterystyczne stroje 

33 J. Z. Wo ł o s z y n, Nadzy, bosi.
34 Idem, Los rostros silenciosos. Los huacos retrato de la cultura Moche, Lima 2008.
35 D. A r s e n a u l t, Balance de los estudios moche (Mochicas) 1970–1994, „Revista Andina”, 

13(1), 1995, s. 237–270.
36 Pewność, że chodzi rzeczywiście o przedstawienia dzieci, możemy mieć jedynie w przypad-

kach przedstawień scen porodu oraz karmienia piersią (por. S. E. M. S c h e r, op. cit., s. 128–245).
37 S. B o u r g e t, Los raptores de almas: prácticas funerarias en la iconografía mochica, [w:] 

Al final del camino, red. L. M i l l o n e s  i M. L e m l i j, Lima 1996, s. 37–50.
38 Nie dziwi to właściwie w kulturze, której ikonografia przedstawiała niemal wyłącznie męż-
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(przepaski biodrowe, koszulki z krótkim rękawem), uczesanie (krótkie włosy, cza-
sem z charakterystycznym kucykiem z przodu), ozdoby (okrągłe kolczyki wystę-
pujące wyłącznie w przedstawieniach mężczyzn) czy inne elementy wyposażenia 
(np. torby na kokę). Co ciekawe niektóre z tych atrybutów wieku i płci były rów-
nocześnie „markerami” przynależności kulturowej (czy nawet etnicznej) ukazywa-
nych w sztuce dzieci.

Wśród wyobrażeń, które w ikonografii Moche najprawdopodobniej przedsta-
wiają dzieci (przy czym prezentowana lista z założenia nie jest kompletna, obej-
muje bowiem wyłącznie najczęściej występujące tematy) należy wymienić sceny, 
w których:

— siedząca kobieta rodzi dziecko w asyście jednej lub dwóch akuszerek,
—  dziecko karmione jest piersią (przez kobietę siedzącą lub leżącą, w czasie 

aktu płciowego),
—  kobieta trzyma dziecko na rękach, na kolanach lub niesie je w chuście za-

rzuconej na plecy i przewiązanej z przodu,
—  mniejsze lub większe dziecko jest trzymane przez dorosłego mężczy-

znę (często gwiżdżącego, o pomarszczonej twarzy) ubranego w pelerynę 
z kapturem,

—  starsze dziecko siedzi przy kobiecie (wyjątkowo rzadko — przy mężczyźnie).
Poza tymi względnie realistycznymi przedstawieniami znamy sceny, w któ-

rych małe postaci dzieci (oraz niekiedy ich opiekunek) są pokazane w towarzy-
stwie istot o cechach nadnaturalnych lub są jednymi z mieszkańców świata zmar-
łych. Wśród nich najczęstsze to te, w których:

—  małe dziecko–szkielet niesione jest w chuście przez kobietę–szkielet, a in-
ne — potrafiące już chodzić — idzie za nią, trzymając się jej tuniki;

—  kobieta z dzieckiem w chuście na plecach jest chwytana za włosy, bita i ko-
pana przez bóstwo z kłami jaguara,

—  małe dziecko trzymane jest przez antropomorfizowanego nietoperza w stro-
ju wojownika.

Osobną kategorię stanowi dość liczna grupa tzw. „naczyń portretowych”, 
wśród których część, jak się wydaje, możemy uznać za przedstawienia głów dzie-
ci. Wreszcie znane są również naczynia, w których antropomorfizowane zwierzęta 
(uchatki, jelenie, ropuchy) trzymają swoje małe w ten sam sposób, w jaki ludzie 
trzymają swoje potomstwo.

czyzn (w rozmaitych rolach społecznych i rytualnych). Literatura dotycząca postaci kobiecych, mimo 
że występujących w ikonografii Moche znacznie mniej licznie, jest jednak całkiem obfita (wybór m.in. 
w: J. Z. Wo ł o s z y n, „The Living Dead”). Wielkie zainteresowanie badaczy budzą też bogate gro-
bowce kobiet należących do elity Moche odkryte zarówno na stanowisku San José de Moro 
w dol. Jequetepeque (groby tzw. „kapłanek”; oficjalna strona projektu: http://sanjosedemoro.pucp.edu.
pe) czy w Huaca Cao Viejo w kompleksie El Brujo w dol. Chicama (grób tzw. „Pani z Cao”, przypusz-
czalnej lokalnej władczyni; m.in. E. M u j i c a  B a r r e d a  [i in.], El Brujo: Huaca Cao, Centro cere-
monial Moche en el Valle de Chicama, Lima 2007).
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Dokładne omawianie lub próba przeprowadzenia analizy wszystkich wymie-
nionych tematów byłyby w tym miejscu niemożliwe, część z nich została już zresz-
tą w pewnym stopniu zbadana39. W kontekście omawianego tematu warto jednak 
poświęcić nieco uwagi kilku z nich i zastanowić się, co na ich podstawie możemy 
powiedzieć o roli, jaką oficjalna ikonografia Moche przypisywała dzieciom w róż-
nym wieku.

Główną cechą łączącą wszystkie wymienione typy przedstawień (poza dość 
naturalistycznymi „naczyniami portretowymi” wyobrażającymi dzieci) jest ich 
— podkreślany już wyżej — schematyzm. Najmniejsze z dzieci w zasadzie tylko 
w stopniu bardzo ogólnym przypominają ludzi, ale — co warto dodać — rów-
nież w przypadku przedstawień dzieci nieco starszych, artyści Moche też nie do-
kładali większych starań, by uchwycić ich cechy indywidualne. Wydaje się, że 
w oczywisty sposób mogło to wynikać z marginalizacji całej tej grupy wiekowej. 
Wszystkie dzieci wyglądają więc mniej więcej podobnie. Nie zajmują ekspono-
wanych miejsc w strukturze społecznej ani w prezentowanych w ikonografii ry-
tuałach. Schematyzm, jako główna cecha ich wizerunków łączyłby więc w jakiś 
sposób dzieci z kobietami, które też na ogół w sztuce Moche przedstawiano w spo-
sób bardzo ogólny i uproszczony. Z drugiej strony musimy jednak zaznaczyć, że 
już samo — relatywnie częste — ukazywanie scen porodu, karmienia piersią czy 
niańczenia dzieci sugeruje nam, że istniało pewne zainteresowanie tą tematyką, 
i że w jakiejś mierze była ona ważna. Większość tych naczyń prędzej czy później 
trafić miała do grobów. Afirmacja nowego życia, płodności i potencjału wzrostu 
mogła tu więc odgrywać ważną rolę.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wiele przedstawień „matek i dzieci” — 
mimo że twarze zarówno dzieci jak i kobiet są wyobrażone zbyt schematycznie, by 
można w nich odczytać jakieś uczucia — daje jednak pewne wyobrażenie o sto-
sunku ludności Moche do najmłodszych (pamiętajmy jednak, że sposób przedsta-
wiania tych relacji wyraża głównie poglądy autorów tych dzieł i ich zleceniodaw-
ców)40. Widoczne są tu czułość i troska o los potomstwa; matki przytulają dzieci do 

39 Wśród ważniejszych prac wymienić należy: S. B o u r g e t, Children and Ancestors: Ritual 
Practices at the Moche Site of Huaca de la Luna, North Coastof Peru, [w:] Ritual Sacrifice in Ancient 
Peru: New Discoveries and Interpretations, red. E. P. B e n s o n  i A. C o o k, Austin 2001, s. 93–118; 
R. C a r r i ó n  C a c h o t, La mujer y el niño en el antiguo Perú, „Inca”, vol. I, 1923, s. 329–354; 
M. We i s m a n t e l, Moche Sex Pots: Reproduction and Temporality in Ancient South America, 
„American Anthropologist”, vol. 106(3), 2004, s. 495–505.

40 Najbogatszą bazą do badania ikonografii kultury Moche jest obecnie internetowy katalog on–li-
ne Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera w Limie (http://www.museolarco.org/catalogo/index.
php) prezentujący w sieci zbiory liczącej ponad 44 tysięce obiektów kolekcji z terenu Peru, w tym 
ponad 15 tysięcy przypisywanych do kultury Moche. Dla przykładu podajmy, że można tam obej-
rzeć przedstawienia m.in.: kobiet rodzących (ML004424, ML004425), kobiet z dziećmi na ręku 
(ML001304, ML001305), karmiących piersią (ML001307), lub trzymających dzieci w chuście zawią-
zanej na plecach (ML001319, ML003109). Każde z naczyń umieszczonych w katalogu fotografowane 
jest w czterech ujęciach.
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ciała, tulą je w czasie karmienia piersią lub podtrzymują w chuście ręką wygiętą do 
tyłu. Co więcej ten sam jednoznaczny i ludzki gest przytulania do ciała widzimy 
również w przedstawieniach innych matek — wspomnianych wyżej antropomor-
fizowanych ropuch, lwów morskich czy łań. Z pewnością nie odtwarzano by go 
w ten sposób, gdyby nie był znaczący.

Najmniejsze dzieci — o płci niemożliwej do ustalenia (starsze, jak wspomnie-
liśmy to niemal wyłącznie chłopcy) — są przeważnie nagie. W języku ikonografii 
Moche stanowić to może pewną wskazówkę, jak należałoby odczytywać ich status. 
Całkowita nagość — w przypadku dorosłych — występowała bowiem w sztuce tej 
kultury tylko w kilku przypadkach. Po pierwsze jako całkowicie nagie mogły być 
ukazywane kobiety: przede wszystkim w czasie kontaktów płciowych (ich męscy 
partnerzy w zasadzie odkrywali wówczas tylko genitalia), na innych przedstawie-
niach „erotycznych” oraz niekiedy w czasie porodu. Jeśli chodzi o mężczyzn, to 
do naga rozbierani byli wyłącznie jeńcy — mężczyźni pokonani na polu rytual-
nej bitwy i prowadzeni na śmierć41. Nagość więc wydaje się w ikonografii Moche 
symbolizować stan całkowitej zależności, pasywności, poddania i braku oporu. 
Niektórzy badacze sugerują, że pewne przedstawienia dzieci mogą stanowić po-
twierdzenie składania ich w ofierze. Hipotezę taką — popartą znaleziskami arche-
ologicznymi, o których wspominaliśmy wyżej — postawili w literaturze zarówno 
Anne–Marie Hocquenghem, jak i Steve Bourget42. Drugi z cytowanych autorów 
twierdził, że ofiarnikami mogli być przede wszystkim pomarszczeni, gwiżdżący 
mężczyźni, którzy trzymają w dłoniach małe ciałka dzieci. Gwizdanie jego zda-
niem (kecz. much’ay, kecz.–hiszp. mochar) miałoby być czynnością przywołującą 
bóstwa i zwracającą ich uwagę na składaną właśnie ofiarę43.

Koncepcja ta — dość przekonująco przedstawiona przez Bourget, odkrywcę 
masowych ofiar na stanowisku Huaca de la Luna — budzi jednak wątpliwości. 
Po pierwsze, tak jak znamy z ikonografii wyraziste przedstawienia składania ofiar 
z dorosłych (podrzyna się im gardła, kamieniuje, ćwiartuje), tak nigdzie nie spoty-
kamy podobnego traktowania dzieci. Po drugie, sprawą bardzo zastanawiającą — 
choć do tej pory nie rozstrzygniętą, a nawet nie poruszaną specjalnie w literaturze 
— jest fakt, że gwiżdżący „ofiarnicy” nie należą, jak się wydaje, do społeczności 
Moche. Ich stroje (peleryny z kapturami) nie są typowe ani dla wywodzących się 
z dolin wybrzeża kapłanów, ani wojowników, charakteryzują natomiast mieszkań-
ców regionów górskich — ludność kultury Recuay. Co jeszcze ciekawsze, w przy-
padku wyobrażeń dzieci starszych (zwykle przedstawianych w pobliżu kobiet, 

41 J. Z. Wo ł o s z y n, Nadzy, bosi.
42 A. M. H o c q u e n g h e m, Les ofrandes d’enfants: Essai d’interprétation d’une scéne de l’icono-

graphie mochica, „Indiana”, t. VI, 1980, s. 275–292. S. B o u r g e t, op. cit.
43 Przeciwnego zdania jest S. E. M. S c h e r  (op. cit., s. 167–168) twierdząca, że mogą to być ra-

czej sceny leczenia, w których gwiżdżących mężczyzn należałoby raczej uznać za znachorów (hiszp. 
curanderos), a nie ofiarników.
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być może swoich matek) to z kolei one wyobrażane są z atrybutami typowymi 
dla „cudzoziemców” (uczesanie z charakterystycznym kucykiem nad czołem, ty-
powe ozdoby uszu, malowanie twarzy etc.). Jeśli chcielibyśmy utrzymywać, że 
część tych dzieci (zarówno małych jak i starszych, wyłącznie chłopców, w wieku 
około 8–10 lat) poświęcona była na ofiary, musielibyśmy chyba również przyjąć, 
że nie były to dzieci z plemienia Moche, lecz dzieci niejako „dostarczane” im na 
ofiary przez sąsiadów44. Warto jednak pamiętać, że w przypadku ofiar z dorosłych 
mężczyzn sytuacja wyglądała odmiennie — poświęcano niemal wyłącznie współ-
plemieńców (pochodzących, jak można przypuszczać, z innej okolicy, np. z sąsia-
dującej doliny, lub po prostu z drugiego brzegu rzeki). Sceny walk z wojownikami 
Recuay są w ikonografii Moche niezwykle rzadkie, podobnie jak przedstawienia 
jeńców wywodzących się z tej społeczności.

Jeśli nasze obserwacje dotyczące pochodzenia przedstawianych dzieci są 
słusz ne, znaczyłoby to również, że poza okresem niemowlęctwa i wczesnego dzie-
ciństwa, dzieci należące do społeczeństwa Moche niemal w ogóle nie były przed-
stawiane w sztuce Moche (przynajmniej w formie pełnopostaciowej). Pojawiałyby 
się w niej dopiero po upływie kilkunastu lat jako w pełni ukształtowani dorośli, 
ludzie mogący podjąć przypisane im role społeczne i rytualne.

W tym miejscu warto jednak wspomnieć o przywołanej wyżej grupie „naczyń 
portretowych”. Otóż w tej klasie zabytków — przedstawiających, w sposób mniej 
lub bardziej realistyczny, niemal wyłącznie głowy mężczyzn — naczynia będące 
naszym zdaniem przedstawieniami dzieci stanowią bardzo znaczny odsetek (ok. 
8,5%). Większość pokazanych w tej formie postaci ma wyraźnie dziecięce rysy 
i proporcje twarzy, co w sposób zdecydowany odróżnia te przedstawienia od sche-
matycznych wizerunków dzieci znanych z innych typów wyobrażeń (dwu– i trój-
wymiarowych). Co ciekawe, blisko 30% tych naczyń przedstawia dzieci w na-
kryciach głowy w formie prostych czepków wiązanych pod szyją, dla których nie 
znajdujemy absolutnie żadnych analogii w pozostałym materiale ikonograficznym. 
Jeśli interpretacja ta jest słuszna, mogłoby to oznaczać, że wykonanie przedsta-
wień przynajmniej niektórych dzieci (wyłącznie, jak się wydaje, chłopców) było 
z jakichś względów istotne dla artystów Moche. I chociaż „naczynia portretowe” 
nie były werystycznymi wizerunkami konkretnych osób, lecz podobiznami typo-
wych przedstawicieli poszczególnych grup, to tak liczna reprezentacja względnie 
realistycznie pokazanych dzieci wskazuje, że przynajmniej niektóre z nich mogły 
być ważnymi członkami lokalnych społeczności45.

44 Przesłanką do wysunięcia takiej hipotezy mogą być liczne przedstawienia osobników Recuay 
(tzw. „salesmen”) trzymających w rękach (przynoszących w ofierze?) rozmaite cenne przedmioty eg-
zotycznego pochodzenia (np. muszle Strombusa pochodzące z wybrzeża Ekwadoru, rośliny i zwie-
rzęta z amazońskiej dżungli etc.) — cf. E. P. B e n s o n, „Salesman” and „Sleeping” Warriors in 
Moche Art, [w:] Actas del 41 Congreso Internacional de Americanistas 2, México 1976, s. 26–34; 
J. Z. Wo ł o s z y n, Sami swoi?.

45 Odmienny pogląd na temat istoty „naczyń portretowych” przedstawia C. B. Donnan, twierdzący 
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ZMIANY OPTYKI I NOWE PERSPEKTYWY

W 1946 r. w dolinie Virú na stanowisku Huca de la Cruz doszło do spekta-
kularnego odkrycia bogatego grobowca należącego niewątpliwie do przedstawi-
ciela elity kultury Moche46. Do czasów wykopalisk w Sipán, które miały miej-
sce 40 lat później, był to najbogatszy znany grobowiec Moche fachowo zbadany 
i udokumentowany przez archeologów. Pochówek oznaczony numerem 13 zawie-
rał szczątki dojrzałego bądź nawet starszego mężczyzny47, złożonego do grobu 
w trumnie wykonanej z trzciny. Oprócz licznych darów grobowych zawierają-
cych naczynia ceramiczne i wykonane z tykw pojemniki z kukurydzą, fasolą i ba-
wełną, obiekty z drewna, metalu i piór, zmarłemu towarzyszyły ciała dwóch lam 
oraz cztery ofiary ludzkie: dwie kobiety w wieku 35–40 lat, ok. 45–letni mężczy-
zna oraz ośmio–dziesięcioletnie dziecko, pochowane wraz z głównym zmarłym 
we wspólnej trumnie (oddzielone jednak od jego ciała rodzajem palety z trzcin). 
William D. Strong i Clifford Evans, odkrywcy tego niezwykle ciekawego zespołu, 
określili swoje znalezisko jako grób „Wojownika–Kapłana” (Warrior–Priest) lub 
nawet „Boga–Wojownika” (Warrior–God). Sądzili, że pogrzebany w nim mężczy-
zna — reprezentant najwyższej elity kultury Moche i domniemany władca doliny 
Virú — pełniący za życia najwyższe funkcje kapłańskie, militarne, polityczne i ad-
ministracyjne, uosabiał również główne bóstwo panteonu Moche (określane wów-
czas mianem Tusked Deity lub Ai Apaec, później także nazywane Wrinkle Face czy 
Mellizo Terrestre). Interpretacja ta przyjęła się w literaturze bez większych sprze-

(pogląd ten jako pierwszy w latach 1940. przedstawił R. Larco Hoyle), że były to portrety w pełnym 
tego słowa znaczeniu, czyli realistyczne podobizny rzeczywiście istniejących postaci. Badacz ten stara 
się wykazać, że szczególnie ważne jednostki społeczeństwa Moche mogły być portretowane od wieku 
ok. 10 lat po wiek dojrzały, a czasem niemal do samej chwili swojej śmierci (jako rytualne ofiary) — 
por. C. B. D o n n a n, Moche Ceramic Portraits, [w:] Moche Art and Archaeology in Ancient Peru, red. 
J. P i l l s b u r y, Washington 2001, s. 127–139; C. B. D o n n a n, Moche Portraits from Ancient Peru, 
Austin 2004.

46 W. D. S t r o n g, Finding the Tomb of a Warrior–God, „National Geographic Magazine”, 91(4), 
1947, s. 453–482; 1947; W. D. S t r o n g  i C. E v a n s  Jr., Cultural Stratigraphy in the Viru Valley, 
Northern Peru: The Formative and Florescent Epochs, Columbia Studies in Archaeology and 
Ethnology, 4, New York 1952.

47 W literaturze podawano zarówno wiek rzędu 40–45 lat (np. I. S h i m a d a, Pampa Grande and 
the Mochica Culture, Austin 1994, s. 101) jak i ponad 60 lat (J. D. M o g r o v e j o, La evidencia fune-
raria mochica de Huaca de la Cruz, valle de Virú, Lima 1995, s. 92; jest to niepublikowana praca 
magisterska poświęcona reinterpretacji znalezisk z Huaca de la Cruz. W oszacowaniu wieku zmarłego 
mężczyzny autor oparł się na porównawczych danych antropologicznych dla Pacatnamú publikowa-
nych przez J. W. Ve r a n o, Características físicas y biología osteológica de los Moche, [w:] Moche: 
Propuestas y perspectivas, red. S. U c e d a  i E. M u j i c a, Lima 1994, s. 307–326; osobnik z grobu 
nr 13 charakteryzował się całkowitym brakiem uzębienia, a jego szkielet był w znacznym stopniu 
odwapniony. Porównywalnie wiekowym człowiekiem był prawdopodobnie tzw. „Stary Władca” 
z Sipán).
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625ETAPY DZIECIŃSTWA W KULTURZE MOCHE

ciwów i utrzymywała aż do momentu odkrycia znacznie bogatszych grobowców 
w Sipán.

Co ciekawe, przypisanie zmarłemu z grobu 13 tak wielu tak istotnych funkcji 
miało swoje korzenie wyłącznie w interpretacji ikonografii licznych przedmiotów 
znalezionych w jego grobie. Najważniejszym z nich było inkrustowane drewnia-
ne berło–laska–kopaczka (u dołu narzędzie było zakończone miedzianym ostrzem 
o długości 19 cm) przedstawiające stojącą postać bóstwa z kłami jaguara trzyma-
jącą w ręku — zdaniem odkrywców — narzędzie rolnicze. Bóstwu towarzyszyła 
znacznie mniejsza postać stojącą po jego prawej stronie. Jej twarz przypominała 
nieco twarz bóstwa, jej strój i ozdoby były jednak znacznie skromniejsze. Przez 
jej pierś przewiązana była chusta, a na jej wyciągniętej lewej dłoni leżały trzy 
niewielkie kawałeczki turkusu. Postać ta uznana została za małego siewcę rzucają-
cego ziarna w bruzdy wykopane przed chwilą przez bóstwo.

Interpretacja zdawała narzucać się sama. Zmarły mężczyzna i pochowane 
z nim dziecko (niemal automatycznie uznano, że musiał być to chłopiec, znalezio-
no bowiem przy nim charakterystyczne wyłącznie dla mężczyzn nakrycie głowy 
ozdobione przedstawieniami dwóch ptaków) byli ziemskimi inkarnacjami przed-
stawionych na berle postaci bóstwa i jego pomocnika, lub przynajmniej ich kapła-
nami (czy też kapłanem i jego „paziem” lub „ministrantem”), którzy od czasu do 
czasu — np. w okresie świąt rolniczych — odgrywali ich role48. Świadczyłoby to o 
tym, że w społeczeństwie Moche niekiedy już nawet tak małe dzieci pełnić mogły 
istotne funkcje rytualne49.

Badania na platformie grobowej w Sipán zapoczątkowane w 1987 r., jak i do-
konane wkrótce potem odkrycia w San José de Moro czy Dos Cabezas, diame-
tralnie zmieniły naszą wizję struktury społecznej i politycznej kultury Moche. 
Spowodowały też konieczność weryfikacji poglądów na temat pozycji społecz-
nej, jaką zajmował za życia „Wojownik–Kapłan” z Huaca de la Cruz. Obecnie, 
znając utrzymujący się w Moche wzorzec pochówków zbiorowych elit wewnątrz 
budowli o charakterze ceremonialnym (swego rodzaju mauzoleów czy „królew-
skich” nekropoli), możemy się domyślać, że grób numer 13 był tylko jednym z kil-

48 Szczególnie interesujący jest fakt, że dziecko miało mieć zdeformowaną czaszkę, a jedno z od-
krytych przy nim naczyń przedstawiało również zdeformowaną głowę ludzką w formie antropomorfi-
zowanego ziemniaka z cechami typowymi dla mężczyzn Recuay (kucyk nad czołem, malowanie twa-
rzy w formie „krzyża maltańskiego”) — cf. m.in.: S. B o u r g e t, Sex, Death, and Sacrifice in Moche 
Religion and Visual Culture, Austin 2006, s. 20–32. Jako że w ikonografii Moche bóstwo o kłach jagu-
ara — prezentowane stosunkowo często — praktycznie nigdzie indziej nie występuje razem z dziec-
kiem, natomiast często towarzyszy mu i pomaga antropomorfizowana Iguana, Bourget sugeruje, że 
pochowany razem z „Wojownikiem–Kapłanem” chłopiec mógł w realnym świecie reprezentować tę 
właśnie postać.

49 Podkreślaliśmy wyżej, że dzieci o zdeformowanych ciałach lub czaszkach (m.in.: grób M–III 1 
z doliny Moche, grób „Władcy z Sipán”) mogły być chowane w sposób szczególnie bogaty lub towa-
rzyszyć wyjątkowym zmarłym. Wzór ten wydaje się powtarzać i nieść ze sobą istotną informację 
wartą zbadania.
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ku bogatych grobowców występujących na cmentarzysku badanym przez Stronga 
i Evansa. Prawdopodobnie też, nie był wśród nich ani najważniejszy, ani najbar-
dziej okazały50.

Czy w związku z przełomowymi odkryciami ostatniego ćwierćwiecza zmienił 
się jednak nasz pogląd dotyczący roli pochowanego w grobie dziecka? Niewiele. 
Wciąż więcej tu pytań niż odpowiedzi. Kim ono było? Czy z racji swego urodze-
nia należało do elit kultury Moche, czy może było jednym z dzieci Recuay wi-
docznych na ceramice i być może sprowadzanych na wybrzeże jako ofiary? Co je 
łączyło z pochowanym mężczyzną? Czy było z nim związane więzami krwi, czy 
może tylko — prawdopodobnie ze względu na swą ułomność fizyczną — zostało 
w którymś momencie wybrane i przydzielone mu do pomocy? Dlaczego deforma-
cja nadawała mu szczególny status? Czy jakieś relacje łączyły to dziecko przy-
najmniej z jedną ze złożonych w grobie kobiet? Czy rzeczywiście musiało ono 
towarzyszyć „Wojownikowi–Kapłanowi” za życia w trakcie spełniania obrzędów 
(jeśli tak, to jak długo pełniło tę funkcję, w jakim wieku zostało wybrane?), a może 
tylko połączył ich grób i przed śmiercią nawet się nie znali. Całkiem przecież moż-
liwe, że dziecko stanowiło po prostu jedną z „należnych” zmarłemu ofiar i trafiło 
do jego grobu, by wraz z mężczyzną, dwiema kobietami i dwójką lam towarzyszyć 
mu w drodze w zaświaty.

Na znalezienie odpowiedzi na większość pytań zawartych w powyższym tek-
ście przyjdzie nam zapewne jeszcze trochę poczekać. Wydaje się, że rozwiąza-
nia i „twarde” dowody pochodzić będą raczej ze strony bioarcheologii i nowych 
metod analizy danych (ustalanie i wykluczanie pokrewieństwa, przyczyn śmierci, 
diety, chorób, miejsca pochodzenia zmarłych etc.) niż samej ikonografii. Jej me-
tody w zasadzie nie zmieniają się od lat, zaś korpus znanych typów przedstawień 
postaci występujących w kulturze Moche na obecnym etapie badań powiększa się 
już niezwykle powoli. Studia ikonograficzne mogą jednak naszym zdaniem ode-
grać istotną rolę w badaniach nad dziećmi i problematyką dzieciństwa w kulturach 
prekolumbijskiej Ameryki. Mogą przede wszystkim pomagać nam w stawianiu no-
wych hipotez i sugerować kierunki poszukiwań. Mogą też generować nowe pomy-
sły, które będą wymagały sprawdzenia.

Childhood Stages in the Moche Culture — Burial Artefacts and Iconography

The authors depart from the observation that during the former years research 
concerning adult males, considered creators of cultures, dominated archaeological studies. 
This attitude reflected the Eurocentric perspective of the enquiries. Only during the 
nineteen–seventies, following the examples of anthropologists, did archaeologists embark 

50 J. D. M o g r o v e j o, op. cit., s. 90–91 sądzi, że atrybuty znalezione przy mężczyźnie zdają się 
świadczyć, że należał on do pewnej specyficznej grupy kapłanów związanych z kultem lunarnym 
i określanych przez autora jako Personajes Lechuza lub Sacerdotes Lechuza („kapłani–sowy”).
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upon research of women, and with the beginning of the next decade, also of children. The 
Moche Culture (Peru, 1st–4th c.), which is treated in the article, left no written records, but it 
is fairly well researched by archaeologists, who acknowledged the presence of children in 
two types of historical sources: burials (both bone remnants and grave goods) and depictions 
on ceramics (reliefs pressed into the sides of pots; less frequently paintings on ceramics).

The several tens of documented child burials of the Moche Culture confirm the well 
known fact of widespread mortality among little children (up to the age of 10), and much 
smaller mortality of teenagers. Child burials are predominantly individual, and the grave 
goods are similar as in the case of adults, but more modest. There are some child burials 
which are better supplied, but it is difficult to discern whether they contain the offspring of 
social elites, or whether they are of sacrificial character. The excavated burials show no 
signs of adult initiation rituals (although the authors consider existence of such rituals as 
very probable). Thus, we have no way to find out what was the moment of becoming of age 
(the age of one young male, whose skeleton bears signs of combat and wounds, is estimated 
at 20–25). 

Relatively numerous depictions of children on ceramic pots are generally schematic 
and deprived of individual features (the smaller the child, the more schematic the image). 
Children also do not occupy prominent places in the depicted rituals. In this respect images 
of children are similar to portrayals of women, on the contrary to illustrations showing 
men. There are more detailed pictures of children in paintings on ceramics, but it is unclear 
whether they are images of Moche children, or of the children belonging to the neighbouring 
culture of Recuay.

In the conclusion the authors point out that children within the Moche Culture had 
some measure of social status, but that this was not considered high. Nevertheless, children 
did arouse interest and warm feelings, which is documented by numerous depictions of 
childbirth, breast–feeding and hugging of children by women (conceivably their mothers). 
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MACIEJ DASZUTA 
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Historyczny

Sparta contra rodzina*

Kwestia rodziny spartańskiej nie należy w nauce do szczególnie popularnych1. 
Powodem takiego stanu rzeczy, poza niedostatkiem źródeł, wydaje się powszech-
ne niemal przekonanie, że rola lacedemońskiego oikos ograniczała się wyłącznie 
do wypełniania jedynego obowiązku — zapewniania państwu następnych pokoleń 
obywateli. Pozostałe przejawy życia rodzinnego miały występować w Sparcie je-
dynie w szczątkowej postaci (jeśli w ogóle) i jako takie nie zasługiwały na specjal-
ną uwagę. Moses F i n l e y, w swoim słynnym eseju dotyczącym społeczeństwa 
Lacedemończyków (w którym, co należy podkreślić, skutecznie zwalczał wiele 
stereotypów i błędnych interpretacji oraz wskazywał nowe kierunki badań) pisał 
nawet: The family, in sum, was minimised as a unit of either affection or authority, 
and replaced by overlapping male groupings...2

Zdanie tak znamienitego badacza niewątpliwie ugruntowało przeświadczenie, 
że w przypadku spartańskiego oikos nie bardzo jest o czym mówić. Jednak po-
gląd ten nie jest do końca uzasadniony, a silny kontrast pomiędzy tym co pań-
stwowe a tym, co przynależne rodzinie — choć w przypadku Sparty szczególnie 
widoczny — nie stanowił wyjątkowego rysu charakterystycznego wyłącznie dla 
jej społeczeństwa.

W starożytnej polis, jak podkreślają niektórzy badacze, istniała ścisła sepa-
racja3, a nawet swego rodzaju konflikt między dwiema głównymi sferami życia 
jej obywateli — prywatną, związaną z oikos, i publiczną, właściwą państwu4. 

* Autor pragnie podziękować Profesorom Ryszardowi Kuleszy i Włodzimierzowi Lengauerowi za
liczne wskazówki i sugestie, a także Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za stworzenie możliwości dotar-
cia do wielu publikacji związanych z omawianym zagadnieniem, znajdujących się w zbiorach biblio-
tek zagranicznych.

1 Do nielicznych wyjątków należą: W. K. L a c e y, The Family in Classical Greece, London 1968, 
oraz J. D a v i d s o n, The Greeks and Greek Love, London 2007.

2 M. I. F i n l e y, Economy and Society in Ancient Greece, New York 1982, s. 28.
3 Ch. M e i e r, The Greek Discovery of Politics, Cambridge 1990 (I wyd. 1979), s. 141–146
4 S. C. H u m p h r e y s, The Family, Women and Death. Comparative Studies, London 1983, 

s. 1–11.
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Wartości i symbole cechujące obie te sfery miały być zorientowane przeciwstaw-
nie. Pierwszą charakteryzowały: hermetyczność, zwrócenie do wewnątrz5, indywi-
dualizm i struktura hierarchiczna, drugą — jawność, impersonalność i egalitaryzm. 
Co więcej, sfera rodzinna odznaczała się szczególnym zróżnicowaniem, mieszały 
się w niej bowiem pierwiastki męskie i żeńskie, młodość współegzystowała ze 
starością, a wolność stykała się z niewolnictwem. Sfera państwowa była zaś zuni-
formizowana — obywatelska, tj. wolna, ekskluzywnie męska i dorosła6. Stosunek 
między nimi miał być odwrotnie proporcjonalny — państwo teoretycznie stawało 
się tym silniejsze, im mniejsze było znaczenie rodziny, z drugiej zaś strony, mo-
menty kryzysu polis przynosiły wzrost znaczenia poszczególnych oikoi w życiu 
ich członków. Relacja oikos — polis w kulturze greckiej stanowi zatem zagadnie-
nie skomplikowane i wielowymiarowe, a jednoznaczne stwierdzenie, że w Sparcie 
sfera prywatna była zminimalizowana za sprawą wszechobecności państwa, jest 
zbytnim uproszczeniem. Warto zatem bliżej przyjrzeć się naturze niektórych spar-
tańskich regulacji bezpośrednio lub pośrednio dotyczących rodzinnej sfery życia 
Lacedemończyków, by uświadomić sobie, jak powinna ona wyglądać w sytuacji 
modelowej, a także, jaki negatywny potencjał, z punktu widzenia państwa, w niej 
drzemał. 

KWESTIE MATERIALNE I SYMBOLICZNE

Pomijając przypadki osób zasłużonych dla społeczności lub sprawujących 
pewne szczególne urzędy, pogrzeb w starożytnej Grecji był zasadniczo sprawą 
prywatną. Poza samym uczczeniem zmarłego, stanowił on także dogodny mo-
ment do zademonstrowania jedności, bogactwa i pozycji społecznej jego rodziny7. 
Ostentacja towarzysząca pochówkom przybierała niekiedy tak znaczne rozmiary, 
że w pewnych przypadkach państwo zmuszone było do wprowadzenia specjal-
nych regulacji8. Opis obyczaju pogrzebowego przekazywany przez Plutarcha sta-
nowi dobry przykład tego, jak polis lacedemońska usiłowała ograniczyć niektóre 
spartańskie rodziny w demonstrowaniu statusu. W państwie Likurga obowiązy-
wać miał zakaz grzebania ze zmarłym jakichkolwiek przedmiotów (kosztowności 
lub rzeczy osobistych) powiązanych z prywatną sferą jego życia9, ale — co zna-
mienne — dozwolone było przykrycie zwłok purpurową szatą (foinikis) i liśćmi 

5 Także literalne, cf. E. C. K e u l s, The Reign of the Phallus, New York 1985, s. 97. 
6 M. H. H a n s e n, Was Athens a Democracy? Popular Rule, Liberty and Equality in Ancient and 

Modern Political Thought, Copenhagen 1989, s. 17–21.
7 R. O s b o r n e, Greece in the Making, London 2009 (I wyd. 1996), s. 81–82. 
8 R. G a r l a n d, The Greek Way of Death, London 1985, s. 21–22.
9 Cf. S. I. J o h n s t o n, Restless Dead, Berkeley–Los Angeles 1999, s. 41–43. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



631SPARTA CONTRA RODZINA

oliwki (phylla elaia)10. Purpurowa szata była standardowym strojem spartańskiego 
hoplity11, a skoro służba wojskowa stanowiła w owym czasie jeden z najważniej-
szych obowiązków obywatela wobec polis, jej obecność w obyczaju pogrzebo-
wym silnie podkreślała więź Spartiaty z państwem. Foinikis, jak zauważa Douglas 
M. M a c D o w e l l, nie była obowiązkowym elementu pochówku12, jednak sam 
fakt, że mogła być w nim użyta, przy jednoczesnym kategorycznym zakazie 
umieszczania w grobie innych dóbr, może świadczyć o dążeniu państwa nie tyl-
ko do zdominowania i wydarcia ceremoniału domenie prywatnej, lecz także chęci 
przeciwdziałania wszelkim próbom podkreślenia odrębności i wyjątkowości rodu, 
do którego należał zmarły.

W przypadku inskrypcji nagrobnych sytuacja wyglądać mogła podobnie. Do 
upamiętnienia swego imienia mieli prawo tylko ci spośród mężczyzn, którzy zgi-
nęli przykładnie walcząc za sprawę polis, spośród kobiet zaś, przez analogię, je-
dynie te, które zmarły wypełniając najważniejszą z punktu widzenia państwa po-
winność — rodząc przyszłych obywateli13. Była to nagroda za lojalność wobec 
wspólnoty politycznej i wierność propagowanemu przez nią systemowi wartości. 
Zachowane do naszych czasów spartańskie kamienie nagrobne zdają się potwier-
dzać słowa Plutarcha, że inskrypcje zawierały jedynie imię zmarłej osoby i bardzo 
zwięzłe adnotacje: „na wojnie” (en polemo) i „w połogu” (lechous)14. Nie było tam 
miejsca ani na patronimikon zaznaczający przynależność do linii rodowej, ani na 
żadne inne treści15. Sentencja wyryta na steli miała być krótka i jednolita, stano-
wiąc następny przykład wdzierania się aspektu państwowego w sferę, która w po-
zostałych poleis była przynależna rodzinie. Bogatsi obywatele byli w ten sposób 
pozbawieni kolejnej możliwości wykorzystania swoich zasobów finansowych do 
zademonstrowania ponadprzeciętnego statusu, a polis nie tylko utrzymywała fikcję 
egalitaryzmu, lecz także, dzięki wymowie narzuconego typu inskrypcji, stwarza-
ła u postronnych wrażenie, że jedyne okoliczności, w których giną jej obywatele 
i kobiety z ich rodzin, to — odpowiednio — wojna i połóg.

10 Plut. Lyc. 27.2–4. (wszelkie skróty z dzieł autorów starożytnych zostały podane wedle systemu 
używanego w Oxford Classical Dictionary, wyd. 3, red. S. H o r n b l o w e r, A. S p a w f o r t h, Oxford 
2003) Wedle Eliana (Ael. VH 6.6) purpura i gałązki oliwne przysługiwały jedynie Spartiatom wyróż-
niającym się i poległym w walce. 

11 Xen. Lac. 11.3.
12 D. M. M a c D o w e l l, Spartan Law, Edinburgh 1986, s. 121.
13 Zważywszy na zagrożenie życia kobiety, jakie wiązało się z porodem, analogia do śmierci ho-

plity zyskuje dodatkowy wymiar. Cf. M. D e m a n d, Birth, Death and Motherhood in Classical 
Greece, London 1994, s. 71–86. 

14 Koniektura K. Lattego, przyjęta przez większość badaczy i wydawców (K. Ziegler, R. Flaceliere, 
M. Manfredini i L. Piccirilli), odrzucona przez Den Boera jako bezzasadna. Cf. W. D e n  B o e r, 
Laconian Studies, Amsterdam 1954, s. 295–300.

15 P. L o w, Commemorating Spartan War–Death, [w:] Sparta and War, red. S. H o d k i n s o n, 
A. P o w e l l, Swansea 2006, s. 86.
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Z pogrzebem wiązała się także restrykcja dotycząca żałoby. Plutarch infor-
muje, że czas opłakiwania zmarłego miał zostać w Sparcie ograniczony do jede-
nastu dni, co — w porównaniu z innymi poleis — było okresem krótkim16. Mimo 
szczególnie rodzinnego i ostentacyjnego charakteru, żałoba, w porównaniu z in-
nymi zwyczajami, została przez państwo potraktowana stosunkowo łagodnie, 
najprawdopodobniej bowiem pozostała nietknięta pod względem formy, a przy-
najmniej źródła nie wspominają o żadnych związanych z nią obostrzeniach. Jak 
można wnioskować z zachowanych fragmentów Tyrtajosa, uroczystości żałobne 
były w archaicznej Sparcie bardzo ważnym obyczajem17. Być może dzięki silnym 
tradycjom z nimi związanym i roli społecznej, jaką spełniały, nie nastąpiła ich cał-
kowita redukcja18. 

Następne ograniczenie rodzinnej sfery życia Spartan dotyczące kwestii mate-
rialnych odnosiło się do jej centrum — domostwa. Prawo miało określać, za po-
mocą jakich narzędzi wykonane mogły być dachy i drzwi spartańskich domów19. 
Jak zaznacza Plutarch, do budowy tych pierwszych wolno było użyć jedynie sie-
kiery (pelekys), zaś do sporządzenia drugich wyłącznie piły (prion). Niewątpliwie 
musiało to ograniczać możliwości konstrukcyjne i wpływać na względną unifor-
mizację i prostotę architektoniczną budynków mieszkalnych. Restrykcja ta mo-
gła być spowodowana, podobnie jak ograniczenia dotyczące pogrzebu, dążeniem 
do uniemożliwienia majętnym spartańskim rodzinom wybicia się (także w sensie 
dosłownym) ponad resztę społeczności. W końcu czymś, co potencjalnie mogło 
stanowić najbardziej rzucający się w oczy i trwały symbol statusu, była świet-
ność i wyjątkowość siedziby. Szczególnie interesujący jest jednak sposób, w ja-
ki Plutarch skomentował tę restrykcję: prostota domu miała zniwelować ogólne 
tendencje do zbytku i wystawności — skromność, czy wręcz prymitywność bu-
dynku, powinna skłaniać właścicieli do adekwatnego wyposażania wnętrza, gdyż 
wszelkie przejawy ekstrawagancji w umeblowaniu, jak konstatuje Cheronejczyk, 
nie harmonizowałyby z architektoniczną prostotą całości20. Wprawdzie takie uza-
sadnienie wydaje się raczej idealistyczną interpretacją, niż odzwierciedleniem fak-
tycznej motywacji samych Spartan, jednak z powyższej informacji wynika, że nie 
funkcjonował w Sparcie żaden f o r m a l n y  zakaz posiadania kosztownych ele-
mentów wyposażenia, takich jak wyszukane meble czy zastawa. Jeśli więc rze-
czywiście polis narzuciła pewne ograniczenia dotyczące najbardziej zewnętrznego 

16 Dla porównania, w Atenach żałoba trwała zwyczajowo trzydzieści dni. Vide Lys. 1.14; S. H o d -
k i n s o n, Property and Wealth in Classical Sparta, Swansea 2000, s. 247.

17 Tyrtaios 7, 12.27–29.
18 Jak twierdzi W. Z s c h i e t z s c h m a n n  (Die Darstellung der Prothesis in der griechischen 

Kunst, „Athenische Mitteilungen” t. LIII, 1928, s. 17–47) żałoba i lamentacje w kulturze greckiej speł-
niały dwie zasadnicze funkcje: umożliwiały wypełnienie religijnej powinności rodziny związanej 
z uczczeniem jej zmarłego członka oraz zapewniały uspokojenie jego duszy. 

19 Plut. Lyc. 13.5.
20 Plut. Lyc. 13.4.
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„szkieletu” spartańskiego domu, to wydaje się, że nie wtargnęła do jego wnętrza. 
Dodatkowego potwierdzenia opisanego przez Plutarcha stanu rzeczy możemy szu-
kać u Tukidydesa, który w księdze pierwszej pisze, że gdyby Sparta, najpotężniej-
sza w jego czasach polis Hellady, została nagle opuszczona, to po upływie lat nikt 
nie uwierzyłby w jej rzeczywistą świetność, ze względu na skromność budowli21. 
Także Ksenofont w enkomionie poświęconym Agesilaosowi zwraca uwagę na pro-
stotę i wiekowość drzwi królewskiego domu i wymienia je wraz z innymi zaletami 
tego Eurypontydy, świadczącymi o jego szacunku dla spartańskich obyczajów22. 
Natomiast w „Historii Greckiej”, ten sam autor, opisując tebańską inwazję na 
Lakonię w 369 r. p.n.e., wspomina o plądrowanych wówczas spartańskich domo-
stwach, które miały być pełne kosztownych przedmiotów23.

WIĘZI I RELACJE

Działania wymierzone w instytucję rodziny nie ograniczały się w Sparcie 
tylko do kwestii symbolicznych czy materialnych. Państwo podejmowało też 
próby rozluźnienia więzi łączących poszczególnych jej członków. Wielość po-
sunięć polis w tym kierunku można zaobserwować śledząc kolejne etapy życia 
Lacedemończyków, poczynając od tzw. inspekcji niemowląt, o której informacje 
przekazuje nam Plutarch24. Wprawdzie kwestia istnienia samej procedury jest wy-
soce dyskusyjna i poddawana w wątpliwość przez wielu uczonych25, jednak ci, 
którzy dopuszczają możliwość jej istnienia, wskazują na jej silne antyrodzinne 
zabarwienie. Sarah P o m e r o y  uważa, że odroczenie momentu przekazania no-
worodka matce, spowodowane oględzinami przeprowadzanymi przez starszyznę 
fyli, oraz niepewność co do werdyktu dotyczącego prawa dziecka do życia, od sa-
mego początku stwarzały psychologiczny dystans między matką a potomstwem26. 
Trudno sobie jednak wyobrazić, że tak wyrafinowany rezultat mógł być z góry 
zamierzony przez polis, jeśli zaś w ogóle powinien być brany pod uwagę, należy 
go traktować raczej jako efekt uboczny. Plutarch pisze wprost, że Likurg uważał 
dzieci za własność państwa, a nie rodziców27. Jeśli inspekcja rzeczywiście mia-
łaby miejsce, w pierwszej kolejności byłaby wyraźnym potwierdzeniem takiego 
stanu rzeczy, a przynajmniej podkreśleniem silnej obecność polis w sferze przy-

21 Thuc. 1.10.
22 Xen. Ages. 8.7.
23 Xen. Hell. 6.5.27. 
24 Plut. Lyc. 16.1–3.
25 Vide R. K u l e s z a, Inspections of Infants in Ancient Sparta, „Antiquitas” t. XXXI, 2010, 

s. 5–20; D. H u y s, The Spartan Practice of Selective Infanticide and Its Parallels in Ancient Utopian 
Tradition, „Ancient Society” t. XXIV, 1996, s. 47–74. 

26 S. B. P o m e r o y, Spartan Women, Oxford 2002, s. 57.
27 Plut. Lyc. 15.14.
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należnej w naturalny sposób rodzinie. Państwo miałoby decydować o tym, czy 
dziecko ma zostać utrzymane przy życiu i wychowywane, czy porzucone na pewną 
śmierć. W szerszej perspektywie decyzja ta oznaczałaby przede wszystkim, czy 
dany oikos zostanie zasilony obecnością kolejnego członka, czy nie. Instytucja in-
spekcji jest przeważnie kojarzona z eugeniczną polityką i bezwzględnością polis 
nad Eurotasem28, tymczasem można postrzegać ją zgoła inaczej. Jak już zostało 
powiedziane, w społeczeństwie spartańskim istniały znaczne różnice majątkowe 
między obywatelami. Dodatkowo, jak podkreślają badacze, z uwagi na istniejący 
w Sparcie system dziedziczenia, bogatsze rody wykazywały tendencje do ograni-
czania liczby potomstwa w obawie przed rozdrobnieniem majątku i wynikającą 
z tego utratą pozycji i znaczenia29. Biedniejsi mogli mieć jeszcze więcej do stra-
cenia, gdyż wraz z podziałem ich skromnej własności pojawiało się ryzyko, że 
dziedziczący synowie nie będą w stanie sprostać wymaganiom dotyczącym mie-
sięcznej składki na syssytie i zostaną przez to wykluczeni z grona pełnoprawnych 
obywateli30. Kontrola państwa nad urodzeniami mogła więc ograniczać zarówno 
majętne, jak i te mniej zamożne rodziny w realizacji jakichkolwiek prokreatyw-
nych strategii, a co więcej — poprzez nakaz wychowywania — w znacznie więk-
szym stopniu chronić dzieci potencjalnie narażone na porzucenie, niż eliminować 
te słabe i kalekie (choć tego także nie można całkowicie wykluczać)31. Polis ko-
rzystałaby na tym podwójnie. W noworodkach, które pozytywnie przeszły „oglę-
dziny”, zyskiwałaby przyszłych obywateli, a ponadto podkopywałaby podstawę 
znaczenia najbardziej wpływowych rodzin dzięki katalizowaniu procesu podziału 
zgromadzonych przez nie majątków. 

Następny krok w kierunku rozbicia wewnętrznej spójności rodziny był zwią-
zany z edukacją młodych Spartan. Badacze nie są zgodni co do wieku, w jakim 
chłopcy przechodzili pod nadzór państwa na stałe opuszczając rodzinne domy32, 
jednak niezależnie od przyjętej wersji można stwierdzić, że miało to miejsce dość 
wcześnie. Wyrwanie dziecka ze środowiska rodzinnego mogło być spowodowane 
dążeniem polis do osłabienia więzi między nim a jego krewnymi. Mogła też mieć 
na celu uniemożliwienie jakiegokolwiek ich rozwoju. W ich miejsce miały zostać 

28 E. E y b e n, Family Planning in Greco–Roman Antiquity, „Ancient Society” t. XI–XII, 1980–
1981, s. 23.

29 P. C a r t l e d g e, Sparta and Laconia: A Regional History 1300–362 BC, London 2002 (I wyd. 
1979), s. 264.

30 Arist. Pol. 1271a 26–37.
31 S. L i n k, Zur Aussetzung neugeborener Kinder in Sparta, „Tyche”, t. XIII, 1998, s. 153–164. 

Taka interpretacja zaczyna nabierać sensu zwłaszcza w świetle wielkiego problemu Sparty z drastycz-
nym spadkiem liczby pełnoprawnych obywateli. Cf. P. C a r t l e d g e, Agesilaos and the Crisis of 
Sparta, Baltimore 1987, s. 168.

32 Cf. A. H. M. J o n e s, Sparta, Oxford 1968, s. 34–35; S. H o d k i n s o n, Social Order and the 
Conflict of Values in Classical Sparta, „Chiron”, t. XIII, 1983, s. 242; J. D u c a t, Spartan Education, 
Swansea 2006, s. 71–81.
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wykształcone nowe relacje, całkowicie niezależne od nici pokrewieństwa. Pierwsza 
z nich związana była z grupą rówieśniczą — chłopcy spędzali ze sobą wiele cza-
su i rzeczą naturalną wydaje się nawiązywanie między nimi przyjaźni. Niektórzy 
badacze zwracają też uwagę na ich swoiste utożsamianie się z pozostałymi człon-
kami grupy33. Jednak, jak zauważył Finley, tego typu identyfikacja — którą, po-
dobnie jak rodzinną, określił mianem „naturalnej” — również stała w sprzeczności 
ze spójnością „struktury” państwa34. Z tego powodu także i ją starano się z czasem 
przerwać, oddzielając wchodzących w dorosłość Spartan od dotychczasowych to-
warzyszy i przydzielając ich poprzez kooptację do kolejnych wspólnot — syssytii, 
które, w przeciwieństwie do poprzednich, powinno się określić mianem „sztucz-
nych”. Każda syssytia składała się prawdopodobnie z kilkunastu obywateli będą-
cych w różnym wieku, pochodzących ze wszystkich trzech tradycyjnych doryckich 
fyl istniejących w Sparcie35. Jak podkreśla Henk W. S i n g o r, charakterystyczne 
dla tej grupy było to, że jej członkowie nie mogli być ze sobą spokrewnieni36. Taki 
wniosek wyciąga on z passusu „Historii Greckiej” Ksenofonta, w którym autor 
twierdzi, że ojcowie, synowie i bracia nigdy nie wchodzili w skład tej samej mo-
ry37. Była to największa jednostka organizacyjna spartańskiej armii, której podsta-
wową część składową stanowił prawdopodobnie syssytion38. 

Poza opisaną wyżej przypuszczalną motywacją władz państwowych związa-
ną z edukacją młodzieży, doszukać się można jeszcze jednego uzasadnienia, rów-
nież związanego z rodziną. Według Arystotelesa Spartanie jako pierwsi spośród 
Greków stworzyli system nauczania pozostający pod kontrolą państwa39. W innych 
poleis wychowanie i kształcenie męskich potomków było kwestią indywidualną 
rodziny i zależało głównie od jej statusu społecznego oraz warunków material-
nych40. W Sparcie edukacja miała być procesem zuniformizowanym, obejmującym 
ogół chłopców, a jej odbycie stanowiło wstępny warunek uzyskania obywatelstwa. 
Każdy pełnoprawny Spartiata, za wyjątkiem królów41, musiał być wychowankiem 
tej samej „szkoły” — w tym sensie był to system obowiązkowy i powszechny. 
Bogatsi byli pozbawieni możliwości wykorzystania swojego majątku, a ich dzieci 

33 S. H o d k i n s o n, The Development of Spartan Society and Institutions in the Archaic Period, 
[w:] The Development of the Polis in Archaic Greece, red. L. G. M i t c h e l l, P. J. R h o d e s, London 
1997, s. 98.

34 M. I. F i n l e y, op. cit., s. 29.
35 R. K u l e s z a, Sparta, Warszawa 2003, s. 143–158.
36 H. W. S i n g o r, Admission to the Syssitia in Fifth–Century Sparta, [w:] Sparta: New Per-

spectives, red. S. H o d k i n s o n, A. P o w e l l, Swansea 1999, s. 72. 
37 Xen. Hell. 4.5.10.
38 H. M i c h e l l, Sparta, Cambridge 1964 (I wyd. 1952), s. 235. Pogląd ten kwestionuje 

J. F. L a z e n b y, The Spartan Army, Warminster 1985, s. 13. 
39 Arist. Pol. 1337a.
40 F. A. G. B e c k, Greek Education 450–350 B.C., London 1964, s. 81.
41 Plut. Ages. 1.
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podlegały takim samym wymogom, jak potomstwo pozostałych obywateli. Dzięki 
temu wszyscy Spartiaci — przynajmniej w teorii — mieli zapewniony równy start 
w dorosłe życie.

Kolejnym elementem życia rodzinnego Lacedemończyków, który podlegał 
państwowym ograniczeniom, było małżeństwo. Zdaniem badaczy, w Atenach oraz 
w pozostałych greckich poleis uznawane było ono za sprawę całkowicie prywat-
ną, wolną od jakichkolwiek ingerencji państwa42. Tymczasem w Sparcie, jak po-
kazują źródła, nawet ta prerogatywa rodziny została naruszona przez polis i, jak 
pisze Ryszard K u l e s z a, niemal „ustawowo” obwarowana szeregiem regulacji 
prawnych43. Wiele z nich zdawało się służyć głównie przymuszeniu Spartiatów do 
zawierania związków małżeńskich. Jednak taka polityka państwa — na pierwszy 
rzut oka prorodzinna — służyła nie tyle promowaniu rodziny, jako instytucji spo-
łecznej, co zapewnieniu Sparcie kolejnych pokoleń obywateli. Autorzy antyczni 
wspominają o państwowych wytycznych dotyczących wieku, w jakim młodzi lu-
dzie powinni zawierać małżeństwo, a także o karach nakładanych na mężczyzn 
uchylających się od tego obowiązku oraz na tych, którzy według polis zdecydowali 
się na ożenek zbyt późno. Wzmiankowane są również przywileje przewidziane dla 
ojców określonej liczby synów44. Szczególnie interesujące wydaje się zarządzenie 
wspomniane przez Plutarcha w „Żywocie Lizandra”. Wymieniając procedury prze-
ciwko bezżeństwu, które miały istnieć w Sparcie, pisze on o „złym zawarciu mał-
żeństwa” (kakogamia)45. Sam termin jest niejednoznaczny46, jednak decydujący 
dla jego interpretacji wydaje się kontekst, w którym występuje on w źródle, a także 
komentarz samego autora. Według niego, po śmierci Lizandra, gdy okazało się, 
że nie był on tak zamożnym człowiekiem, jak się spodziewano, młodzi Spartiaci 
zaręczeni z jego córkami odmówili poślubienia ich, za co zostali ukarani. Plutarch 
kończy opowieść stwierdzeniem, że w Sparcie karze za „złe zawarcie małżeństwa” 
podlegali szczególnie ci, którzy przedkładali koligacje z zamożnymi nad związ-
ki z „dobrymi ludźmi” (agathoi), bądź krewnymi (oikeioi). MacDowell odrzucał 
takie wyjaśnienie pisząc, że jest rzeczą mało prawdopodobną, by sama wielkość 

42 E. B i c k e r m a n n, La conception du marriage à Athènes, „Bollettino Dell’Istituto Di Diritto 
Romano”, t. XVII, 1975, s. 2.

43 R. K u l e s z a, Sparta, s. 125.
44 Ogół państwowych interwencji dotyczących instytucji małżeństwa w Sparcie w sposób wyczer-

pujący zbiera i komentuje: idem, Spartan Gamos in the Classical Period, „Palamedes” t. III, 2008, 
s. 158–165.

45 Plut. Lys. 30.6–7.
46 D. O g d e n, Greek Bastardy in the Classical and the Hellenistic Periods, Oxford 1996, s. 236–

237; D. M. M a c D o w e l l, op. cit., s. 74; R. K u l e s z a, Sparta, s. 115–116. J. D a v i d s o n  (op. cit., 
s. 319) jest nawet zdania, że sam termin „małżeństwo” nie posiadał w Sparcie jednej określonej defi-
nicji i był rozumiany różnie — do tego stopnia, że nawet próbujący opisać spartańskie zwyczaje auto-
rzy antyczni mieli z nim problem. 
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majątku teścia mogła stanowić główną podstawę zarzutu stawianego zięciowi47. 
Jednak Plutarch niczego takiego nie twierdzi, lecz jedynie sugeruje, że kakogamia 
dotyczyła g ł ó w n i e  (malista) (choć — jak zakłada użycie tego przysłówka — nie 
wyłącznie) małżeństw zawieranych przez bogatych. Zresztą, w opisywanym przez 
niego przypadku kara miała zostać wymierzona za zerwanie zaręczyn, choć motyw 
finansowy tworzy niejako tło całości. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy istniał 
w Sparcie konkretny zestaw przewinień, które podlegały tej kategorii kary. Rację 
może mieć Daniel O g d e n  twierdząc, że termin kakogamia odnosił się do całości 
niewłaściwego postępowania wobec procedury zawarcia małżeństwa48. Jak można 
przypuszczać, każdorazowa ocena sytuacji i ostateczna decyzja należała do efo-
rów. Niezależnie jednak od nieokreśloności przewiny, w dalszym ciągu niezwykle 
ważna pozostaje wzmianka Plutarcha o szczególnej (a zapewne także najbardziej 
powszechnej) kategorii „winowajców” — zamożnych Spartiatach, w których, jak 
się wydaje, ostrze represji było wymierzone niemal z założenia. Zdaniem Paula 
C a r t l e d g e’ a  w pełni adekwatne do realiów starożytnej Grecji, zwłaszcza spar-
tańskich jest angielskie przysłowie wealth marries wealth49. Tym bardziej, że, jak 
już wielokrotnie podkreślałem, równość majątkowa pośród homoioi była fikcją, co 
poświadcza nota bene sam Plutarch w przytaczanym wyżej opisie, kiedy przeciw-
stawia bogatych (plousioi) dobrym (agathoi). Aby właściwie zrozumieć istotę tego 
przeciwstawienia, w przypadku tych drugich zamiast kategorii moralnych należało-
by zastosować interpretację uwzględniającą właśnie kwestie materialne. Autorowi 
„Żywotów” chodzi prawdopodobnie o Spartan odznaczających się przede wszyst-
kim przymiotami określanymi zbiorczo jako ta kala (dosł. cnoty, zalety) — czyli 
o niezamożnych, gdyż w lacedemońskim systemie promującym egalitaryzm, za 
cnotę poczytywany był raczej przeciętny stan posiadania. Stephen H o d k i n s o n 
uważa, że w Sparcie nie istniało coś takiego jak posag, a córki, podobnie jak sy-
nowie, uczestniczyły w dziedziczeniu, z tym, że otrzymywały połowę tego, co ich 
bracia50. Jeśli tak rzeczywiście było, nasuwać się mogą dalsze wnioski. Skoro ko-
bieta stawała się właścicielką części rodzinnego majątku, było dla jej krewnych 
ważne, by nie poślubiła kogoś mniej zamożnego od siebie, z tego zaś powodu 
wykluczyć należy motyw zawierania małżeństw w nadziei na znaczącą poprawę 
sytuacji materialnej, czy awans społeczny51. Większość badaczy jest zgodnych co 
do tego, że w Sparcie inicjatywa związana z wyborem i akceptacją kandydata na 

47 Wg niego ta kategoria przewiny obejmowała obywateli, którzy zdecydowali się poślubić 
córki Spartiatów skazanych za jakieś wykroczenie lub kobiety spoza rodzin obywatelskich. 
Cf. D. M. M a c D o w e l l, op. cit., s. 74. 

48 D. O g d e n, op. cit., s. 237.
49 P. C a r t l e d g e, Spartan Wives: Liberation or Licence?, „Classical Quarterly”, t. XXXI, 1981, 

s. 96.
50 S. H o d k i n s o n, Property and Wealth, s. 100–103.
51 Ibidem, s. 407.
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męża dla córki zazwyczaj należała do jej rodziców, bądź najbliższych krewnych52. 
Panuje też przekonanie, że w wyższych klasach społeczeństwa lacedemońskiego 
występowały silne tendencje homogamiczne. Bogaci mieli wchodzić w związki 
jedynie z równymi sobie, dzięki czemu ich majątek rósł, bądź pozostawał nie-
naruszony, a przez to rodzina utrzymywała wysoką pozycję. Zatem przypadek 
młodzieńców zrywających zaręczyny z córkami Lizandra, według Hodkinsona, 
powinien być interpretowany jako wynik nie tyle zawodu spowodowanego rozwia-
niem nadziei na korzyści majątkowe, co raczej jako chęć uniknięcia mezaliansu53. 
Badacz stwierdza, że musiało to mieć naprawdę wielkie znaczenie społeczne, sko-
ro nawet dokonania i wpływy tak sławnego wodza jak Lizander nie były w stanie 
tego załagodzić54. Zarówno Romuald T u r a s i e w i c z, jak i Cartledge są zdania, 
że wprowadzenie kary za dopuszczenie się kakogamii było odpowiedzią państwa 
na typowe dla greckiej arystokracji zwyczaje małżeńskie, praktykowane przez gru-
pę spartańskich rodów, które prowadziły do stopniowej koncentracji znacznych 
majątków i zaniku mniejszej własności55. Niestety, użyty przez Plutarcha czasow-
nik (dzemioein — dosł. ukarać, nałożyć grzywnę) nie pozwala na jednoznaczne 
określenie charakteru kary. Przyjęcie, że była nią właśnie grzywna, wzmocniłoby 
powyższe twierdzenie. W końcu pierwszą konsekwencją prawną, jaka może przy-
chodzić na myśl w odniesieniu do osób bogatych, jest wysoka sankcja finansowa. 
Spośród wszystkich przewin związanych z małżeństwem, kakogamia miała być 
karana najciężej56. Jak zauważa Kulesza, wysokość kary najprawdopodobniej od-
zwierciedlała stopień szkodliwości społecznej przewinienia, będącego otwartym 
zaprzeczeniem promowanego przez państwo ideału równości. Dodatkowym powo-
dem surowości polis w tym przypadku mogła być także powszechność zjawiska57. 

Kolejna kwestia, mogąca mieć związek z ingerencją państwa w sferę rodzin-
ną, dotyczyła obowiązków wolnych kobiet lacedemońskich wobec społeczności. 
Za ich główne zadanie, jak wspomniałem, uchodziło rodzenie dzieci. Nie było to 
niczym nadzwyczajnym, gdyż z punktu widzenia interesu każdej polis wydawanie 
na świat potomstwa stanowiło najważniejszy obowiązek kobiet z rodzin obywatel-
skich58. Sytuację Spartanek wyróżniać miał jednak fakt, że — aby ten cel skutecz-

52 P. C a r t l e d g e, Spartan Wives, s. 99–100; R. K u l e s z a, Spartan Gamos, s. 136–147; 
D. M. M a c  D o w e l l, op. cit., s. 77–82.

53 S. H o d k i n s o n, Property and Wealth, s. 407.
54 Przeciwny pogląd wyraża R. K u l e s z a  (Spartan Gamos, s. 146–147) twierdząc, że to, co roz-

czarowało niedoszłych zięciów Lizandra, nie mogło się raczej wiązać z jego własnością ziemską, któ-
rej rozległość była im prawdopodobnie znana. Wówczas w grę wchodziłby majątek ruchomy, a jeśli 
tak, to przedmiotem kontrowersji mógł być jednak posag.

55 R. T u r a s i e w i c z, Stanowisko bezżennych w Sparcie epoki klasycznej, „Meander”, t. XXIX, 
1964, s. 441–442; P. C a r t l e d g e, Spartan Wives, s. 94. 

56 Stob. Flor. 67.16.
57 R. K u l e s z a, Spartan Gamos, s. 162.
58 P. C a r t l e d g e, Spartan Wives, s. 95.
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nie realizować — miały one prowadzić określony tryb życia, odmienny niż kobiety 
z innych greckich miast. Nie tylko musiały przestrzegać innej diety59, lecz także 
zostały zwolnione z czynności domowych, które w pozostałych poleis zwyczajowo 
były uznawane za kobiece60. Niewątpliwie wiązało się to z faktem, że w odróż-
nieniu od typowego greckiego oikos, spartańskie gospodarstwo domowe trudno 
scharakteryzować jako jednostkę produkcyjną, skoro niemal cały ciężar różnego 
rodzaju prac spoczywał na helotach61. W rezultacie Spartanki cieszyły się znaczą 
ilością wolnego czasu, który częściowo poświęcały zajęciom sportowym, będącym 
w greckiej rzeczywistości niemal wyłączną domeną mężczyzn62. Dzięki temu ich 
potomstwo miało odznaczać się dobrym zdrowiem i wytrzymałością, a przez to 
stanowić doskonały materiał na przyszłych obywateli–hoplitów. Taka interpretacja 
odzwierciedla zapewne poglądy postronnych starożytnych obserwatorów na te-
mat istoty spartańskich zwyczajów dotyczących kobiet, trudno jednak stwierdzić, 
czy pokrywała się ona z przekonaniami samych Lacedemończyków. Biorąc pod 
uwagę zdanie MacDowella na temat źródeł informacji Ksenofonta, którymi mieli 
być przebywający w Azji Mniejszej dowódcy spartańscy i sam król Agesilaos II, 
można by uznać, że przynajmniej częściowo tak63. Jednak uczony dopuszcza także 
pewną fasadowość wizji lacedemońskiego porządku. Nawet jeśli eugeniczna wy-
kładnia spartańskiej specyfiki w kwestii kobiet była do pewnego stopnia zbieżna 
z lacedemońską opinio communis, można zaproponować dodatkową, niekłócącą 
się z nią interpretację. Przez umożliwienie kobietom porzucenia zajęć domowych 
i nakaz dbania o dobrą kondycję, polis niejako „usuwała” je ze sfery domowej. 
W dosłownym znaczeniu — aby ćwiczyć, kobiety zbierały się razem, opuszczając 
zamkniętą przestrzeń domostw. W przenośni zaś — obowiązki wobec gospodar-
stwa domowego i rodziny zastępowano innymi, niemającymi z tą sferą życia wiele 
wspólnego. W pozostałych greckich poleis oikos męża był naturalnym i głównym 
środowiskiem życia kobiety64. Poza niewolnikami i dziećmi, mąż był osobą, z którą 
spędzała ona najwięcej czasu. Podlegała też jego władzy i autorytetowi. Niekiedy 
potęgowała to znaczna różnica wieku małżonków — dochodziło wręcz do sytuacji, 
gdy mężczyzna był zmuszony „wychować” sobie żonę, co bez wątpienia miało 

59 Ksenofont przeciwstawia normy greckie dotyczące sytuacji kobiet normom spartańskim po-
przez wyliczenie największych różnic. Wśród nich znajduje się lista pokarmów spożywanych przez 
kobiety z innych poleis, co pozwala sądzić, że Spartanki odżywiały się inaczej, choć autor nie precy-
zuje, jak; cf. Xen. Lac. 1.3.

60 Zdaniem Ksenofonta (Xen. Lac. 1.4.), w oczach Spartan tego rodzaju zajęcia uchodziły za wła-
ściwe dla niewolnic, a nie dla kobiet pochodzenia obywatelskiego.  

61 S. B. P o m e r o y, Spartan Women, s. 51.
62 N. S e r w i n t, The Female Athletic Costume at the Heraia and Prenuptial Initiation Rites, 

„American Journal of Archeology”, t. III, 1993, s. 403–404.
63 D. M. M a c D o w e l l, op. cit., s. 8–14.
64 E. C. K e u l s, op. cit., s. 98–99, 108–112.
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niemały wpływ na jej przywiązanie, a nawet zależność od niego65. Tym samym jej 
punkt orientacji i centrum systemu wartości stanowiła rodzina — niemal wszystko, 
co robiła Greczynka, było w interesie rodziny bądź z jej nakazu. Odmienna polity-
ka prowadzona przez Spartę w tej kwestii mogła być zorientowana na rozluźnienie 
więzi między mężem i żoną oraz na przesunięcie punktu ciężkości ze sfery prywat-
nej do publicznej.

Dodatkowo ułatwiał to fakt, że do trzydziestego roku życia Spartiata pozosta-
wał skoszarowany wraz z rówieśnikami w ramach państwowego systemu eduka-
cyjnego, o którym już była mowa66. Małżeństwo zawierano jeszcze w tym okre-
sie67. W związku z tym, jak pisze Plutarch, małżonkowie widywać się mieli jedynie 
co pewien czas, w dodatku na krótko i tylko w ściśle określonym celu, którym 
była prokreacja68. Spotkania miały charakter tajny, następowały po tym, jak męż-
czyzna wymykał się ze swojej kwatery, by po niedługim czasie spędzonym z żoną 
niepostrzeżenie wrócić do rówieśników jeszcze tego samego wieczora. Ponadto, 
jak twierdzi Ksenofont, Spartiata miał odczuwać wstyd, gdy widziano go idącego 
do żony bądź wracającego od niej69. Wedle ateńskiego autora, było to podykto-
wane troską o umiar we współżyciu, co w konsekwencji powinno mieć pozytyw-
ny wpływ na zdrowie i witalność poczętych dzieci. Warto się jednak zastanowić, 
czy taką atmosferę tajności i wstydliwości tłumaczą jedynie względy eugeniczne. 
Pomeroy uważa, że spartański zwyczaj mógł mieć związek z formułą tzw. małżeń-
stwa na próbę (trial marriage), które, jeśli nie przyniesie oczekiwanych owoców 
w postaci potomstwa i jeśli zostanie utrzymane we względnej tajemnicy, może być 
rozwiązane bez hańbiących konsekwencji i umożliwia dalsze „próby” z innymi 
partnerami, aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu70. Taka interpretacja wydaje 
się prawdopodobna, zważywszy zwłaszcza na wzmiankowane już zainteresowa-
nie polis zapewnieniem sobie kolejnych pokoleń obywateli. Wyjaśnia ona także 
kwestię nacisku na utrzymanie skrytości wizyt i strachu przed ich wykryciem, jest 
jednak niewystarczająca do wytłumaczenia elementu wstydu, pojawiającego się 
(choć w nieco odmiennej formie) w opisach Ksenofonta i Plutarcha. W komenta-
rzu do omawianego passusu „Ustroju politycznego Sparty” Michael L i p k a  twier-
dzi, że za haniebne w całej Grecji uchodziło — tak dla kobiety, jak dla mężczyzny 
— bycie przyłapanym w sytuacji intymnej przez postronnych71. Ponadto badacz 
dopuszcza możliwość, że Ksenofont, pisząc o wstydzie związanym z wizytami 

65 Xen. Oec. 7.10.
66 R. K u l e s z a, Sparta, s. 136–143.
67 S. H o d k i n s o n, Social Order, s. 242. 
68 Plut. Lyc. 15.6–10.
69 Xen. Lac. 1.5.
70 S. B. P o m e r o y, Goddesses, Whores, Wives & Slaves. Women in Classical Antiquity, London 

1994 (I wyd. 1975), s. 38. Vide też: R. K u l e s z a, Spartan Gamos, s. 140, zwłaszcza przypis 27. 
71 M. L i p k a, Xenophon’s Spartan Constitution. Introduction, Text, Commentary, Berlin–New 

York 2002. 
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męża u żony, wyciąga mylne wnioski z innego spartańskiego zwyczaju — zaka-
zu zapalania pochodni podczas nocnego powrotu dojrzałego Spartiaty z syssytii72. 
Proponowane wyjaśnienie wydaje się jednak mało przekonujące, ponieważ w żad-
nym ze źródeł nie ma mowy o wstydzie wynikającym z przyłapania małżonków 
w trakcie współżycia (czy też po prostu razem), a jedynie o wstydzie związanym 
ze stwierdzeniem faktu, że mężczyzna był u swej żony, nawet jeśli cel wizyty wy-
dawał się oczywisty. W tym wypadku nie zachodziło w ogóle ryzyko pohańbienia 
z powodu „bycia widzianym”. Natomiast przyjęcie możliwości popełnienia błędu 
interpretacyjnego przez Ksenofonta, choć nie da się takiej ewentualności całko-
wicie wykluczyć, wymagałoby całkowitego porzucenia obowiązujących założeń 
dotyczących charakteru i źródeł jego dzieła73. W świetle tego, co dotychczas zo-
stało powiedziane na temat negatywnego stosunku polis spartańskiej do rodziny 
jako instytucji sprzecznej z istotą systemu, a nawet mu zagrażającej i w pewnym 
sensie tolerowanej jedynie jako „zło konieczne”, dopuszczalne wydawać się może 
inne wytłumaczenie: jeśli miały się pojawić tak upragnione przez polis dzieci, mąż 
musiał odwiedzać żonę, jednak nie powinien się z tym obnosić. Wzorowy Spartiata 
miał przedkładać przywiązanie do państwa nad przywiązanie do rodziny74, stąd 
wszelkie emocje, uczucia i więzi między małżonkami, które mogły rozwijać się 
w toku pożycia, ulegać powinny nieuchronnemu wykrzywieniu przez zepchnięcie 
ich w sferę tabu i na granicę poczucia winy75. 

Czytając źródła starożytne traktujące o dziejach Sparty, łatwo ulec wrażeniu, 
że zasady regulujące życie lacedemońskiej społeczności i wartości przez nią wy-
znawane były tak stare, jak sama polis, a jej obywatele żyli w zgodzie z nimi i re-
spektowali je niemal od zawsze. Tak jednak nie było. Trudno też przypuszczać, 
by w pewnym momencie nastąpiła w Lacedemonie rewolucja, czyniąca go niemal 
z dnia na dzień polis opisywaną przez Ksenofonta i innych antycznych autorów. 
Była to raczej ewolucja, niż nagła, punktowa zmiana, wszelkie zaś procesy, które 
zachodziły w Sparcie stanowiły odpowiedź na realne wady jej ustroju i zagroże-
nia dla jego stabilności. Wielość restrykcji mających ograniczać prywatną sferę 
życia Spartiatów oraz nacisk położony na osłabianie więzi i poczucia lojalności 
między bliskimi, pozwalają sądzić, że instytucja rodziny była w Sparcie na tyle 
zakorzeniona i trwała, że państwo znalazło w niej silnego przeciwnika. Co więcej, 
możemy przypuszczać, że nie było momentu, w którym spartański oikos zostałby 
całkowicie zredukowany czy zastąpiony instytucjami państwowymi, jak twierdził 
cytowany we wstępie Finley. Miało tak być w sytuacji modelowej, jednak społe-

72 Xen. Lac. 5.7.
73 D. M. M a c D o w e l l, op. cit., s. 13–14.
74 A. P o w e l l, Athens and Sparta: Constructing Greek Political and Social History from 478 BC, 

London 2001 (I wyd. 1988), s. 228.
75 Vide B. W i l l i a m s, Shame and Necessity, London 1993, s. 219–223.
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642 MACIEJ DASZUTA

czeństwo spartańskie, w tej, jak i w wielu innych kwestiach, nie było nigdy całko-
wicie zorganizowane według planu. 

Sparta vs. the family

The article deals with Spartan legislation concerning family life. According to 
secondary literature, points out the author, the Spartan legislation interfered with family 
life to a much greater degree than that of other Greek states. So, Daszuta discusses various 
limitations resulting from the Spartan legal system. Burial furnishing was regulated. 
Commemorating of the deceased by means of a special plaque was allowed only in cases of 
persons who died in the line of duty towards the state, i.e. men who were killed in combat 
and women who died in labour. The period of mourning of the dead was restricted to 
11 days. Houses were architecturally modest, since one was allowed only to use the axe for 
making the roof, and the saw in preparing the doors. The population was required to 
exercise physically, and women were required to adhere to a certain diet. Infants were 
inspected by state officers, and children of poor health were disposed of. Boys were brought 
up in accord with a compulsory uniform system, outside the family household. The age of 
marriage was regulated by law, and men who remained unmarried, or who married past that 
age, were penalized. There was also a law in force, which forbade “inappropriate” 
marriages; this legal requirement is equivocal and difficult to interpret. Daszuta is interested 
in the marital customs of the Spartans: the men, who on daily basis were “garrisoned” in 
their syssitias (groups numbering more than ten members), were allowed to visit their 
wives only for procreative functions; but their return to the syssitia, after fulfilling marital 
requirements, was to be discrete in order not to be noticed by the other group members. The 
author emphasizes the goals of such legislation: the state needed strong children (boys), to 
be brought up in warrior fashion, emotionally linked more with the polis than with the 
family. Equal start into adult life was important too. However, in practice the latter postulate 
remained impossible to achieve, due to differences in wealth between various families. 
According to Daszuta such legislation had to be the result of long–term development. 
Moreover, on the contrary to the opinion of Moses Finley, it never managed to replace the 
Spartan house by state institutions.
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Panthera. Polemiki wokół osoby rzekomego biologicznego 
ojca Jezusa*

Jednym z brutalniejszych i bardziej ważkich antycznych argumentów pole-
micznych podnoszonych przeciw chrześcijanom był zarzut, że Jezus został poczęty 
w cudzołożnym związku Marii z niejakim Pantherą1. W starożytności jako ojciec 
Jezusa z imienia został on wymieniony tylko w „Prawdziwym słowie” Celsusa na-
pisanym w drugiej połowie II w. (i przywołanym w połowie III w. przez Orygenesa) 
oraz w Talmudzie Babilońskim, zredagowanym co prawda ostatecznie dopiero ok. 
VII w., ale zawierającym wcześniejszy materiał, może nawet z II stulecia. W IV 
oraz w VII w. pojawiły się dwa różne, ale równie zaskakujące i karkołomne wy-
jaśnienia fenomenu Panthery, z których — o dziwo — tylko jedno upowszechniło 
się w literaturze bizantyńskiej i łacińskiej wieków średnich. W obu wypadkach 
chrześcijański pomysł na rozwiązanie problemu polegał na włączeniu Panthery 
do rodziny Józefa lub Marii. Znamienne jednak, że jedno z tych apologetycznych 
tłumaczeń, broniących w istocie dziewiczego poczęcia, miało wyjść — zdaniem 
chrześcijan — ze środowisk żydowskich. Na przekór temu sądowi, w literaturze 
żydowskiej Panthera wciąż egzystował jako prawdziwy, biologiczny ojciec Jezusa 
i w miarę upływu stuleci stawał się coraz bardziej wyrazistą postacią. 

Celem tego artykułu jest nie tylko przebiegnięcie krętymi ścieżkami sporów 
toczonych przez stulecia wokół postaci Panthery, ale również wskazanie (rozdz. 

* Artykuł jest zapowiedzią książki o Pantherze i antycznych polemikach wokół poczęcia Jezusa. 
Dziękuję wszystkim uczestnikom mojego seminarium w roku akademickim 2011/2012, z którymi 
miałem okazję studiować zagadnienia poruszane w tym tekście. Szczególne podziękowania składam 
dr hab. Krystynie Stebnickiej oraz prof. Ewie Wipszyckiej za wszystkie sugestie i uwagi. Dług 
wdzięczności mam również wobec prof. Włodzimierza Lengauera, w szczególności za wskazanie 
„dionizyjskiego” kierunku studiów, którym jednak — z racji ograniczonego miejsca w tym artykule 
— podążę dopiero w zapowiedzianej wyżej książce.

1 Imię to pojawia się w źródłach (vide przypis 154) w różnej formie (Pandera/Pantiri, Pantheras, 
Panther, Panthera, Pantera), dlatego zachowuję tę różnorodną pisownię odwołując się do poszczegól-
nych autorów, a jednoczenie — dla porządku — sam używam go w jednej postaci (Panthera), która jest 
zlatynizowaną wersją greckiego Πανθήρας, mającą już pewną tradycję w literaturze polskojęzycznej. 
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644 PAWEŁ JANISZEWSKI 

„Alegorie pantery a polemika pogańsko–chrześcijańska”) nowego materiału, któ-
ry być może pośrednio odnosi się do jego osoby oraz pozwala zasugerować inne 
niż powszechnie przyjmowane wyjaśnienie okoliczności powołania tej postaci do 
istnienia. Na koniec chcemy też odnieść się do nurtu studiów, który czerpie si-
ły z inskrypcji odkrytej w 1859 r. w Bingen nad Renem, mającej być zdaniem 
niektórych nagrobkiem owego rzekomego ojca Jezusa. Choć jest to odkrycie nie-
zbyt nowe, to obecnie przeżywa renesans, stanowiąc punkt wyjścia do zupełnie 
kuriozalnych tłumaczeń obecnych w najnowszych badaniach, czy może raczej już 
pseudo–badaniach. 

POCZĘCIE JEZUSA W EWANGELIACH KANONICZNYCH

Choć Panthera pojawi się w źródłach dopiero w II w., pierwsze ślady wąt-
pliwości i zarzutów co do poczęcia Jezusa znajdujemy już w ewangeliach2. Stąd 
— nie roszcząc sobie pretensji do prezentacji zagadnienia posiadającego monstru-
alnych rozmiarów literaturę3 — chciałbym wskazać w nich te miejsca, które wyko-
rzystano potem do stworzenia rozbudowanej koncepcji nieślubnego pochodzenia. 
Przewodnikiem jest tu niezmiernie interesująca — choć miejscami dyskusyjna — 
klasyczna już książka Jane S c h a b e r g4, której główną tezą jest właśnie przekona-
nie, że już autorzy czterech kanonicznych ewangelii musieli odpierać niezwerbali-
zowany wprost w tekście zarzut nieślubnego poczęcia Jezusa.

Ewangelia Mateusza zaczyna się genealogią Jezusa (Mt 1,1–17), który ma po-
chodzić z rodu Dawida i Abrahama (Mt 1,1: Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ 
Δαυῒδ υἱοῦ Ἀβραάμ). Tymczasem na końcu zestawienia jego męskich przodków 
znajduje się zaskakująca informacja, że Jakub był (Mt 1, 16): „ojcem Józefa, męża 
Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός)5. Tekst 
w tej postaci6 wywołuje pytania: czy Jezus jest synem Józefa, czy tylko Marii? 

2 Korzystam z The Greek New Testament, wyd. K. A l a n d, M. B l a c k, C. M. M a r t i n i, 
B. M. M e t z g e r, A. W i k g r e m, „Deutsche Bibelgesellschaft”, wyd. IV, Stuttgart 1998; przekł.: 
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań–Warszawa 1990; wygodnym wprowadzeniem do 
studiów nad Nowym Testamentem jest: D. A. C a r s o n, D. J. M o o, L. M o r r i s, An Introduction 
to the New Testament, Michigan 1992.

3 Poza pozycjami przywołanymi dalej w przypisach, vide zwłaszcza: R. E. B r o w n, The Birth of 
the Messiah. A Commentary on Infancy Narratives in the Gospels of Matthews and Luke, New Haven–
London 1999 (I wyd. 1977).

4 J. S c h a b e r g, The Illegitimacy of Jesus. A Feminist Theological Interpretation of the Infancy 
Narratives, Sheffield 2006.

5 Zamiast ἐγέννησεν („zrodził”), czyli 3 sing. aorystu strony czynnej czasownika γεννάω, 
w Mt 1,16 jest ἐγεννήθη — czyli 3 sing. aorystu w stronie medialno–pasywnej („narodził się” lub 
„został zrodzony”). 

6 Vide G. Ve r m e s , Jezus Żyd. Ewangelie w oczach historyka, Kraków 2003, s. 288–291; idem, 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



645PANTHERA. POLEMIKI WOKÓŁ OSOBY RZEKOMEGO BIOLOGICZNEGO OJCA JEZUSA

Jeśli zaś tylko Marii, to jak może być potomkiem Dawida, skoro z genealogii jasno 
wynika, że to Józef pochodził od tego słynnego żydowskiego króla? To nie wszyst-
kie wątpliwości.

Wśród przodków Jezusa Mateusz umieszcza cztery — poza Marią — kobiety: 
Tamar (Mt 1, 3), Rachab (Mt 1, 5), Rut (Mt 1, 5) i „żonę Uriasza” (Mt 1, 6: τοῦ 
Οὐρίου), czyli Batszebę. Były to dość dwuznaczne postacie. Tamar, udając prosty-
tutkę, uwiodła Judę, własnego teścia, któremu urodziła bliźnięta, Peresa i Zeracha 
(Rodz 38,1–30). Rachab (Mt 1,5: Ῥαχάβ) to nierządnica z Jerycha, która pomogła 
Jozuemu zdobyć miasto (Joz 2,1–21 i 6,15–25: ῾Ραάβ7). Moabitka Rut uwiodła 
krewnego swego zmarłego męża, aby zostać jego żoną (Rut 3,9). Batszeba zaś była 
żoną (2 Sm 11,1–12,25) Uriasza Hetyty, która została kochanką króla Dawida; gdy 
zaszła w ciążę, król posłał jej małżonka na wojnę, aby zginął. Powstaje pytanie, po 
co wymieniać tego typu kobiety w rodowodzie Mesjasza? 

Równie kontrowersyjna jest dalsza relacja Ewangelii Mateusza (Mt 1,18–23). 
Jezus został bowiem poczęty po zaślubinach Józefa i Marii, ale przed jej sprowa-
dzeniem do domu męża (Mt 1,18)8. Józef, podejrzewając zdradę, chciał oddalić 
żonę, ale jako człowiek „sprawiedliwy” (δίκαιος) postanowił zrobić to potajemnie, 
aby jej nie zniesławić. Wtedy anioł objawił mu się we śnie i pod jego wpływem 
Józef sprowadził brzemienną żonę do domu, ale nie skonsumował małżeństwa: „aż 
porodziła Syna” (ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱόν αὐτῆς). Dalej Mateusza przywołuje Izajasza 
(7,14): „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, 
to znaczy »Bóg z nami«”, chociaż w tekście hebrajskim nie ma tu słowa „dziewi-
ca” — betula, ale „młoda dziewczyna” — alma. Co prawda w Septuagincie użyto 
terminu παρθένος (dziewica), ale już w innych przekładach Biblii na grekę — au-
torstwa Akwili, Theodotiona i Symmacha9 — jest poprawnie νεᾶνις (młoda dziew-
czyna)10, co poświadczył Orygenes w swojej „Hexapli”11.

The Nativity. History and Legend, London 2006, s. 20–28; wskazując m.in. na stary manuskrypt syryj-
ski Ewangelii Mateusza, Vermes sądzi, że pierwotnie passus ten miał inną postać: Joseph to whom was 
betrothed the virgin Mary, begot Jesus. 

7 O różnicy w pisowni imienia Ῥαχάβ / ῾Ραάβ vide J. D. Q u i n n, Is ΡΑΧΑΒ in Mt 1,5 Rahab 
of Jericho?, „Biblica”, t. LXII, 1981, s. 225–228; R. E. B r o w n, Rachab in Mt 1,5 probably is Rahab 
of Jericho, „Biblica”, t. LXIII, 1982, s. 79–80; Y. Z a k o w i t c h, Rahab als Mutter des Boas in der 
Jesus–Geneaologie (Matth. I.5), „Novum Testamentum”, t. XVII, 1975, s. 1–5. 

8 „Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego” (Τοῦ δὲ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν 
αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου).

9 Ox. Dict. of the Christian Church, s.v. Aquila, Theodotion i Symmachus.
10 Ireneusz przyznaje (III 21.1), że passus z Księgi Izajasza (7,14), Theodition i Akwila tłumaczą: 

„Oto dziewczę (νεᾶνις) pocznie, i porodzi syna”. Spór o przekład tego ustępu toczył się przez wieki, 
uczestniczył w nim już wcześniej Justyn (Dialog z Żydem Tryfonem, rozdz. 43, 66–68, 71, 77, 84), 
później zaś Orygenes (Przeciw Celsusowi, I 34–35); vide też R.E. B r o w n, The Birth of Messiah, 
s. 143–153.

11 Origenis Hexaplorum quae supersunt fragmenta, wyd. F. Field, t. II, Oxonii 1875, s. 443. 
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Przekaz Ewangelii Łukasza jest zupełnie inny. Pomijając prolog (Łk 1,1–4), 
autor zaczyna od poczęcia i narodzin Jana Chrzciciela (Łk 1,5–25). Oto kapłan 
Zachariasz miał żonę Elżbietę, „która była niepłodna, oboje zaś byli już posunięci 
w latach” (Łk 1,7). Pewnego razu, gdy pełnił posługę w Świątyni, ukazał mu się 
anioł Gabriel i zapowiedział narodziny syna. Zaskoczony Zachariasz zapytał: „Po 
czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku” 
(Łk 1,18). Za ten moment zwątpienia został ukarany utratą głosu aż do narodzin 
Jana. Gdy skończył się czas posługi Zachariasza w Świątyni, wrócił on do do-
mu, zaś „potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć 
miesięcy” (Łk 1,24). Na koniec Łukasz (Łk 1,25) przytacza słowa Elżbiety, która 
powiada, że uczynił jej to „Pan” i dzięki tej łasce zdjęto z niej „hańbę w oczach 
ludzi”; hańbą (ὄνειδoς) ową był brak potomstwa. Teraz następuje paralelna relacja 
o poczęciu Jezusa (Łk 1,26–56). 

Gdy Elżbieta była w szóstym miesiącu ciąży (Łk 1,26) anioł Gabriel został 
posłany przez Boga do Nazaretu: „do dziewicy poślubionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida” (Łk 1,27: πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρὶ, ᾧ ὄνομα 
Ἰωσὴφ, ἐξ οἴκου Δαυῒδ). Zapowiedział jej narodziny syna. Maria była bardzo 
zdziwiona i rzekła: „Jakże to się stanie, skoro nie znam męża?” (Łk 1,34: Πῶς 
ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω). Anioł wyjaśnił: „Duch święty zstąpi na 
Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie 
Synem Bożym” (Łk 1,35). Gabriel powiedział jeszcze, że podobnie krewna Marii, 
starsza wiekiem Elżbieta, jest w szóstym miesiącu ciąży, choć uchodziła za bez-
płodną (Łk 1,36). Na koniec posłaniec wygłasza ogólną sentencję, która odnosi się 
i do Elżbiety, i do Marii: „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37). 
Wtedy Maria godzi się ze swoi losem, a posłaniec odchodzi od niej. W tym miej-
scu Łukasz łączy losy obu kobiet (Łk 1,39–56) — oto Maria „w pośpiechu” (μετὰ 
σπουδῆς)12 udała się do Elżbiety. Pozostała u niej: „około trzech miesięcy; potem 
powróciła do domu” (Łk 1,56: ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον 
αὐτῆς). Zamysł kompozycyjny Łukasza jest zatem dość jasny13. Chodzi o ukazanie 
cudownego poczęcia dwóch kobiet, z których pierwsza była zbyt stara na ciążę, 
druga zaś zbyt młoda, tzn. — zgodnie z żydowskim obyczajem — została zaślu-
biona Józefowi, ale mieszkała jeszcze z rodzicami, do czasu osiągnięcia dojrzało-
ści płciowej. Kluczowa jest myśl, że dla Boga nie ma niczego niemożliwego. 

W dwóch jeszcze miejscach ewangelie odnoszą się pośrednio do kwestii po-
częcia Jezusa. W obu przypadkach są to chyba repliki na zarzuty wrogów. Łukasz 
pisze o Jezusie (3,23): „był, jak mniemano, synem Józefa” (ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, 
Ἰωσήφ). Zwrot ὡς ἐνομίζετο ma oznaczać, że był to sąd błędny, choć powszechnie 

12 Zwrot ten bardzo intrygował badaczy, vide B. H o s p o d a r, Meta Spoudēs in Lk 1,39, „Catholic 
Biblical Quarterly”, t. XVIII, 1956, s. 14–18; J. S c h a b e r g, op. cit., s. 86–88.

13 R.E. B r o w n, The Birth of Messiah, s. 258–392; G. Ve r m e s, The Nativity, s. 131–140; idem, 
Twarze Jezusa, Kraków 2008, s. 264–270; J. S c h a b e r g, op. cit., s. 78–129. 
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głoszony i uznany. W Ewangelii Jana natomiast jest scena, w której Jezus spiera 
się z Żydami. Mówią oni między innymi (J 8,39): „Ojcem naszym jest Abraham”. 
Jezus zaś zarzuca im, że nie postępują zgodnie z wolą Ojca i chcą go zabić. Na to 
Żydzi (J 8,41): „Rzekli do niego: »Myśmy się nie urodzili z nierządnicy (ἡμεῖς 
ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα), jednego mamy Ojca — Boga«”. W domyśle: ty zaś 
urodziłeś się ἐκ πορνείας. Polski przekład nie jest tu dokładny, chodzi bowiem nie 
o rzeczownik osobowy — „nierządnica” (gr. πόρνη), ale o proceder — „nierząd” 
(πορνεία). 

Sama πορνεία14 jest terminem o tyle kłopotliwym, że w zasadzie może ozna-
czać prostytucję, ale czasem też cudzołóstwo, czyli każdy pozamałżeński stosunek 
seksualny. Częściej jednak cudzołóstwo to μοιχεία15 (łac. adulterium — zdrada 
małżeńska). W samych ewangeliach oba terminu używane są obok siebie i opisują 
dwa różne zjawiska (Mt 15,19; Mk 7,21–22). Stąd wydaje się, że w tym konkret-
nym passusie jest mowa o prostytucji: według Żydów Jezus miał urodzić się z pro-
stytutki. Zarzut ten wskazuje, że ok. 100 r., gdy powstała Ewangelia Jana, toczył 
się spór żydowsko–chrześcijański, którego tematem były okoliczności poczęcia16. 
Różne wskazane wyżej dwuznaczności w relacjach Mateusza i Łukasza na ten te-
mat mogą jednak być przesłanką, że już w tych tekstach, spisanych (nie wchodząc 
w szczegóły datowania17) w drugiej połowie I w., trzeba było odpierać zarzut nie-
ślubnego pochodzenia Jezusa.

PANDERA W TALMUDZIE BABILOŃSKIM

W którymś momencie w polemikach żydowsko–chrześcijańskich poja-
wił się domniemany ojciec Jezusa — Pandera. Został wspomniany w Talmudzie 
Babilońskim (wyłącznie Babilońskim, w Talmudzie Palestyńskim — co znamienne 
— jest nieobecny), zredagowanym ostatecznie dopiero ok. VII w., zawierającym 
jednak materiał znacznie starszy, który w interesującej nas partii wydaje się po-
chodzić z II w. Przekaz ten był od dawna przedmiotem wielkiego zainteresowania. 
W tym miejscu postępujemy śladem bardzo rzetelnej książki Petera S c h ä f e r a18. 

Warto na wstępie zaznaczyć, że w Talmudzie Babilońskim Jezus generalnie 
występuje jako postać negatywna: zły syn lub uczeń, który niedobrze się prowa-
dzi i zachowuje19, samozwańczy i szerzący błędy nauczyciel20, mag wyuczony 

14 L i d d e l l  — S c o t t, s.v. πορνεία.
15 Ibidem, s.v. μοιχεία.
16 J. S c h a b e r g, op. cit., s. 139–140. 
17 Dobrym przewodnikiem po kwestii datacji ewangelii jest: D. A. C a r s o n, D. J. M o o, L. M o r -

r i s, op. cit.
18 P. S c h ä f e r, Jesus in the Talmud, Princeton–Oxford 2007.
19 Ibidem, s. 25–40.
20 Ibidem, s. 41–51. 
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sztuczek czarnoksięskich w Egipcie21, osoba, w imię której przeklina się, aby ktoś 
poszedł do piekła22, człowiek skazany „na powieszenie” za bezbożność i nieprze-
strzeganie Prawa23, przywódca garstki (dokładnie pięciu) uczniów24, ukarany za 
swe czyny i nauki w piekle25. W tekście pojawia się jako Jezus, Jezus z Nazaretu 
oraz — co najbardziej nas tu interesuje — Ben Stada, czyli „syn Stady” lub 
Ben Pandera/Ben Pantiri, czyli „syn Pandery/Pantiri”26. Poza tym w Talmudzie 
Babilońskim znajdujemy większą dygresję na temat rzekomego ojca Jezusa27, któ-
ra została zamieszczona w tekście dwukrotnie w tej samej postaci („Szabat” 104 b; 
„Sanhedryn” 67a), poprzedzona jednak różnymi wprowadzeniami. 

W traktacie („Szabat” 104 b), dotyczącym zakazu pracy w szabat, mamy ko-
mentarz do Miszny i pochodzącej z niej wykładni (m Szab. 12,4), że nawet napi-
sanie dwóch lub więcej liter jest pracą i jako taka, powinno być zakazane. Miszna 
stanowi też, że zakaz ten jest niezależny od materiału pisarskiego i dotyczy rów-
nież ciała ludzkiego. W konsekwencji powstaje kwestia tatuowania, które wg rab-
biego Eleazara ben Hyrkanosa jest również zabronione w szabat. Przy tej okazji 
czytamy, że rabbi Eleazar przekazał dodatkowo, iż syn Stady przywiózł z Egiptu 
zaklęcia magiczne zapisane nacięciami na swej skórze. Na co słuchacze powie-
dzieli, że syn Stady był głupcem, a od głupca nie należy wymagać niczego dobre-
go; ów syn Stady znany był też jako syn Pandery. Wywołało to z kolei kwestię, 
czyim naprawdę synem był człowiek, który przybył z Egiptu. Z kolei w innym 
traktacie („Sanhedryn” 67a) rozważa się problem, jak zdobyć dowód na to, że ktoś 
głosi nieprawomyślne nauki. Trzeba zatem umieścić świadków w ciemnej izbie, 
aby widzieli oświetlony pokój. W nim sadza się kontrowersyjnego nauczyciela. 
Ten, nie wiedząc, że jest obserwowany, wygłasza swoje herezje i zdemaskowany, 
zostaje skazany na śmierć. W tym miejscu czytamy, że tak zrobili z synem Stady 
w Lod i powiesili go w wigilię święta Paschy. Ten syn Stady znany był też jako syn 
Pandery. W tym miejscu oba traktaty („Szabat” 104 b; „Sanhedryn” 67a) schodzą 
się i dają identyczne wytłumaczenie problemu dwóch ojców jednego człowieka. 

21 Ibidem, s. 102–106. 
22 Ibidem, s. 52–62. 
23 Ibidem, s. 63–74. 
24 Ibidem, s. 75–81. 
25 Ibidem, s. 82–94. 
26 Zestawienie miejsc Talmudu Babilońskiego, w których pojawia się Jezus, uwzględniające różne 

rękopisy — ibidem, s. 131–141.
27 W Apokryfach Nowego Testamentu (dalej cytowane jako: ANT), pod red. M. S t a r o -

w i e y s k i e g o, Kraków 2003, t. I/1, s. 163–169 jest przekład tylko części tego materiału, resztę znaj-
dziemy w książce Schäfera, za którym postępuję. Inny polski przekład to: J. I l u k, Żydowska politeja 
i Kościół w Imperium rzymskim u schyłku antyku, t. II: Żydowska antyewangelia. Antyczna tradycja 
i nowożytne trwanie, Gdańsk 2010, s. 61–79, tu też ustępy, w których pojawia się „niejaki” (hebr. pe-
loni) lub bastard (hebr. mamzer), ale nie ma pewności, że chodzi o Jezusa.
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Przekaz jest następujący28: najpierw pada pytanie, czy był on synem Stady, 
czy Pandery. Na to rabbi Hisda odpowiada, że mężem jego matki był Stada, jej zaś 
kochankiem Pandera. Wtedy pojawia się drugie pytanie, czy mężem nie był może 
Pappos ben Yehuda, a to matka miała na imię Stada? Wtedy dostajemy wyjaśnie-
nie, że matką była Miriam, niewiasta, która pozwoliła swym kobiecym włosom 
rosnąć długimi (megadla [se῾ar] neszaja). Mówi się o niej w Pumbeditha, że będąc 
niewierną uciekła od swego męża (satat da mi–ba῾alah)29. 

Przytoczone relacje wymagają kilku wyjaśnień. Otóż określenie „syn Stady” 
— Ben Stada ma też w Talmudzie Babilońskim potwierdzoną wersję Ben Satra. 
Stada wydaje się jednak lepszą tradycją, ponieważ słowo „Satra” jest wyraźnie grą 
z określeniem le–saret — „zarysować, nacinać”30. Jest to aluzja do potępianego 
robienia znaków na ciele podczas szabatu oraz praktyk magicznych. Mamy też 
poświadczoną wersję Stara, którą można wokalizować jako Sitra, co z kolei także 
prowadzi do skojarzenia z serith — „nacięcia, tatuaże”31. W przypadku zaś imienia 
Pandera, jest też w Talmudzie — acz nie w analizowanym tu miejscu — w ręko-
pisach poświadczona wersja Pantiri32, ale wyraźnie mamy do czynienia z różnym 
zapisem i wymową greckiego: Panther/Panthera(s).

Co do imienia matki — Miriam, to występuje ono tylko w części manuskryp-
tów33. Zwrot mówiący, że pozwoliła ona rosnąć swym włosom (tj. miała długie 
włosy?), nie jest do końca jasny. Generalnie zdaje się on sugerować złe prowa-
dzenie się34, na co wskazuje chociażby słynna ewangeliczna scena (Łk 7,36–50), 
w której nierządnica wyciera Jezusowi stopy swymi długimi włosami. Tekst tal-
mudyczny można jednak rozumieć inaczej — Miriam to kobieta z włosami sple-
cionymi w warkocz35, albo wręcz kobieta wykonująca prace ręczne, tj. uboga pra-
cownica36 (a nawet: „układająca włosy”, czyli fryzjerka). Wszystko w zależności 
od interpretacji zwrotu: magadla neszaja. Można natomiast zrozumieć, dlaczego 
zdaniem niektórych komentatorów, matka zwała się Stada. Sąd taki mógł powstać 

28 Postępuję tu nie za przekładem z ANT I/1, s. 164, ale za tłumaczeniem P. S c h ä f e r a, op. cit., 
s. 16. 

29 P. S c h ä f e r, op. cit., s. 16: (Was he) the son of Stada (and not on the contrary) the son of 
Pandera? Said Rav Hisda: the husband (ba῾al) was Stada, (and) the cohabiter/lover (bo῾el) was 
Pandera. (But was not) the husband (ba῾al) Pappos ben Yehuda and rather his mother Stada? His mo-
ther was [Miriam] (the women who) let (his) women’s [hair] grow long (megadla [se῾ar] nashayya). 
This is as they say about her in Pumbeditha: This one turned away from (was unfaithful) her husband 
(satat da mi–ba῾alah).

30 P. S c h ä f e r, s. 148, przypis 6.
31 Ibidem, s. 149, przypis 8.
32 Ibidem, s. 20.
33 Ibidem, s. 149, przypis 10.
34 Ibidem, s. 18.
35 Ibidem, s. 150, przypis 12.
36 Ibidem, s. 21.
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dzięki temu, że była ona niewierna mężowi (satat da mi–ba῾alah): rdzeń satah/sete᾿ 
(„zboczyć z prawidłowej drogi”, „zejść na manowce”, „być niewiernym”). Stąd 
sotah — nierządnica37. Była to zatem po prostu Miriam „Nierządnica”. 

Jeśli natomiast chodzi o sens całej relacji na temat pochodzenia bohatera opo-
wieści, jak pokazuje Schäfer38, jest to typowe wyjaśnianie niezgodności w przeka-
zie. W tym przypadku chodzi o ojca postaci, której imię własne nie pada. Niepokój 
rabinów wzbudza, że znany jest on jako „syn Stady” i „syn Pandery”. Otóż Rav 
Hisda, który nauczał w Surze w Babilonii i zmarł w 309 r., wyjaśniał, że jego mat-
ka była żoną Stady, ale poczęła go z kochankiem — niejakim Panderą. Inny, nie-
wymieniony z imienia komentator twierdził jednak, że mężem matki był Pappos 
ben Yehudam, ona sama zaś zwała się Stada. Znajduje to rozwinięcie w następ-
nym passusie: zwała się Miriam, ale nosiła przydomek Stada, który wziął się od 
tego, że uprawiała nierząd (satat da mi–ba῾alah). To ostatnie, „etymologiczne” 
wytłumaczenie związane jest ze szkołą w Pumbeditha w Babilonii, konkurującą 
z ośrodkiem w Surze. Talmud Babiloński jest natomiast zgodny co do jednego: 
matka miała i męża, i kochanka, chociaż imię tego ostatniego podaje tylko Rav 
Hisda. Inne wytłumaczenia podają ogólnie, że kobieta była nierządnicą. Spór to-
czy się zatem tylko o imię jej męża, czy był to Stada, jak chce Rav Hilda, czy też 
może Pappos ben Yehuda. Drugi z nich jest znany z innego miejsca w Talmudzie 
Babilońskim. Był to39 palestyński uczony z pierwszej połowy II w. n.e., słynny 
z tego, że gdy wychodził, miał zwyczaj zamykać swoją żonę w domu nie mając 
zaufania do jej wierności (b Git 90a). Wyraźnie więc Pappos stał się kandydatem 
na męża topicznej niewiernej małżonki i stąd niektórzy sądzili, że to on był owym 
zdradzanym mężczyzną. 

Wniosek z materiału zawartego Talmudzie Babilońskim jest więc taki, że być 
może już w II w. Żydzi twierdzili, iż Jezus urodził się z Miriam „Nierządnicy”, 
która miała kochanka imieniem Pandera i która — gdy jej niewierność wyszła 
na jaw — uciekła od swojego małżonka, może do Egiptu, skąd potem wrócił jej 
syn, będący magiem noszącym na swym ciele wytatuowane czarnoksięskie znaki. 
Biorąc pod uwagę omówione wyżej rozróżnienie między πορνεία (prostytucja), 
a μοιχεία (cudzołóstwo), jesteśmy bliżej tego drugiego określenia: Miriam miała 
męża, którego zdradzała z kochankiem i uciekła z domu. Jeśli jednak zwrot maga-
dla neszaja rozumieć jako wskazanie na prostytutkę, nierządem musiałaby trudnić 
się po ucieczce od męża. Może więc magadla neszaja trzeba rozumieć jako np. 
wskazanie na jej niską pozycję społeczną (może z aluzją do złego prowadzenia 
się), wtedy ma ona męża i kochanka, z którym zachodzi w ciążę. Albo też — co ję-
zykowo jest uzasadnione — πορνεία trzeba rozumieć szerzej, jako złe prowadzenie 

37 Ibidem, s. 17.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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się, nie zaś tylko płatny seks. Może w końcu nie ma w tym żadnej logiki, chodzi 
tylko o szkalowanie postaci? Problem pozwalają rozwikłać kolejne przekazy.

PANTHERAS W POGAŃSKO–CHRZEŚCIJAŃSKICH POLEMIKACH II I III W.

Panthera, a w zasadzie Pantheras, pojawia się także w traktacie „Przeciw 
Celsusowi”40 Orygenesa, napisanym między 246 a 248 r. w Cezarei Palestyńskiej. 
Autor informuje na wstępie, że tekst powstał na prośbę jego przyjaciela i zamoż-
nego mecenasa, Ambrożego z Aleksandrii. Do rąk tego ostatniego trafiło dzieło 
pt. „Prawdziwe słowo” (Ἀληθὴς λόγος) autorstwa Celsusa. Ambroży, zaniepoko-
jony tezami w nim zawartymi, poprosił Orygenesa, aby napisał odpowiedź na ten 
antychrześcijański atak. 

O samym Celsusie Orygenes wiedział niewiele41. Podał, że człowiek ów od 
dawna nie żyje (proim. 4), a o czasie jego działalności pisał (I 8): „ja słyszałem 
o dwóch Celsusach epikurejczykach — jeden z nich żył za czasów Nerona, ten zaś 
za Hadriana i później”, co sugeruje połowę II w. Orygenes nie był jednak pewien, 
czy Celsus był epikurejczykiem. Choć najpierw łączył go z tym nurtem filozo-
ficznym (I 10, IV 36, IV 86), analizując jego poglądy zaczął wątpić, czy jest to 
prawidłowe zaklasyfikowanie (III 49, IV 4, IV 54, V 3). Na koniec uważał go za 
platonika (VI 18, VI 47, IV 83). W jednym miejscu Orygenes pisze (I 68): „jeśli 
się nie mylę, tenże sam Celsus jest autorem rozprawy przeciwko sztukom magicz-
nym”. Ostatnia wzmianka jest o tyle istotna, że w tekście pt. „Aleksander, czyli 
rzekomy prorok” Lukian z Samosat podaje (Alex. 1), iż o jego napisanie prosił go 
Celsus, który sam był autorem pism przeciw magom (Alex. 21: καὶ μάλιστα σοῦ 
ἐν οἷς κατὰ μάγων συνέγαψας)42. Lukian wspomina również (Alex 61), że Celsus 
był jego przyjacielem. Znamienne, że praca Samosateńczyka jest wielką pochwałą 
Epikura, epikurejczycy zaś są — obok chrześcijan — głównym obiektem ataków 
wyszydzanego Aleksandra. Stąd nic dziwnego, że scholia do Lukiana podają, iż ten 
właśnie Celsus napisał „Prawdziwe słowo”. W nauce jednak zdania są podzielo-
ne. Z analizy samego tekstu Orygenesa wynika natomiast, że dzieło powstało ok. 
177 r., autor zaś bardzo starannie przygotował się do ataku na chrześcijan: przeczy-
tał Stary i Nowy Testament oraz różne pisma żydowskie i chrześcijańskie. Swoją 
polemikę prowadził z pozycji Żydów oraz pogan. 

Przytaczając opinie pewnego Żyda, zapewne fikcyjnej postaci, pod którą kryje 
się sam autor, Celsus pisze o poczęciu tak (I 32): „matka Jezusa została wypędzona 

40 Origenes, Buch I–IV Gegen Celsus, „Origenes Werke”, wyd. P. K o e t s c h a u, Leipzig 1899; 
przekł.: Orygenes, Przeciw Celsusowi, przekł. i oprac. S. K a l i n k o w s k i, wyd. II, Warszawa 1986.

41 Późniejsi autorzy chrześcijańscy znali Celsusa tylko z tekstu Orygenesa. Na podstawie jego 
przekazu Euzebiusz z Cezarei (HE VI 36,2) nazywa Celsusa epikurejczykiem.

42 Luciani Opera, wyd. M.D. M a c l e o d, t. II, Oxonii 1993. 
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przez swego męża, cieślę, pod zarzutem cudzołóstwa, gdy była brzemienna po sto-
sunku z żołnierzem, niejakim Pantherasem” 43 (ἡ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ ὡς ἐξωσθεῖσα 
ὑπὸ τοῦ μνηστευσαμένου αὐτὴν τέκτονος, ἐλεγχθεῖσα ἐπὶ μοιχείᾳ καὶ τίκτουσα 
ἀπό τινος στρατιώτου Πανθήρα τοὔνομα). 

Orygenes podejmuje polemikę ze swoim adwersarzem, prowadzi ją jed-
nak w zaskakujący sposób. Pisze zatem (I 32), że ci, którzy stworzyli opowieść 
(οἱ μυθοποιήσαντες) o cudzołóstwie dziewicy (τὴν μοιχείαν τῆς παρθένου), o Pan-
terasie oraz o cieśli, który ją wygnał, wymyślili to wyłącznie dlatego, aby zakwe-
stionować poczęcie z Ducha Świętego. Dziwi się, że nie podważyli tego w inny 
sposób44. Zdaniem Orygenesa opowieść o cudzołóstwie jest bowiem mimowolnym 
przyznaniem, że: „Jezus nie narodził się ze zwykłego związku małżeńskiego” (οὐκ 
ἀπὸ συνήθων ἀνθρώποις γάμων ὁ Ἰησοῦς ἐγεννήθη). Następnie podaje główny 
argument przeciw cudzołóstwu Marii, zadając retoryczne pytanie: „Czyż można 
przypuszczać, że człowiek, który wziął na siebie tyle trudów dla dobra wszystkich 
ludzi, który uczynił wszystko, aby zapowiedzią sądu Bożego odwrócić wszystkich 
Greków i barbarzyńców od grzechu i nakłonić ich do spełniania we wszystkim wo-
li Stworzyciela wszechrzeczy, sam począł się nie w sposób cudowny, lecz przeciw-
nie, w grzechu i w hańbie?”. Aby wzmocnić to rozumowanie Orygenes odwołuje 
się do filozofii Platona i dalej pyta: „Czy Bóg, który umieszcza dusze w ludzkich 
ciałach, obrałby drogę haniebnych cudzołożnych narodzin, aby wprowadzić w sfe-
rę ludzkiego życia Istotę, która miała podjąć się wielkiego zadania, która miała 
nauczać wielu ludzi i wyciągnąć ich z bagna grzechu?”. Odwołuje się następnie do 
Pitagorasa, Empedoklesa i ponownie Platona, pisząc: „każda dusza, która mocą ta-
jemnych wyroków Bożych wstępuje w ciało, takie otrzymuje ciało, na jakie sobie 
uprzednio zasłużyła”. Dlatego dusza Jezusa nie mogła mieć ciała poczętego w cu-
dzołóstwie. Argumenty Orygenesa mają więc charakter spekulacji filozoficznej, 
zgodnej z jego teorią preegzystencji dusz, metempsychozy i apokatastazy45. Autor 
zupełnie nie odwołuje się w tym miejscu do ewangelii czy realnej historii Jezusa 
z Nazaretu.

Orygenes sięga też (I 33) do poglądów fizjonomistów — Zopyrosa, Loksosa 
i Polemona46 — „o zależności ciała od charakteru duszy”, i odnośnie do poczęcia 
Jezusa pisze: „musimy uznać, iż dusza przeznaczona do cudownego życia i do-
konania nadzwyczajnych rzeczy nie mogła otrzymać ciała, które wedle poglądów 
Celsusa powstało z cudzołożnego związku Pantherasa i dziewicy, albowiem z roz-

43 W polskim przekładzie używa się tego imienia w wersji: „Pantera”, ale w greckim tekście jest 
ὁ Πανθήρας, τοῦ Πανθήρα , czyli powinno być „Pantheras”. 

44 Np. przez adopcjonizm.
45 Vide H. C r u z e l, Orygenes, Bydgoszcz 1996, s. 275–352. 
46 Zopyrosa wspomina też Aleksander z Afrodisias w De fato 6; Loksos jest skądinąd nieznany; 

Physiognomonika Polemona z Laodikei zaś zachowały się tylko w arabskim tłumaczeniu, vide Seeing 
the Face, Seeing the Soul. Polemon’s „Physiognomy” from Classical Antiquity to Medieval Islam, 
wyd. S. S w a i n  [i in.], Oxford 2007, s. 329–485. 
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pusty może urodzić się tylko niebezpieczny dla ludzi głupiec, uczący rozpasania, 
niesprawiedliwości i innych grzechów, a nie powściągliwości, sprawiedliwości 
i wszelkich cnót”.

Dopiero po tej „pogańskiej” argumentacji Orygenes sięga (I 34) do Biblii 
i — jak czyni to już Ewangelia Mateusza — przywołuje passus z Księgi Izajasza 
(7,14) zapowiadający narodziny Emanuela poczętego z „dziewicy”. Autor uwa-
ża, że Celsus celowo przemilczał to proroctwo. Orygenes ma też świadomość, że 
w hebrajskim tekście jest słowo alma, czyli „młoda dziewczyna”, nie zaś virgo 
intacta (hebr. betula). Wie też, że w Septuagincie użyto παρθένος, w innych jednak 
greckich przekładach Biblii pojawia się termin νεᾶνις — „młoda kobieta”, „dziew-
czyna”. Twierdzi jednak, że przekład Septuaginty jest lepszy, ponieważ w Księdze 
Powtórzonego Prawa (22,23–24 i 25–26) alma oznacza dziewicę47.

Sam Celsus do kwestii poczęcia drogą cudzołóstwa wraca jeszcze raz, gdy pi-
sze (I 69): „ciało Boga nie mogłoby zostać spłodzone w taki sposób, jak ty, Jezusie, 
zostałeś spłodzony”. W odpowiedzi Orygenes powtarza, że jego adwersarz: „nie 
wierzy jednak w to, co napisano o poczęciu Jezusa z Ducha Świętego, lecz jest 
przekonany, że spłodził Go jakiś Pantheras, który uwiódł dziewicę” (Πανθήρα 
φθείραντος τὴν παρθένον). Polemiki już nie podejmuje, ale odsyła do swojej wcze-
śniejszej argumentacji. 

Z przekazu Orygenesa48 wynika zatem, że w drugiej połowie II w. w środo-
wiskach żydowskich istniała opowieść (I 32: οἱ μυθοποιήσαντες) o tym, iż ciąża 
Marii była wynikiem jej cudzołóstwa (I 32: ἐπὶ μοιχείᾳ) z niejakim Pantherasem. 
Chodzi raczej o uwiedzenie niż gwałt49. Nowością w przekazie autora jest nazwa-
nie Pantherasa żołnierzem (στρατιώτης). Albo zatem w Talmudzie Babilońskim 
zgubiono ten szczegół, albo też dodał go Celsus lub jego źródła. Określenie 
στρατιώτης implikuje legionistę rzymskiego lub żołnierza oddziałów pomocni-
czych, niemającego jeszcze obywatelstwa. W obu przypadkach nie może być to 
pobożny Żyd. Wynika z tego, że zdaniem wrogów chrześcijan Jezus nawet nie był 
z ojca Żydem. To wykluczenie wskazuje na ten etap polemik, w którym chrześcija-
nie określali swoją tożsamość w opozycji do synagogi (koniec I w.?). Pasuje to do 
pierwszych polemik wokół poczęcia, obecnych w Ewangelii Jana (8,41). Talmud 

47 Vide R.E. B r o w n, The Birth of the Messiah, s 145–153, G. Ve r m e s, Jezus Żyd, s. 291–293, 
idem, Twarze Jezusa, s. 264–270. 

48 Orygenes w Komentarzu do Ewangelii według św. Jana (I 4.23) podkreśla, że Jezus był jedy-
nym synem Marii. Natomiast w Komentarzu do Ewangelii według św. Mateusza (X 17), rozważając 
kwestię wymienianych w tej ewangelii (Mt 13,55–56) braci i sióstr Jezusa, Orygenes zaznacza, że 
Jezus narodził się z dziewicy. Mniej oczywiste aluzje do dziewiczego poczęcia są też w Komentarzu 
do Pieśni nad pieśniami (II 6) tego samego autora.

49 W zwrocie (I 69): Πανθήρα φθείραντος τὴν παρθένον Orygenes użył czasownika φθείρω — 
„zniszczyć”, „zepsuć”, „skazić”, ale też wg L i d d e l l –S c o t t, s.v. seduce a woman, czyli uwieść 
kobietę; ale Lampe s.v. podaje: ravish, violate ze wskazaniem na Przeciw Celsusowi Orygenesa 
(VIII  66), gdzie czytamy, że Hefajstos chciał zgwałcić Atenę.
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Babiloński, zredagowany ostatecznie około VII w., mógł zatem zgubić ten mniej 
atrakcyjny już wtedy antychrześcijański argument. 

Celsus, co znamienne, zaklasyfikował postępowanie Marii precyzyjnie jako 
μοιχεία — zdradę małżeńską, nie zaś prostytucję (πορνεία), co z kolei może suge-
rować passus z Ewangelii Jana (8,41) i Talmud Babiloński. W tym przypadku prze-
mawia chyba przez Celsusa skłonność do prawniczej, „rzymskiej” precyzji, obca 
Janowi i Talmudowi. Nie bez znaczenia jest też przywołane przez Orygenesa okre-
ślenie τοῦ μνηστευσαμένου, pochodzące od czasownika μνηστεύω — „zaręczyć 
się”, ale także „zaślubić”, ponieważ ten sam czasownik pojawia się w Ewangelii 
Mateusza (Mt 1,18), gdy jest mowa o tym, że Józef poślubił Marię, ale zaszła ona 
w ciążę przed sprowadzeniem się do jego domu i dlatego chciał ją oddalić jako 
cudzołożnicę. Być może więc Celsus — lub raczej jego żydowskie źródła — roz-
wija „twórczo” przekaz Mateusza: Maria dopuściła się cudzołóstwa z Pantherą/
Pantherasem po zaślubinach, a mąż nie tylko, że jej nie sprowadził potem do do-
mu, ale wręcz wygnał.

Pośrednio mamy wskazówkę, że w czasach pomiędzy działalnością Celsusa, 
a powstaniem repliki Orygenesa debatowano o cudzołóstwie Marii50. Około 198–
200 r. w Kartaginie Tertulian napisał „De spectaculis”. W tekście tym, przytaczając 
zarzuty „tych, którzy srożyli się przeciw Panu” (qui in dominum desaevierunt), pi-
sze (30,6)51: „Bo On — powiem — jest tym »Synem rzemieślnika« albo »nierząd-
nicy«, »gwałcicielem szabatu«, »Samarytaninem mającym w sobie czarta«. On jest 
tym, którego kupiliście od Judasza” (hic est ille, dicam, fabri aut quaestuariae 
filius, sabbati destructor, Samarites et daemonium habens; hic est quem a Iuda re-
demistis). Autor ewidentnie przytacza tu zarzuty Żydów, na co wskazuje wzmian-
ka o Judaszu, od którego „kupili” oni Jezusa. Tertulian zestawia epitety, którymi 
obrzucany był Jezus. Nie tworzą one jednolitego obrazu, co widać po określeniu 
fabri aut quaestuariae filius. Zatem jedni widzieli w Jezusie tylko syna Józefa (łac. 
faber = gr. τέκτων), inni zaś ukazywali go jako potomka prostytutki. Łacińskie 
słowo quaestuaria oznacza profesjonalna prostytutkę52. Wracamy zatem do roz-
ważania kwestii: πορνεία czy μοιχεία. Tekst Tertuliana może być kluczowy w tym 
względzie.

Żydzi z końca I w. mówili o prostytucji (πορνεία). W drugiej połowie następ-
nego stulecia Celsus, a za nim Orygenes, pisali wyraźnie o cudzołóstwie (μοιχεία) 
i wygnaniu niewiernej żony. Późniejszy Talmud Babiloński zawiera informację 
o niewierności i porzuceniu męża, choć zmierza chyba w kierunku obrazu nie-
rządnicy. Tertulian ok. 200 r. wspomina o prostytutce (quaestuaria). Widać zatem, 

50 Ślady takich polemik znajdujemy też w literaturze apokryficznej, ale imię Panthery w niej nie 
pada. Kwestią tą zajmę się szerzej w zapowiedzianej książce. 

51 Tertullien, Les spectacles, wyd. M. T u r c a n, Sources chretiennes, Paris 1986; przekł.: Ter-
tulian, O widowiskach, przekł. i oprac. S. N a s k r ę t, Poznań 2005. 

52 Ox. Lat. Dict., s.v. quaestuarius. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



655PANTHERA. POLEMIKI WOKÓŁ OSOBY RZEKOMEGO BIOLOGICZNEGO OJCA JEZUSA

że gdy formułowano krótki, rzucony mimochodem (J 8,41) lub tylko piętnujący 
(u Tertuliana) zarzut, pojawia się prostytucja, gdy zaś mamy dokładniejszy opis 
(Celsus, Talmud Babiloński) — cudzołóstwo. Pełny obraz mógł być zatem taki: 
Maria, poślubiona Józefowi, zdradziła męża z żołnierzem Pantherą. Mąż porzucił 
ją, może nawet przed sprowadzeniem do domu. Uciekła chyba do Egiptu, skąd 
potem powróci wg Talmudu jej syn, wyuczony czarnoksięskich sztuczek. Jego 
ojcem nie był nawet Żyd, lecz obcy żołnierz, który był przelotnym kochankiem 
matki. Potem Maria trudniła się chyba — w Egipcie? — prostytucją, stąd tradycja 
o πόρνη (quaestuaria) oraz o — być może — rozpuszczonych włosach nierządnicy 
w Talmudzie Babilońskim. 

ALEGORIE PANTERY A POLEMIKA POGAŃSKO–CHRZEŚCIJAŃSKA

Znamienne, że Panthera pojawia się wyłącznie w żydowskich zarzutach for-
mułowanych przeciw chrześcijanom. Nawet poganin Celsus podszywa się pod 
Żyda głosząc, że Jezus był synem Panthery. Z pozoru nie mamy pogan piszących 
wprost o Pantherze. Gdy już w ogóle wspominają oni o poczęciu i narodzinach 
Jezusa, podchodzą do zagadnienia z innej strony. Na przykład Porfiriusz z Tyru53 
odnosi się do tej kwestii tylko na marginesie pisząc, że grecka wiara w to, iż bogo-
wie zamieszkują posągi jest i tak bardziej rozsądna, niż przekonanie chrześcijan, 
że „boska istota wstąpiła w łono dziewiczej Maryi (εἰς τὴν γαστέρα Μαρίας τῆς 
παρθένου εἰσέδυ τὸ θεῖον), aby w niej stać się embrionem, a następnie narodziła 
się we krwi i błonie płodowej wraz z żółcią, a następnie została owinięta w pie-
luszki, czy też w inne podobne niedorzeczności”. Według Tyryjczyka lepszy jest 
zatem bóg z posągu, niż kobiecego łona. Panthera Porfiriusza nie interesuje, choć 
widać, że dziewicze poczęcie wywołuje u autora wzruszenie ramion. 

Może jednak — nieśmiało zasugeruję — mamy pośrednią wskazówkę, że były 
jakieś pogańskie polemiki odwołujące się do postaci Panthery. Może na to wska-
zywać materiał pochodzący z tzw. „Fizjologos”54. Jest to niestety tekst trudny do 
datowania, sytuowany w okresie od II do IV w., powstały zapewne w drugiej po-
łowie III w. (ale nie później niż w połowie wieku IV)55. Zawiera przede wszystkim 
— choć nie wyłącznie — symboliczną i alegoryczną interpretację różnych zwie-
rząt. O panterze czytamy (I 16.1–3): „1. Prorok przepowiedział, mówiąc: »Jestem 
jak pantera dla Efraima«56. 2. Fizjolog powiedział o panterze, że ma ona następują-

53 Porfiriusz z Tyru, Przeciw chrześcijanom, przekł. i oprac. P. A h w i n – S i e j k o w s k i, Kraków 
2006 (także tekst grecki), IV 22, s. 151.

54 Physiologi Graeci..., wyd. F. S b o r d o n e, Milano 1936 (reprint Hildesheim 1991); przekł.: 
Fizjolog, przeł. i oprac. K. J e ż d ż e w s k a, Warszawa 2003.

55 A. S c o t t, The Date of the Physiologus, „Vigiliae Christianae”, t. LII, 1998, s. 430–441. 
56 Jest to cytat z Oz (5,14), ale podany za wersją grecką znaną z Septuaginy, w której użyto słowa 
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cą właściwość. Otóż to najmilsze zwierzę, wrogie jedynie wężowi. Jest wielobarw-
na jak strój Józefa57, pełna wdzięku, łagodna i bardzo spokojna. Kiedy zje i nasyci 
się, układa się do snu w swojej jamie. Trzeciego dnia budzi się i woła niezwykle 
donośnie, tak że zwierzęta z daleka i bliska słyszą jej głos. Z tego głosu bije mi-
ła woń aromatycznych ziół. Zwierzęta, podążając za miłą wonią głosu pantery, 
przybywają do niej. 3. Tak też Pan nasz, Jezus Chrystus, powstawszy z martwych 
trzeciego dnia, zawołał: »Dzisiaj zbawienie dla świata58, tego, który jest widzial-
ny, i tego, który niewidzialny«. I rozeszła się miła woń dla nas, będących daleko 
i blisko, i pokój — jak powiedział Apostoł59. Wielobarwna jest duchowa mądro-
ści Boża, jak powiedziano w psalmie: »Stoi po Twojej prawicy królowa odziana 
w szatę przeplataną złotem, wielobarwna«60. Niczego zatem bez celu — jak powie-
dziano — o ptakach i zwierzętach nie rzekło Pismo Święte. Dobrze zatem Fizjolog 
powiedział o panterze”. 

Zawarta w przytoczonym tekście chrystologiczna interpretacji postaci pantery, 
która jest figurą Chrystusa, znana jest też z tzw. „Eclogae propheticae” Euzebiusza 
z Cezarei (III 10)61. Podstawą tej identyfikacji są dwa ustępy Księgi Ozeasza inter-
pretowane jako odnoszące się do Chrystusa, w polskim jednak przekładzie Biblii 
Tysiąclecia — idąc za tekstem hebrajskim — w obu inaczej nazwano wymienione 
w tekście zwierzęta: „Ja bowiem jestem lwem62 dla Efraima, młodym lwem — dla 
domu judzkiego” (LXX, Oz 5,14: διότι ἐγώ εἰμι ὡς πανθὴρ τῷ ᾿Εφραὶμ καὶ ὡς 
λέων τῷ οἴκῳ ᾿Ιούδα) oraz: „Stanę dla nich jak lew63, jak czyhająca na drodze 
[Asyryjczyków]64 pantera” (LXX, Oz 13,7: καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανθὴρ καὶ ὡς 
πάρδαλις κατὰ τὴν ὁδὸν ᾿Ασσυρίων)65. „Fozjologos” wprost powołuje się na pierw-

pantera (ἐγώ εἰμι ὡς πανθὴρ τῷ ᾿Εφραὶμ), choć w hebrajskim jest szachal — lew; vide dalej przypisy 
62 i 65.

57 Jest to odwołanie do Rdz 37,3 (ἐποίησεν δὲ αὐτῷ χιτῶνα ποικίλον), gdzie kluczowe jest użyte 
w Septuagincie słowo ποικίλος — m.in. „wielobarwny”, „pstry”, co jest aluzją do łaciatej pantery. 

58 Łk 19,9.
59 Czyli Paweł Apostoł i aluzja do Ef 2,17 (por. Iz 57,19 i Za 9,10).
60 Ps 45(44),10.
61 Eusebii Pamphili episcopi Caesariensis Eclogae propheticae, wyd. Th. G a i s f o r d, Oxonii 

1842.
62 W Septuagincie jest w tym miejscu pantera (πανθήρ), dalej zaś lew (λέων); Hexapla (wyd. 

Field) Orygenesa poświadcza jednak inne przekłady greckie, w których zamiast pantery jest: „lwica” 
(Akwila: ὡς λέαινα), „atak lwicy” (Symmachus: ὡς ἐπιβολὴ λεαίνης), „lew”, określony jednak innym, 
poetyckim, homeryckim (Il. XV 275) słowem (Theodotion: ὡς λίς). Co do „lwa” w drugiej części zda-
nia, u Akwili mamy „lwiątko”, a cała fraza w jego przekładzie brzmiała następująco: „jak lwica dla 
Efraima, i jak lwiątko” dla Judy (ὡς λέαινα τῷ Ἐφραῖμ, καὶ ὡς σκύμνος); vide też przypis 56.

63 W Septuagincie jest w tym miejscu pantera (πανθήρ), dalej zaś pantera lub ewentualnie lampart 
(πάρδαλις).

64 Słowa „Asyryjczyków” brakuje w polskim przekładzie Biblii Tysiąclecia.
65 W obu miejscach Ozeasza (5,14 i 13,7), w których Septuaginta używa słowa πανθήρ, w tekście 

hebrajskim jest szachal (termin ten występuje też w: Hi 4,10; Ps 91,13; Prz 26,13), co oznacza lwa; 
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szy z przytoczonych ustępów Biblii, ale dalece wychodzi poza Ozeasza, kładąc 
nacisk na łagodność pantery, która wrogość okazuje tylko wężowi (= Szatanowi). 
Jej trzydniowy sen, jest oczywiście aluzją do śmierci i zmartwychwstania Jezusa. 
Taki obraz jest zaskakujący i w niepokojący sposób zafałszowany, na przykład nie 
dowiemy się stąd, po co pantera wabi miłą wonią inne zwierzęta, które „przyby-
wają do niej”. 

Skądinąd wiemy, co sądzono i pisano na temat pantery (określanej w tekstach 
wymiennie mianem pardalis lub panthera). I z tej właśnie perspektywy relacja 
„Fizjologa” wydaje się dość znamienną manipulacją. Widać, że autor przytoczo-
nego wyżej ustępu korzysta bardzo wybiórczo z tradycji literackiej66 sięgającej 
co najmniej Arystotelesa, który w „Zagadnieniach przyrodniczych” (907b) pisał: 
„żadne ze stworzeń nie ma miłego zapachu z wyjątkiem pantery” (przekł. Leopold 
R e g n e r). Podobnie Teofrast67, uczeń Stagiryty, twierdził, że to jedyne zwierzę, 
które ma miły zapach („De causis plantarum” VI 17,9). Teofrast precyzuje też, że 
zapach pantery jest przyjemny nie dla ludzi, lecz dla innych zwierząt, gdyż my ma-
my słabszy zmysł powonienia („De causis plantarum” VI 5,2). Z „Zoologii” (612a) 
Arystotelesa dowiadujemy się, do czego służy ta kusząca woń: „pantera zdając 
sobie sprawę z tego, że zwierzęta dzikie lubią jej zapach, chowa się, by je schwy-
tać, gdy one się bardzo zbliżą, chwyta je — nawet łanie” (przekł. Paweł S i w e k). 
Zatem nie jest to milutkie zwierzątko — wabi zapachem inne, aby je pożreć. Tym 
tropem postępują inni autorzy antyczni (Teofrast, „De causis plantarum”, VI 5,2; 
Pliniusz, HN VIII 17,41, VIII 23,62–63; XXI 18,3968; Plutarch, „De sollertia ani-
malium” 976d69; Klaudiusz Elian, „De natura animalium” V 40 i VIII 670).

poza tym w Biblii jest jeszcze pięć innych terminów na określenie tego zwierzęcia: gor (Rdz 49,9; 
Jr 51,38, itd.), kefir — tzn. „młody lew” (Sdz 14,5; Hi 4,10; Ps 91,13; Ps 104,21), ari (Lb 23,24; 2 
Sm 17,10, itd.); laisz (Hi 4,11; Prz 30,30; Iz 30,6) oraz labi (Rdz 49,9; Lb 23,24 i 24,9; Ez 19,2; 
Na 2,11). 

66 Udało mi się dotrzeć tylko do rosyjskiego przekładu książki A. Le Guérer poświęconej zapa-
chom, w której autorka krótko przedstawia antyczne opowieści o woni pantery (А. L e  G i e r e r, 
Aromaty i zapachi w kulturie, pierewod М. М i k a e l i a n, M. Wa j n s z t e i n, Moskwa 2003, s. 272–
276).

67 Theophrastus, De Causis Plantarum, t. III, Books 5–6, wyd. B. E i n a r s o n, G.K. L i n k, The 
Loeb Classical Library, London 1990; przekł.: Teofrast, Przyczyny powstawania i rozwoju roślin. 
Fizjologia roślin, przekł. i oprac. H. W ó j t o w i c z, Lublin 2002, s. 439 („ze zwierząt żadne nie jest 
wonne, oprócz pantery, o której mówią, że jest przyjemnie pachnąca dla zwierząt”).

68 Pliny, Natural History, t. III (libri VIII–XI), wyd. H. R a c k h a m, The Loeb Classical Library, 
London 1967 i t. VI (libri XX–XXIII), wyd. W.H.S. J o n e s, The Loeb Classical Library, London 
1961.

69 Plutarch’s Moralia, wyd. H. C h e r n i s s, W.C. H e l m b o l d, t. XII (The Cleverness of Ani-
mals), London 1957, s. 420–421.

70 Aelian, On the Characteristics of Animals, wyd. A.F. S c h o l f i e l d, The Loeb Classical 
Library, t. I–III, London 1971–1972; przekł.: Klaudiusz Elian, O właściwościach zwierząt (wybór), 
przekł. i oprac. A. M. K o m o r n i c k a, Warszawa 2005, s. 115–116.
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Arystoteles inaczej też opisuje cechy pantery, która nie jest, jak w „Fizjologos” 
(I 16.2), „pełna wdzięku, łagodna i bardzo spokojna”. Według Stagiryty jest ona 
dzika i nie daje się w żaden sposób oswoić („Zoologia” 488b); samice są nawet 
odważniejsze niż samce („Zoologia” 608a). Kluczowa jest jednak charaktery-
styka pochodząca z „Fizjognomika” (809b–810a) Arystotelesa (przekł. Leopold 
Regner): „Pantera jest wśród zwierząt, które uchodzą za odważne, stworzeniem 
najbardziej kobiecokształtnym, z wyjątkiem nóg. Nimi zaś posługuje się i dokonu-
je czynności rozboju. Albowiem głowę ma małą, paszczę szeroką, oczy małe, bla-
de, osadzone głęboko, a nawet spłaszczone; czoło bardziej wydłużone, koło uszu 
bardziej zaokrąglone niż płaskie, kark dość wydłużony i cienki, klatkę piersiową 
wąską, grzbiet wydłużony, biodra mięsiste, uda również, okolice barków i brzuch 
bardziej spłaszczone. Zabarwienie plamiste. Całe zaś [ciało] źle rozczłonkowane 
i pozbawione proporcji. Taki to jest kształt ciała, gdy natomiast idzie o usposobie-
nie, [pantera] jest nikczemna, podstępna i — mówiąc ogólnie — fałszywa (τὰ δὲ 
περὶ τὴν ψυχὴν μικρὸν καὶ ἐπίκλοπον καὶ ὅλως εἰπεῖν δολερόν)”. 

Wniosek płynący z antycznej tradycji na temat pantery71 jest zatem oczywisty. 
Przede wszystkim, choć wymienieni wyżej autorzy częściej używają terminu par-
dalis, piszą ewidentnie o tym samym zwierzęciu, które jako panthera występuje 
w „Fizjologos” oraz w Księdze Ozeasza w greckiej wersji znanej z Septuaginty. 
Najważniejsze jest jednak, że „Fizjologos” zmienił obraz tego zwierzęcia tak, aby 
pasował do jego chrystologicznej interpretacji. Pantera jest bowiem dla „Fizjologa” 
figurą Jezusa Chrystusa. Być może to specyficzne „obłaskawienie” pantery ma 
swoją istotną przyczynę. Według Talmudu Babilońskiego Jezus to przecież Bar 
Pandera. Poza tym, jak zobaczymy poniżej, w IV w. pojawi się przekonanie, że 
Jezus był w pewnym sensie potomkiem Panthery (choć nie jego synem, jak chcie-
li Żydzi). Mielibyśmy może jakiś ślad innej niż antychrześcijańska identyfikacji 
„pantery”–Jezusa z Jezusem synem Panthery. Jest jeszcze jeden specyficzny tekst, 
który trzeba w tym miejscu przywołać.

W V w. egipski arystokrata Horapollon napisał tzw. „Hieroglyphika”72, w któ-
rych wykłada w sposób alegoryczny i symboliczny znaczenie hieroglifów. Czytamy 
tu, że Egipcjanie (II 90), „gdy chcą wyobrazić człowieka, który pogrąża się w swo-
jej niegodziwości i tai ją w sobie tak, że nie wiedzą o niej bliscy, malują panterę 
(πάρδαλιν ζωγραφοῦσιν). Ona skrycie polując na zwierzęta, kiedy się zbliża, nie 
wydziela własnej woni, która skłania do ucieczki inne istoty”. Do tego samego 
zwierzęcia autor odwołuje się jeszcze raz pisząc (II 70): „gdy chcą przedstawić 
człowieka, który został pokonany przez gorszych [od siebie], malują dwie skóry, 
jedną z hieny, drugą z pantery (ὧν τὸ μὲν, ὑαίνης ἐστὶ, τὸ δὲ ἄλλο, παρδαλέως). 

71 Warto odnotować, że pantera to również zwierzę ściśle związane z Dionizosem, vide M. D e -
t i e n n e, Dionysos mis à mort, Paris 1977 (głównie rozdz. 3: La panthère parfumée, s. 49–131). 

72 Des Niloten Horapollon, Hieroglyphenbuch, wyd. H. J. T h i s s e n, München–Leipzig 2001; 
przekł.: Horapollon, Hieroglify, przekł. J. K r o c z a k, wstęp J. S o k o l s k i, Wrocław 2003.
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Jeżeli bowiem położono by te dwie skóry blisko siebie, ta pantery traci sierść, 
druga zaś — nie”. Ostatnia nota oznacza, że pantera może być pokonana tylko 
przez jeszcze gorszą od siebie hienę. Tym razem więc, inaczej niż w „Fizjologos”, 
pantera jest symbolem wszelkiej podłości — wabi do siebie podstępem, aby zabić. 
Chociaż Horapollon użył słowa πάρδαλις nie πανθήρα, to chodzi o to samo zwie-
rzę i tę samą opowieść o jego podstępnym sposobie polowania.

Horapollon73 był zajadłym wrogiem chrześcijan, poganinem związanym ze 
środowiskiem filozofów neoplatońskich. Jego ojciec, Asklepiades, syn innego 
Horapollona, był egipskim kapłanem. Czyżby więc stworzony w „Hieroglyphika” 
obraz pantery był złośliwością pod adresem Jezusa, „syna Panthery”74? I odwrot-
nie, autor „Fizjologos”, kreśląc swój portret zwierzęcia, które dało imię ojcu 
Jezusa, ukazywał je w pozytywnych barwach, wbrew utartej tradycji sięgającej co 
najmniej Arystotelesa? Wrócę do tej kwestii w zakończeniu tego artykułu.

CHRZEŚCIJAŃSKIE WYTŁUMACZENIE FENOMENU PANTHERY

Chociaż inni — poza Orygenesem — pisarze chrześcijańscy II i III w. (Ignacy, 
Justyn, Ireneusz, Klemens) często odnoszą się do dziewiczego poczęcia, nigdy nie 
wymieniają imienia Panthery. Pojawi się on dopiero w IV w., już w zupełnie innej 
roli, u Epifaniosa z Salaminy (ok. 315–403), który w swoim „Panarion” (78,7), 
polemizując z zarzutami Żydów, wyjaśnia, że Józef i jego brat Kleop(f)as byli sy-
nami Jakuba noszącego przydomek „Panther” (Πάνθηρ)75, dlatego obaj występo-
wali jako synowie Panthery (Οὗτος μὲν γὰρ ὁ Ἰωσὴφ ἀδελφὸς γίνεται τοῦ Κλωπᾶ, 

73 J. M a s p é r o, Horapollon et la fin du paganisme égyptien, „Bulletin de l’Institut Français 
d’Archéologie Orientale du Caire”, t. XI, 1914, s. 163–195; R. R é m o n d o n, L’Egypte et la suprême 
résistance au christianisme (Ve — VIIe siècles), „Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie 
Orientale”, t. LI, 1952, s. 63–78; G. F o w d e n, The pagan holy man in late antique society, „Journal 
of Hellenic Studies”, t. CII, 1982, s. 53–54; G. W. B o w e r s o c k, Hellenism in Late Antiquity, Cam-
bridge 1989, s. 56–61; Ch. H a a s, Alexandria in Late Antiquity. Topography and Social Conflict, 
London 1997, s. 153, 155, 171–172, 187; PLRE II Fl. Horapollon 2; O. M a s s o n, A propos d’Hora-
pollon, l’auteur des Hieroglyphica, „Revue des études grecques”, t. CV, 1992, s. 231–235; 
M. C a p r a r a, Ὡραπόλλων φιλόσοφος e la σχολή di Alessandria alla fine del V secolo, [w:] „Papiri 
filosofici: miscellanea di studi. 2”, Firenze 1998, s. 7–32.

74 W Hieroglyphika są jeszcze dwa hasła mogące budzić antychrześcijańskie skojarzenia. Jedno 
z nich brzmi: „Gdy wyobrażają kogoś, kto nigdy nie przebywał poza swoją ojczyzną — malują czło-
wieka z oślą głową (ὀνοκέφαλον), ponieważ nie słyszy żadnych wiadomości ani nie rozumie wypad-
ków przydarzających się cudzoziemcom” (I 23); przywodzi to na myśl stary pogański zarzut, że chrze-
ścijanie czczą człowieka z oślą głową. W drugim haśle czytamy: „Gdy wyobrażają rzecz, która nie 
może się zdarzyć, malują stopy człowieka przechodzące się po wodzie. A także, kiedy inaczej chcą to 
przedstawić, malują bezgłowego człowieka odbywającego spacer. Jedno i drugie jest niemożliwe, 
więc słusznie zostało zastosowane dla wyobrażenia tego” (I 58); w tym przypadku byłaby to ewentu-
alnie polemika z wizerunkiem Jezusa chodzącego po wodzie.

75 Epifanios używa tego imienia w formie Panther (Πάνθηρ), inaczej niż Orygenes (Πανθήρας).
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ἦν δὲ υἱος τοῦ Ἰακὼβ, ἐπίκλην δὲ Πάνθηρ καλουμένου. Ἀμφότεροι οὗτοι ἀπὸ τοῦ 
Πάνθηρος ἐπίκλην γεννῶνται)76. Tym samym Jezus, uważany za syna Józefa, mógł 
być znany jako syn Ben Panthery. Jest to wyraźnie sposób na „obłaskawienie” 
przeciwnika poprzez skierowanie polemiki na inne tory. Zamiast zwalczać istnie-
nie Panthery, Epifanios — lub jego źródła — „adoptuje” go do rodziny Jezusa i tłu-
maczy, skąd się wzięła plotka o tym, że był on potomkiem osoby o tym imieniu. 
Ten bardzo sprytny sposób argumentacji zwyciężył, nie zaś zawiłe filozoficzno–
teologiczne rozważania Orygenesa.

Zaskakujące, że późniejsi autorzy, choć też włączają Pantherę do rodziny 
Jezusa, podstępują inną drogą niż Epifanios. Najwcześniejszy ślad nowego wy-
jaśnienia fenomenu Panthery znajdujemy w tzw. „Nauczaniu nowo ochrzczonego 
Jakuba” (Διδασκαλία Ιακώβου νεοβαπτίστου)77, które powstało w bardzo specy-
ficznym kontekście i momencie dziejów78. W 628 r. cesarz Herakliusz, po wie-
loletnich krwawych wojnach, ostatecznie zatriumfował nad Persami. Bizantyńska 
rekonkwista Wschodu zaowocowała masakrami Żydów, którzy wcześniej wspie-
rali Persów, dopuszczając się krwawych ekscesów wobec chrześcijan. W roku 
632 cesarz nakazał przymusowy chrzest wszystkich wyznawców judaizmu. Już 
jednak w 636 r. nad rzeką Jarmuk Arabowie rozbili armię bizantyńską, w 638 r. 
zajęli Jerozolimę, a w 640 — Cezareę. W tej atmosferze nieznany autor napisał 
„Nauczanie Jakuba”, mające być zapisem dyskusji toczonej pomiędzy tytułowym 
bohaterem, siłą nawróconym na chrześcijaństwo, a innymi Żydami. Dialog ten 
miał się toczyć w Kartaginie 13 lipca 634. W rzeczywistości tekst powstał chyba 
w Palestynie, na pewno po 634 r.; natomiast jego terminus ante quem może być 
albo upadek Jerozolimy, albo Cezarei, najpóźniej zaś 646/647 r.79

Na marginesie głównych rozważań w omawianym źródle pojawiła się kwe-
stia pochodzenia Jezusa. Jeden z adwersarzy Jakuba, Żyd Izaak pytał (I 42), jak 
Jezus może pochodzić z rodu Dawida i Judy, skoro to Józef — wg „świętych pism 
i apokryfów” (τὰς θείας γραφὰς καὶ τὰ απόκρυφα) — miał od nich się wywo-
dzić, nie zaś Maria. W odpowiedzi Jakub mówi (I 42), że pewni Żydzi uważali 
Marię za kobietę z obcego ludu i opowiadali o niej najbardziej skandaliczne rzeczy 
(Τινὲς γὰρ τῶν Ἰουδαίων ἔλαβον ἀλλοεθνεῖς γυναῖκας, καὶ πολὺ ἐσκανδαλιζόμην 
κὰγώ). Bóg jednak odsłonił tajemnicę jej pochodzenia, „posłał” mianowicie pew-
nego Żyda „do Ptolemais” i wyjaśnił rodowód Marii (ὁ ἀποκαλύπτων μυστήρια, 

76 Epiphanius, Bände 1–3:  Ancoratus und Panarion, wyd. K. H o l l, GCS, Leipzig 1915–1933, 
t. III, s. 458, lin. 6.

77 Doctrina Jacobi nuper Baptizati, [w:] G. D a g r o n, V. D é r o c h e, Juifs et chrétiens dans en 
Orient Byzantine, Paris 2010, s. 46–273. 

78 Poza wstępem autorstwa Dagrona (s. 17–46) do przywołanego wyżej wydania Nauczania 
Jakuba opracowanego przez Dagrona i Déroche’a, vide też: Historia chrześcijaństwa, t. IV: Biskupi, 
mnisi i cesarze 610–1054, red. G. D a g r o n, P. R i c h é , A. Va u c h e z, Warszawa 1999, s. 17–32 
i 66–71. 

79 G. D a g r o n, V. D é r o c h e, op. cit., s. 240–247. 
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ἔπεμψέ τινα Ἰουδαῖον ἐν Πτολεμαῖδι, καὶ ἐξηγεῖτο τὴν γενεὰ τῆς ἁγίας Μαρία). 
Otóż Żyd ów, który szydził z jej pochodzenia od Judy (Φησὶν ἐμπαίζων ὄτι τοῦ 
Ἰούδα ἐστίν), był wielkim nauczycielem Prawa w Tiberias i opowiadał, co na-
stępuje (I 42: ἦ δὲ ὁ Ἰουδαῖος ἐκεῖνος μέγας νομοδιδάσκαλος Τιβεριάδος, καὶ 
ἔλεγεν80). W tym miejscu zaczyna się cytat z tego nauczania, który otwiera py-
tanie zadane przez Żyda: „Co chrześcijanie przypisują chełpliwie Marii?” (I 42: 
τὶ μεγαλύνουσιν οἱ Χριστιανοὶ τὴν Μαρίαν), odpowiedź: „że jest córką Dawida, za-
tem nie [jest] matką Boga”81 (Θυγάτηρ ἐστὶ τοῦ Δαυὶδ καὶ οὐ θεοτόκος). Żydowski 
nauczyciel wykazuje zatem nielogiczność nauk chrześcijan: jeśli bowiem Maria 
ma być „córką” (tj. potomkinią) króla Dawida, nie może być jednocześnie mat-
ką istniejącego przed Dawidem Boga — nie jest zatem Theotokos (Matką Boga). 
Teraz nauczyciel zamieszcza genealogię Marii mającą dowieść, że działała ona 
długo po Dawidzie. Czytamy więc w jego wykładzie, że Maria była córką potomka 
Dawida — Joachima (i Anny), syna Panthery, który był bratem Melchiego — takie 
jest nauczanie Żydów z Tiberias (Ἰωακεὶμ δὲ υἱός ἐστι τοῦ Πάνθηρος. Πάνθηρ δὲ 
ἀδελφὸς ἦν τοῦ Μελχὶ, ὡς ἔχει ἡ παράδοσις ἡμῶν τῶν Ἰουδαίων ἐν Τιβεριάδι). 
Dalej żydowski nauczyciel podaje, że Melchi, syn Lewiego, poślubił wdowę po 
Mathanie (również potomku Dawida), która miała z pierwszego małżeństwa sy-
na Jakuba. Kobieta ta urodziła Melchiemu Heliego. Tak więc Jakub i Heli byli 
braćmi przyrodnimi, mającymi tę samą matkę ale różnych ojców. Gdy Heli zmarł 
bezpotomnie, Jakub wziął za żonę wdowę po nim, która urodziła Józefa, męża 
Marii. Dlatego Józef był według Prawa synem Heliego, zaś według natury synem 
Jakuba. Cały ten wywód ma być — co warto jeszcze raz podkreślić — nauczaniem 
anonimowego żydowskiego znawcy Prawa, wygłoszonym w Ptolemais (Akko) 
w Galilei, który powołuje się w nim na nauki Żydów z Tiberias. Co prawda autor 
„Nauczania Jakuba” przytacza jego tezy w nieco innej intencji, tzn. aby pokazać, 
że sami Żydzi — za sprawą Boga, który „posłał” (ἔπεμψέ) owego żydowskiego na-
uczyciela — uważają Marię za potomkinię Dawida. Tymczasem przytoczony tekst 
ma wykazać, że Maria nie jest Theotokos. 

Ta sam genealogia Marii (wyd. D a g r o n, D é r o c h e  [2010], I 42, lin. 14–27) 
zachowała się też oddzielnie w przekładzie syryjskim w manuskrypcie z 886 r. prze-
chowywanym w British Library (wyd. PO, t. VIII, s. 722). Passus ów został opa-
trzony tytułem poświadczającym, że pochodzi z „Nauczania Jakuba”. Dodatkowo 
„Kronika” Pseudo–Dionizego z Tel–Mahre wskazuje, że syryjskie tłumaczenie tej 
genealogii musiało powstać przed 775 r.82 Widać więc, że genealogia Marii, uka-
zanej jako wnuczka Panthery, musiała być w obiegu we wczesnym średniowieczu 

80 W przekładzie Déroche’a, ibidem, s. 132: Ce Juif était un grand docteur de la Loi à Tibérias 
et il disait.

81 W przekładzie Déroche’a, ibidem, s. 132: Pourquoi les Chrétiens exaltent–ils Marie? C’est une 
fille de David et pas le mère de Dieu.

82 Ibidem, s. 50–51.
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i po grecku, i po syryjsku. O żywotności tej tradycji świadczy dobitnie późniejszy 
„Dialogus contra Iudaeos”83 autorstwa Andronikosa. 

Ten ostatni tekst znany jest obecnie tylko z łacińskiego przekładu z 1616 r.84, 
sporządzonego na podstawie zaginionego greckiego manuskryptu z Biblioteki 
Wiedeńskiej. W poetyckim wstępie, zachowanym w języku greckim85, autor 
przedstawia się jako bratanek lub siostrzeniec (ἀδελφόπαις — to dziecko brata 
lub siostry) cesarza „rzymskiego” (Αὐσόνων)86 z rodu Komnenosów, zrodzony 
z ojca noszącego tytuł sebastokrator (ἐκ σεβαστοκράτορος εἰς γῆν προαχθείς). 
Tytuł ten, o czym informuje Anna Komnenna (Alex. III 4.1), utworzył Aleksy I 
Komnenos (cesarz 1081–1118) dla swego starszego brata Izaaka87. Potem seba-
stokratorem był syn Aleksego I, a brat Jana II Komnenosa (ces. 1118–1143), też 
Izaak88. Synem tego ostatniego był z kolei słynny Andronik I Komennos (ces. 
1183–1185)89. Stąd w „Patrologia Graeca” dialog umieszczono pod imieniem tegoż 
właśnie Andronika; traktat miał powstać zanim sięgnął on po tron cesarski. W ka-
talogu Biblioteki Bawarskiej zachowała się jednak nota, zgodnie z którą autorem 
dzieła był Andronikos Ka materos (zm. 1176)90, bliski współpracownik syna i na-
stępcy Jana II, Manuela I Komnenosa (ces. 1143–1180). Matka Kamaterosa, Irena 
Doukaina, pochodziła z cesarskiego rodu91 i była siostrą cioteczną cesarza Jana II 
Komnenosa. Tym samym Andronikos Kamateros był „siostrzeńcem” (ἀδελφόπαις) 
tego cesarza. Jednak ojciec Kamaterosa, Georgios92, nie jest poświadczony ja-
ko sebastokrator, co utrudnia nieco identyfikację. Z drugiej strony Andronikos 

83 A. L u k y n  W i l l i a m s, Adversus Judaeos: A Bird’s–Eye View of Christian Apologiae until 
the Renaissance, Cambridge 1935, s. 181–187.

84 PG 133, coll. 791–922. 
85 PG 133, coll. 793–794: Ἡ δογματικὴ τῶνδε τῶν λόγων χάρις, / τὴν Ἑβραῖκὴν ἐξελέγχουσα 

πλάνην, / τὰς εὐσεβεῖς δείκνυσι τοῖς πιστοῖς τρίβους. / Ἔγραψα δὲ αὐτὴν Ἀνδρόνικος ἐκ πόδου, 
ἀδελφόπαις ἄνακτος, Αὐσόνων γένους / Κομνηνοφυοῦς, ἐκ σεβαστοκράτορος / εἰς γῆν προαχθείς, καὶ 
γλυκὺ βλέψας φαός.

86 Od mitycznego Ausona, syna Odysa i Kirke, który dał nazwę pierwotnym mieszkańcom Italii 
— Ausonom oraz ich ojczyźnie — Ausonii; vide P. G r i m a l, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, 
Wrocław itd. 1990, s.v. Auson, s. 50–51. 

87 Ox. Dict. of Byzantium, s.v. sebastokrator, t. III, s. 1862 oraz s.v. Komnenos Isaac, t. II, s. 1144.
88 Ibidem, s.v. Komnenos Isaac, t. II, s. 1146.
89 Cesarz Andronik I Komnenos to niesłychanie barwna postać, która także w literaturze polskiej 

doczekała się odrębnej biografii: O. J u r e w i c z, Andronikos I Komnenos, Warszawa 1962. Zdaniem 
Ch. D i e h l a  („Revue historique du sud–est européen”, t. VI, 1929, s. 213) to Andronik odpowiada za 
koncepcję nadczłowieka w myśli Nitzschego.

90 G. S t a d t m ü l l e r, Zur Geschichte der Familie Kamateros, „Byzantinische Zeitschrift”, 
t. XXXIV, 1934, s. 352–358; D. I. P o l e m i s, The Doukai: A Contribution to Byzantine Prosopography, 
Lon don 1968, nr 98. Andronikos Kamateros Doukas; Ox. Dict. of Byzantium, s.v. Kamateros, t. II, 
s. 1098. 

91 D. I. P o l e m i s, op. cit., nr 32, Eirene Doukaina.
92 Ibidem. 
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Kamateros napisał zachowany tzw. „Święty arsenał” (Ἱερὰ Ὁπλοθήκη)93 — dialog 
polemiczny przeciw łacinnikom i Ormianom. Zatem może to on, nie zaś cesarz 
Andronik I, był również autorem podobnego „Dialogus contra Iudaeos”. Problem 
w tym, że w samym traktacie (rozdz. 41; PG 133, coll. 869) podano, iż Jerozolima 
została zniszczona przez Rzymian w 5563 r. od stworzenia świata przypadającego 
wg ery bizantyńskie na 5508 r. p.n.e. (5563 — 5508 = 55 r. n.e.) Przeczytamy też, 
że do teraźniejszości, czyli do roku 6818 (6818 — 5508 = 1310 r. n.e.) od stwo-
rzenia świata, Żydzi są w rozproszeniu już 1255 lat (55 + 1255 = 1310 r. n.e.)94. 
Chociaż więc błędnie podano datę zburzenia Jerozolimy (55 zamiast 70 r. n.e.), 
tekst jako „współczesność” podaje dwukrotnie rok 1310. Zatem nie napisał go ani 
Andronik I, ani Andronikos Kamateros, obaj żyjący w XII w. Możliwe jednak to 
czternastowieczni kopiści zmienili liczebniki, aby chronologia tekstu odpowiadała 
ich epoce. W każdym razie autorstwo i czas powstania tekstu są wysoce niepewne.

„Dialogus contra Iudaeos” zawiera m.in. (rozdz. 38; PG 133, coll. 859–860) 
wyjaśnienie, że Maria pochodziła z rodu Dawida. Dowodząc tego autor powołuje 
się — jak podkreśla — nie na pisma chrześcijańskie, lecz na książkę, którą znalazł 
w Orestis (tj. Macedonii), w domu uczonego w Prawie Żyda Eliasza (Quin editam 
Davidis genere atque stirpe Virginiem dabo, neque id vero ex nostratibus scriptis 
ac decretis, sed Judaico quodam libro, in quem Orestiade incidi apud Judaeum 
Eliam, legisperitum cognomine). Autor cytuje passus z tej książki, w którym czy-
tamy, że Maria jest z rodu Dawida, ponieważ była córką Joachima, syna Panthery 
i brata Malchiego. Obaj ostatni byli synami Lewiego, potomka Matthana, syna 
króla Dawida (Siquidem femina est Davidae gentis, Anna matre, Joachimo pa-
rente nata, qui Pantheri fuit filius. Panther et Malchi fratres, filii Levi stirpis 
Matthan, cui David pater ex tribu Juda). Dalej autor traktatu pisze, że inny poto-
mek króla Salomona (syna Dawida), Matthan (różny od Matthana, wymienionego 
wyżej syna Dawida), miał syna Jakuba, ojca Józefa — męża Marii. Ponieważ 
jednak Matthan zmarł wcześnie, jego niewymieniona z imienia żona poślubi-
ła Malchiego i miała z nim syna Heliego, będącego zatem przyrodnim bratem 
Jakuba. Heli zmarł bezpotomnie, dlatego syn jego brata Jakuba, Józef, występuje 
też jako syn Heliego (autor pisze jeszcze, że wymienieni w ewangeliach bracia 
i siostry Jezusa, to dzieci Józefa z wcześniejszego małżeństwa z Salome, poda-
je też dalszą genealogię tej rodziny). Przekaz ten jest zatem bardzo podobny do 
„Nauczania Jakuba”95. 

O ile relacje z „Nauczania Jakuba” oraz „Dialogus contra Iudaeos” 
Andronikosa podają identyczną genealogię, o tyle w tekście powstałym wiek po 

93 O. J u r e w i c z, Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984, s. 246–247. 
94 Igitur accidit Hierosolymae vastitas anno ab orbe condito quinquies millesimo, quingentesimo 

tertio et sexagesimno: usque ad praesentem vero, sexies millesium octigentesimum, octarum et deci-
mum: Judaei totis mille ducentis quinquaginta sine regno exulant.

95 A. L u k y n  W i l l i a m s, op. cit., s. 156.
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„Nauczaniu” pojawi się istotna odmienność w tym rodowodzie. Chodzi o tzw. „De 
fide orthodoxa”96 autorstwa greckiego teologa działającego w Jerozolimie, już pod 
arabskim panowaniem, Jana z Damaszku (ok. 675–ok.750)97. Tekst ten został spi-
sany w ostatnim okresie życia autora, po 743 r.98 Pantheras — bo tej wersji imienia 
używa autor99 — pojawi się na marginesie wywodów mających dowieść, że Maria 
pochodziła z rodu Dawida oraz tłumaczenia pozornych (wg Damasceńczyka) 
sprzeczności w ewangelicznych genealogiach Jezusa. Otóż według Ewangelii 
Mateusza (1,15–16) Józef był synem Jakuba, syna Matthana. W Ewangelii 
Łukasza (3,23–24) Józef to syn Helego, syna Maththata. Jan Damasceński wy-
jaśnia (IV 14): „Otóż Lewi, pochodzący z linii Nathana, syna Dawida, był ojcem 
Melchiego i Pantherasa, a Pantheras był ojcem Barpantherasa (tak bowiem się na-
zywał), Barpantheras zaś był ojcem Joachima (ὁ Λευΐ γέννησε  τό Μελχί καί τόν 
Πάνθηρα. ὁ Πάνθηρας γέννησε αὐτόν πού ὀνομάσθηκε Βαρπάνθηρας. Αὐτός ὁ 
Βαρπάνθηρας γέννησε τόν Ἰωακείμ), a Joachim — ojcem świętej Bogarodzicy. 
W linii Salomona natomiast, syna Dawida, Mathan miał za żonę niewiastę, z której 
urodził się Jakub. Po śmierci Mathana, Melchi z linii Nathana, syna Lewiego a brat 
Pantherasa, poślubił żonę Mathana, matkę Jakuba, i miał z nią Helego. Byli więc 
Jakub i Heli100 braćmi z jednej matki, lecz Jakub z linii Salomona, a Heli — z linii 
Nathana. Ale Heli, pochodzący z linii Nathana, umarł bezdzietnie, i wtedy brat 
jego Jakub pochodzący z linii Salomona poślubił jego żonę i wydał potomstwo 
swemu bratu w osobie Józefa. Jest więc Józef według natury synem Jakuba z ro-
du Salomona, a według Prawa synem Helego z rodu Nathana” (przekł. Bronisław 
Wo j k o w s k i). 

Od genealogii podanej w „Nauczaniu Jakuba” oraz w „Dialogus contra 
Iudaeos” Andronikosa, wywód Damasceńczyka różni to, że Joachim (ojciec Marii) 
miał być synem Barpantherasa, syna Pantherasa, syna Lewiego. W poprzednich 
przekazach Joachim jest synem bezpośrednio Panthery, syna Lewiego — brak 
Barpanthery. Być może jest to jakaś pomyłka Jana lub jego źródeł, tym bardziej 
prawdopodobna, że imię Barpanther(as) znaczy „Syn Panther(as)a” (byłby nim 

96 Die Schriften des Johannes von Damaskos, wyd. B. K o t t e r, t. III: Expositio fidei, Berlin 1973; 
przekł.: Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej, przekł. i oprac. B. Wo j t k o w s k i, Warszawa 
1969. 

97 Ox. Dict. of the Christian Church, s.v. John of Damascus; Ox. Dict. of Byznatium, s.v. John of 
Byzantium, t. I, s. 1063–1064. 

98 De fide orthodoxa to tytuł przyjęty na łacińskim Zachodzie, grecki tekst nosi tytuł Szczegółowy 
wykład wiary ortodoksyjnej (Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως). Jest to trzecia część większe-
go dzieła Jana — Źródła wiedzy (Πηγὴ γνώσεων), dedykowanego przybranemu bratu autora Kosmie 
biskupowi Majumy. Ponieważ Kosma został wyświęcony na biskupa w 743 r., jest to terminus post 
quem powstania De fide orthodoxa.

99 Jan z Damaszku używa tego imienia w formie Pantheras (ὁ Πάνθηρας) i Barpantheras 
(ὁ Βαρπάνθηρας). 

100 UWAGA! W polskim przekładzie w tym miejscu błędnie pojawia się imię Melchi.
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Joachim). Ktoś mógł zatem nie zrozumieć przekazu i pomnożyć osoby w genealo-
gii rodziny. Możliwe jest jednak także inne wyjaśnienie — nie była to pomyłka, 
lecz świadomy zamysł mający osiągnąć dwa cele. Po dodaniu Barpanthery Maria 
stała się o pokolenie młodsza od Józefa, co jest zgodne z tendencją do ukazywania 
go jako starca. Poza tym, jak wdzieliśmy wyżej, w Talmudzie Babilońskim Jezus 
pojawia się jako Bar Pandera (tj. syn Pandery). Być może dodając imię Barpanther 
do genealogii odnoszono się w ten sposób polemicznie do wersji talmudycznej, 
wskazując, że Żydzi nie zrozumieli, iż Barpantheras to ojciec Joachima. Trzeba 
też zaznaczyć, że u Jana z Damaszku — inaczej niż w „Nauczaniu Jakuba” oraz 
u Andronikosa — za genealogią Marii nie stoją Żydzi, w każdym razie autor o tym 
nie wspomina.

Znamienne, że wersja Jana Damasceńskiego, z Pantherasem i Barpantherasem, 
była popularna w średniowieczu na łacińskim Zachodzie. Stało się tak dzię-
ki Burgundio (ok. 1110–1193)101, juryście z Pizy, który w 1136 r. był członkiem 
poselstwa wysłanego przez cesarza Lotara III do Konstantynopola, do Jana II 
Komnenosa. Nie była to jedyna wizyta Burgundio nad Bosforem; nieco później, 
w latach 1168–1171 ponownie przebywał on w stolicy Bizancjum, tym razem jako 
wysłannik Pizy, zabiegający u cesarza Manuela I Komnenosa o interesy rodzinne-
go miasta. Między pierwszym a drugim poselstwem, gdzieś około 1153/1154 r., 
Burgundio przetłumaczył na łacinę tekst Damasceńczyka, dając mu tytuł „De fide 
orthodoxa”102. Stąd w „Złotej legendzie” Jakuba de Voragine z XIII w., znajdzie-
my powołanie na Jana z Damaszku i wykład przodków Marii, wśród których jest 
między innymi jej ojciec Joachima, syn Barpanthery i wnuk Panthery (Melchi vero 
habuit fratrem nomine Panthera, qui genuit Barpanthera, et hic genuit Joachim, 
qui genuit gloriosam virginem Mariam)103. 

Najtrudniej zrozumieć, dlaczego — jak czytamy w „Nauczaniu Jakuba” oraz 
u Andronikosa — Żydzi mieliby sami „oswajać” Pantherę przez włączenie go do 
rodziny Marii, choć (jak pokazuje Celsus i Talmud Babiloński) głosili, że jest on 
prawdziwym ojcem Jezusa i uwodzicielem jego matki. Znamienne, że ta ugodowa 
względem chrześcijan wersja pojawia się w Galilei (Tiberias, Ptolemais) w VII w., 
gdy cesarz Herakliusz nakazał przymusowy chrzest Żydów i trwały krwawe ich 
pogromy. Mniej więcej w tym samym okresie miała miejsce ostateczna redakcja 
Talmudu Babilońskiego, w którym czytamy, że Jezus to nieślubny syn Panthery. 
Może więc Żydzi podlegający w tym trudnym czasie władzy cesarza woleli nie 
drażnić chrześcijan opowieściami o cudzołóstwie Marii. Natomiast ich babilońscy 

101 P. C l a s s e n, Burgundio von Pisa. Richter, Gesandter, Übersetzer, Heidelberg 1974; Ox. Dict. 
of Byz., s.v. Burgundio, t. I, s. 340. 

102 John of Damascus, De fide orthodoxa: Versionis of Burgundio and Cerbanus, wyd. E. M. B u y -
t a e r t, New York 1955. 

103 Jacobi a Voragine Legenda aurae, wyd. T. G r a e s s e, t. I–III, Dresden–Leipzg 1846–1890, 
cap. CCXXV, t. III, s. 939.
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ziomkowie pod panowaniem Sassanidów, a potem Arabów, nie musieli liczyć się 
z chrześcijanami, stąd swobodnie pisali o Pantherze jako ojcu Jezusa. 

ECHA PANTHERY W ŻYDOWSKICH POLEMIKACH WIEKÓW ŚREDNICH 
I EPOKI NOWOŻYTNEJ

Gdy jednak skonfrontujemy wersję poczęcia, przypisywaną przez autorów 
chrześcijańskich Żydom, z relacjami samych Żydów czasów średniowiecza i epoki 
nowożytnej okaże się, że Panthera — uwodziciel Marii — wciąż był popularną po-
stacią opowieści znanych przede wszystkim ze słynnego „Toledot Jeszu”. Zdaniem 
większości badaczy był to średniowieczny utwór powstały na bazie tradycji się-
gających pewnie późnego antyku104. Na passus poświęcony Pantherze powołał się 
w X w. arabski pisarz Abu Jusuf Jakub al–Kirkisani105, który relacjonował: „poja-
wił się Jeszua, który według słów rabinów był synem Pandery, a znany jest on jako 
Isa ibn Mariçam”. 

Z 1341 r. pochodzą akta procesu tocznego w Barcelonie przed trybunałem 
świętej inkwizycji, w których znajdują się zeznania Żyda Jucufa de Quatortze106. 
Powiedział on: „Jezus, w którego chrześcijanie wierzą i czczą ani nie był Bogiem, 
ani jest Bogiem. To był złorzeczący bastard, którego cudzołożna matka poczę-
ła w takich oto okolicznościach. W czasie wielkiego święta Żydów, Józef, mąż 
Marii, poszedł nocą do Świątyni, by być na porannych modlitwach. Wychodząc, 
zamknął drzwi domu, a klucz położył w miejscu koło bramy. Żonę pozostawił sa-
mą w domu. Pewien Żyd obserwował [Józefa] i zauważył, gdzie ten położy klucz. 
Po odejściu wspomnianego Józefa do Świątyni wziął klucz i otworzył drzwi do 
domu Marii, żony Józefa, z którą potem współżył i z nią począł syna”. Nie pada 
tu imię Panthery, jednak mamy też wersję zawierającą to imię, bardzo podobną 
to przytoczonego tekstu, w którym Józef idzie do Świątyni, a wtedy dochodzi od 
uwiedzenia.

104 Najobszerniejszym opracowaniem w języku polskim jest wspomniana (przypis 27) książka 
J. I l u k a . Co do czasu powstania tego dzieła autor raz pisze (s. 16): „jeszcze u schyłku antyku nie był 
uchwytny w postaci zwartego tekstu (zwoju)”; innym razem deklaruje (s. 26): „Traktat istniał w cza-
sach Talmudu, a rozpowszechnił się w średniowieczu”, co jednak znaczy „u schyłku antyku” i „w cza-
sach Talmudu” nie wyjaśnia, w zamian zdaje się sugerować, że Celsus i talmudyczne opowieści (nie-
które, jak ta o rabbim Szymonie Azzaju, sytuowane na przełomie I i II w.) mogą wskazywać, na 
istnienie jakiejś bardzo wczesnej — jak to nazywa Iluk — „żydowskiej antyewangelii”. Nie ma jednak 
żadnego jednoznacznego poświadczenia istnienia odrębnego tekstu żydowskiego (tekstu, nie ustnie 
przekazywanych opowieści lub nauk), zawierającego opowieść o uwiedzeniu lub zgwałceniu Marii 
przez Pantherę, który to tekst byłby czytany w starożytności. 

105 J. I l u k, op. cit., s. 82; vide też: W. B a c h e r, Qirqisani, the Karaite, and His Work on Jewish 
Sects, „The Jewish Quarterly Review”, t. VII, 1895, s. 687–710.

106 J. I l u k, op. cit., s. 86–87.
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Opowieść taką przytoczył Johann Christoph Wagenseil (1633–1705), profesor 
historii i języków orientalnych na uniwersytecie w Altdorf, który w 1681 r. wydał 
książkę pod znamiennym tytuł: „Tela ignea satanae. Hoc est: arcani et horribi-
les Judaeorum adversus Christum Deum et christianam religionem libri anecdoti”. 
Jest to zbiór antychrześcijańskich tekstów żydowskich zgromadzonych przez tego 
wydawcę i opublikowanych wraz z przekładem na łacinę. Wśród nich był jakiś 
wcześniejszy rękopis „Toledot Jeszu”, z którego pochodzi następujący przekaz107: 
„Pojawił się bywalec u prostytutek, niegodziwiec, potomek z rodu Judy. Nazywał 
się Józef Pandera. Wysoki, dzielny w boju, o pięknej twarzy, większość czasu spę-
dzał na cudzołóstwie, rozpuście, bójkach i kradzieży. Mieszkał w Betlejem. W są-
siedztwie jego domu mieszkała wdowa, której córka imieniem Maria, była fry-
zjerką czeszącą kobiety swego stanu — mowa o niej w Talmudzie. Gdy dorosła, 
matka zaręczyła ją z młodzieńcem zwanym Yohanan [Johanan]: był to człowiek 
skromny i pokorny, żył w bojaźni Bożej”. Ów Józef Pandera, nazywany dalej też 
Ben Panderą, uwiódł Marię podając się za jej męża Yohanana. 

Z kolei Polier de Bottens, w swoim haśle „Mesjasz”, zamieszczonym w trze-
cim wydaniu encyklopedii francuskiej (t. XXI, Genève 1779), streszczając podob-
ny przekaz pisał108: „niejaki Panther lub Pandera, mieszkaniec Betlejem, został 
kochankiem młodej fryzjerki, która była żona Jochanana”. Przy okazji de Bottens 
dodał109, że zna jeszcze wersję, według której do króla Heroda: „miały być kie-
rowane skargi na cudzołóstwo Pantery i Marii, matki Jezusa. Nieobyczajność ta-
kiego postępowania do tego stopnia rozgniewała Heroda, że ten miał udać się do 
Betlejem i wymordować tam wszystkie dzieci”. 

W tzw. rękopisie strasburskim z przełomu XVIII i XIX w.110 czytamy: 
„Mariam z Izraela, była zaręczona z człowiekiem pochodzącym z królewskiego 
rodu — Jochananem z domu Dawida. [Jochanan] komentował Torę i należał do 
tych, którzy boją się Niebios. Do ich domu zachodził pewien zuchwalec — Józef 
ben Pandera, któremu Mariam się podobała”. To ów Józef ben Pandera, czyli Józef 
syn Pandery, udając męża uwodzi kobietę (przypomnijmy, że wg Epifaniosa, Józef 
— mąż Marii — był synem Jakuba, zwanego Pantherą). 

O ile w przytoczonych opowieściach Maria, żona Jehonana (Yehonana) zosta-
je uwiedziona przez lubieżnika Panderę, o tyle istnieją również przekazy, według 
których to Pandera — czy w zasadzie Ben Pandera — jest jej mężem, uwodzicie-
lem zaś Jehonanan (różna pisownia imienia). Tzw. rękopis wiedeński z XVIII w. 
przynosi bowiem taką opowieść111: „żył pewien człowiek pochodzący z domu 
Dawida. Na imię miał Józef ben Pandera, a żona jego nazywała się Mariam. W są-

107 Ibidem, s. 93–95 
108 Ibidem, s. 107.
109 Ibidem, s. 109. 
110 Ibidem, s. 134–135.
111 Ibidem, s. 111. 
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siedztwie Józefa mieszkał pewien łajdak, którego zwano Jochanan Łobuz — prze-
stępca i cudzołożnik”. To on nocą, udając nieobecnego Józefa ben Panderę, uwiódł 
jego żonę i stał się ojcem Jezusa. Tradycja żydowska waha się zatem, Panthera jest 
najczęściej uwodzicielem żony Jehonana/Yehonana/Johonana, rzadziej jej mężem 
jako Józef ben Pandera. Mimo to mamy wyraźnie kontynuację nurtu znanego się 
z Talmudu Babilońskiego. 

NAGROBNA INSKRYPCJA ABDESA PANTERY

W 1859 r., podczas prac przy budowie kolei w Bingerbrück nad Renem, od-
kryto cmentarz z czasów rzymskich. Jeden ze znalezionych wtedy nagrobków, na-
leżący do rzymskiego żołnierza, obecnie znajdujący się w muzeum w pobliskim 
Bad Kreuznach112, szybko stał się wielką sensacją i tchnął nowego ducha w dys-
kusje i polemiki wokół Panthery. Jest to płaskorzeźba ukazująca mężczyznę mniej 
więcej naturalnej wielkości, odzianego w sięgającą kolan tunikę, z tzw. apron113, 
z mieczem przy boku. Górna część wizerunku, do ramion, została zniszczona. Pod 
stopami biegnie znakomicie zachowany napis (CIL XIII 7514 = ILS 2571):

TIB(erius) IUL(ius) ABDES PANTERA
SIDONIA ANN(orum) LXII
STIPEN(diorum) XXXX MILES EXS(ignifer?)
COH(ortis) I SAGITTARIORUM
H(ic) S(itus) E(st)

(„Tyberiusz Juliusz Abdes Pantera / z Sydonu114, lat 62, / żołnierz pobierający 
żołd 40 lat, były chorąży(?)/ kohorty115 I łuczników / tutaj spoczywa”).

W przypadku tego znaleziska istotny jest kontekst topograficzny. Bingerbrück 
jest obecnie dzielnicą Bingen, czyli antycznego Bingium, niewielkiego garnizono-
wego miasteczka. Było to dość ważne strategicznie miejsce, w którym rzeka Nahre 
(rzym. Nava) wpada do Renu. Obie płyną wśród wzgórz dolinami, którymi biegły 
ważne szlaki komunikacyjne: jeden wzdłuż zachodniego brzegu Renu, wiodący 
do Mogontiacum (dziś Metz), drugi zaś północnym brzegiem Nahre na zachód, 

112 Vide O. K o h l, Die römischen Inschriften und Steinsculpturen der Stadt Kreuznach, Kreuznach 
1880. 

113 Vide M. C. B u s h o p, The early imperial apron, „Journal of Roman Military Equipment 
Studies”, t. III, 1992, s. 81–104.

114 A w zasadzie, dosłownie: „Pantera Sydońska”, ale na ten temat vide dalej. 
115 Rozwinięcie skrótu: MILES EXS(ignifer?) / COH(ortis) wydaje się najlepsze z punktu widze-

nia poprawności językowej oraz tradycji epigraficznej; zgodnie z nimi podawano stanowisko żołnierza 
w nominativus oraz nazwę oddziału, w którym je pełnił w genetivus. Inne propozycję, na przykład 
EXS COH(orte) — czyli: „z kohorty”, wydają się niedobre, choć krążą po różnych — szczególnie 
nieprofesjonalnych — publikacjach i stronach internetowych. 
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do głównego miasta regionu, Augusta Treverorum (Trewir). Garnizon stacjonujący 
w Bingium strzegł więc drogi z wnętrza Germanii do Trewiru oraz osłaniał most 
i przeprawę na Nahre. Garnizon ten rezydował w niewielkim castellum, które było 
usytuowane w widłach obu rzek, na południe od ujścia Nahre do Renu. Fort znaj-
dował się na wzgórzu, na który dziś stoi zamek Klopp116. Miejsce to zwano wcze-
śniej Drusenburg lub Drususburg, co jest dalekim echem niosącym wspomnienie 
początków rzymskiego castellum, które powstało w tym miejscu zapewne ok. 11–
10 r. p.n.e. z inicjatywy Druzusa, pasierba cesarza Augusta117.

Cmentarze z czasów rzymskich znajdowały się po obu stronach ujścia Nahre 
do Renu, przy drodze biegnącej z północy na południe, u podnóża wzgórz. Jak 
wskazują inskrypcje, w czasach wczesnego cesarstwa w Bingium stacjonowali żoł-
nierze wojsk pomocniczych co najmniej trzech oddziałów: cohors IV Delmatarum, 
cohors I Pannoniorum, cohors I Sagittariorum. W tej ostatniej służył Abdes Pantera. 
Jego nagrobek odkryto nie w samym Bingium, lecz po drugiej, północnej stronie 
Nahre, mniej więcej na wysokości dzisiejszego dworca kolejowego w dzielnicy 
Bingerbrück, u podnóża wzgórza schodzącego łagodnie do Renu. Na cmentarzu 
tym pochowano również innych żołnierzy z jego formacji, których inskrypcje 
przynoszą dość istotną informację. 

Napis z nagrobka niejakiego Hyperanora (dziś również w muzeum w Bad 
Kreuznach), bliźniaczo podobnego do pomnika Abdesa Pentery, głosi (CIL XIII 
7513 = ILS 2570): Hyperanor Hyperano/ris f(ilius) Cretic(us) Lappa, mil(es) 
cho(rtis)118/ I Sag(ittariorum), ann(orum) LX, stip(endiorum) XVIII, / h(ic) s(itus) 
e(st), czyli: „Hyperanor, Hyperano/ra syn, Kreteńczyk, z Lappa, żołnierz kohorty 
/ I łuczników, lat 60, pobierający żołd [lat] 18/, tutaj spoczywa”. Są jeszcze dwie 
gorzej zachowane inskrypcje z Bingen, wyryte na nagrobkach żołnierzy służących 
w cohors I Sagittariorum, którzy pochodzili z Syrii. Pierwszy nich występuje pod 
częściowo tylko zachowanym imieniem jako: Biddu[...], syn Astora, z Tripolis — 
Syryjczyk (CIL XIII 7512)119. Imię drugiego nie zachowało się, ale można prze-
czytać określenie „Surus”, czyli „Syrus” (Bingen, MZ 3, 103)120. Wyraźnie zatem 

116 Jest to dziewiętnastowieczna rekonstrukcją średniowiecznej budowli, powstałej w XIII w., 
zniszczonej w toku nowożytnych wojen między Francją i Niemcami.

117 Bingium zostało wymienione w: Tac. Hist. V 70; Amm. XVIII 2,4 (jako Vinco); Ausonius, 
Mosella 2; Tabula Peutingeriana (Bingium); Notitia dignitatum, occ. 41: (Bingio).

118 W tym miejscu jest błąd kamieniarski: cho(rtis), zamiast: coh(ortis).
119 Biddu[...] Astor/(is) f(ilius) Tripo(li) [Sur]us, c(o)h(ortis) I Sag(ittariorum) a(nnorum) XXVII, 

st(ipendiorum) XV, h(ic) s(itus) est. Asipa[...]. Tu znamienne, że pobierał on żołd 15 lat, miał zaś żyć 
lat 27, co oznaczałoby, że zaciągną się w wieku ok. 12 lat! Ale pierwszy X w liczebniku XXVII jest 
mocno uszkodzony, poza tym mógł go poprzedzać inny znak, w sumie więc wiek tego żołnierza 
w chwili zgonu nie jest pewien. Z kolei Hyperanor w chwili śmierci miał 60 lat, w swoim oddziale zaś 
służył 18 lat, wstąpił więc do niego w wieku 42 lat. 

120 . . . natione Surus, miles exs eh. I Sagittariorum an. . stip. . . I, h. s. e. L. Val. Le ... f.c; vide też: 
Das rheinische Germanien in den antiken Inschriften, wyd. A. R i e s e, Berlin 1914, s. 179.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



670 PAWEŁ JANISZEWSKI 

w oddziale Abdesa Pantery służyli łucznicy z różnych wschodnich ziem cesarstwa: 
Syrii, Krety, Sydonu. 

Abdes Pantera był ewidentnie — na co wskazuje nazwa jego oddziału — żoł-
nierzem wojsk pomocniczych rekrutowanych spośród ludzi nieposiadających oby-
watelstwa rzymskiego. Jego praenomen (Tiberius) oraz nomen (Iulius) wskazują, 
że obywatelstwo to dostał od cesarza Tyberiusza (zatem w latach 14–37), zgodnie 
z ówczesną zasadą — albo po przejściu na emeryturę, albo po 25 latach służby. 
Zanim stał się Rzymianinem nosił imię Abdes, które po nadaniu obywatelstwa 
rzymskiego stało się cognomen. Znaczenie tego imienia nie jest jasne, ale wywodzi 
się ono od aramejskiego ebed, co znaczy „sługa” (może „Sługa Isis”?)121. Nosili 
je również Żydzi122. Jednak sugestie, że Pantera z Bingen miał żydowskie pocho-
dzenie, a jego rodzina wyznawała judaizm lub sympatyzowała z tą religią, są już 
tylko spekulacjami prowadzącymi w kierunku pewnej hipotezy (do czego jeszcze 
wrócę)123.

Abdes Pantera pochodził zapewne z Sydonu w Fenicji, choć określenie 
Sidonia (zdaniem D e s s a u a: domicilium) może budzić pewien niepokój. Jest to 
bowiem femininum, nie odnosi się zatem do imienia mężczyzny w rodzaju męskim 
(Tiberius Iulius Abdes). Gdyby tak było, mielibyśmy formę Sidonius, podobnie jak 
Hyperanor to Creticus; także pozostali wymienieni wyżej żołnierze są określania 
mianem Surus. Słowo Sidonia łączy się więc z poprzedzającym je Pantera i zna-
czy dosłownie „Pantera Sydońska”. 

Samo „Pantera” to wg Dessaua (ILS 2571) agnomen, czyli przydomek, zda-
niem Alfreda von D o m a s z e w s k i e g o  — signum, „uszczypliwe wojskowe 
przezwisko”124. W obu przypadkach rodzaj supernominum. Tak jak zapisano je 
w inskrypcji, jest to łacińska transliteracja greckiego Πανθήρα, z tym, że zamiast 
theta mamy „t”. Greckim słowem w rodzaju męskim (ὁ πάνθηρ125) lub żeńskim 
(ἡ πανθήρα) nazywano różne koty drapieżne, najczęściej cętkowane126. Sugeruje 
to, że Abdes był zwinny jak pantera, choć znów znajdziemy interpretację, że cho-

121 A. D e i s s m a n n, Licht vom Osten, Tübingen 1909, s. 45, przypis 2 (II wyd. Tübingen 1923).
122 Ibidem, s. 45, przypis 1, z powołaniem na papirus (BGU III 715) z Fajum z 101/102 r. n.e., 

w którym występuje A(–)nchorimfis, syn Panthera (Ἀ(–)γχορίμφις Πανθῆρος).
123 J. D. T a b o r, The Jesus Dunasty. The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth 

of Christianity, New York–London–Toronto–Sydney 2007, s. 69 (o fenomenie tej zadziwiającej książ-
ki vide dalej). 

124 A. D e i s s m a n n, Der Name Panthera, „Orientalische Studien Theodor Nöldeke zum siebzig-
sten Geburtstag”, red. C. B e z o l d, t. II, Giessen 1906, s. 871–875, zwłaszcza s. 873. 

125 L i d d e l l  — S c o t t, s.v. πάνθηρ. 
126 Wg ibidem (s.v.) greckie ἡ πανθήρα to również: a birdcatcher’s whole (future) catch, co po-

świadcza Ulpianus (Dig. 19.1.11.18). Z kolei πάνθηρος, ον to supporting all animals, γῆ. Sprawę 
komplikuje jeszcze łacina (vide Ox.Lat. Dict. s.v.), w której panthera, ae (= gr. πάνθηρ) to leopard 
(Felis pardus) lub inny cętkowany kot drapieżny, ale panthera, ae (= gr. πάνθηρος) to również: The 
whole of a single catch (made by a fowler); nadto łacińskie panther, eris to sidła (vide Varro Ling. 
5.100: rethe quoddam panther), np. siatka do łapania ptaków. Biorąc pod uwagę, że inskrypcja podaje 
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dzi o „dziką i pożądliwą naturę” tego człowieka (ale to znów grunt pod pewną 
hipotezę)127.

Istotną kwestią jest chronologia życia Abdesa Pantery, który zmarł w wieku 
lat 62, w wojsku zaś służył aż 40 lat. Ponieważ w inskrypcji widnieje jako exs(igni-
fer?) — zatem były chorążym kohorty, który odszedł na emeryturę w tym stopniu. 
Nie zmarł więc jako żołnierz służby czynnej. Przyjmując zatem, że wstąpił do woj-
ska mając (dla równego rachunku) ok. 20 lat, służył w nim lat 40 i w wieku ok. 60 
lat odszedł na emeryturę, zmarł zatem mniej więcej dwa lata później. Kluczową 
kwestią jest przełożenie tych danych na chronologię bezwzględną. Jedyną prze-
słanką jest uzyskanie obywatelstwa od Tyberiusza, czyli między 14 a 37 r. Skoro 
służył 40 lat, oznacza to, że karierę wojskową zaczął między 25 r. p.n.e. (40 — 
14 — 1[rok 0] = 25) a 2 p.n.e. (40 — 37 — 1 [rok 0] = 2).

Ponieważ castellum w Bingium powstało ok. 11/10 r. p.n.e., Abdes najpierw 
służył gdzieś indziej. Adolf D e i s s m a n n  w artykule z 1906 r. powołał się na ustne 
sugestie swego przyjaciela von Domaszewskiego, który powiedział mu, że kohorta 
Pantery została w 6 r. n.e. przeniesiona z Syrii do Dalmacji, a w 9 r. n.e. przerzuco-
na nad Ren128. Za Deissmannem powtórzył to w artykule z 1917 r. P a t t e r s o n129. 
Później sąd ten zaczął żyć własnym życiem, powtarzany jako communis opinio; 
w którymś momencie zamiast o Syrii, zaczęto pisać o Judei lub Palestynie — jak 
w książce T a b o r a130. Kluczowe są oczywiście losy cohors I Sagittariorum131, 
te zaś są ściśle związane z sytuacją na rzymskim Wschodzie po śmierci Heroda 
Wielkiego w 4 r. p.n.e. oraz z kunsztowną hipotezą, która najpełniejszy (i najbar-
dziej absurdalny) kształt przybrała w szalenie popularnej, choć pseudonaukowej 
książce wspomnianego już Tabora. Jej autor (Chair of the Department of Religious 
Studies at the University of North Carolina at Charlott) jest przekonany, że Abdes 
Pantera uwiódł lub zgwałcił Marię z Nazaretu, gdy w 4 r. p.n.e. maszerował z rzym-
ską armią z Syrii do Jerozolimy. Wiele lat potem dokonał żywota w Bingium. Nie 
jest to zresztą hipoteza nowa, krążyła ona od dziesięcioleci w różnych publika-

zapisaną po łacinie wersję PANTERA, może to być odwołanie do drapieżnego kota, ale też może do 
sideł, siatki itp. 

127 J. D. T a b o r, op. cit., s. 64. 
128 A. D e i s s m a n n, op. cit., s. 873: Die Bogenschützen–Kohorte, in welcher der Mann diente, 

ist, wie mir ebenfalls DOMASZEWSKI mitteilt, im Jahre 6 n. Chr. Aus Syrien nach Dalmatien und 9 n. 
Chr. von da den Rhein gekommen. 

129 L. P a t t e r s o n, Origin of the name Panthera, „Journal of Theological Studies”, t. XIX, 1917, 
s. 79–80. 

130 J. D. T a b o r, op. cit., s. 69.
131 P. H o l d e r, Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan, Oxford 1980; 

idem, Auxiliary Deployment in the Reign of Hadrian, [w:] Documenting the Roman Army. Essays in 
Honour of Margaret Roxan, red. J. J. W i l k e s, London 2003, s. 101–145; A. K. G o l d s w o r t h, The 
Roman Army at War 100 B.C. — A.D. 200, Oxford 1996, s. 190.
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cjach. Jednak Tabor uczynił z niej powszechnie komentowaną wersję wydarzeń. 
Zobaczymy, jakie są jej podstawy źródłowe.

PANTERA I BURZLIWE WYPADKI 4 R. P.N.E.

Jeszcze Deissmann132 i Patterson133 wskazali wiele innych postaci, znanych 
z materiału epigraficznego, noszących imię Panthera134. Imię to pojawia się także 
w materiale papirologicznym (BGU III 715). Nosiło je zatem więcej osób, choć 
tylko żołnierz z Bingen żył na przełomie er i można starać się „wywieść” go ze 
Wschodu i połączyć z dziejami Galilei i Nazaretu. „Wywód” ten jest jednak bardzo 
chwiejny — chodzi o burzliwe wydarzenia mające miejsce po śmierci Heroda135, 
znane z przekazu Józefa Flawiusza, zarówno z jego wcześniej powstałej „Wojny 
żydowskiej’ (BJ)136, jak z napisanych nieco później „Dawnych dziejów Izraela” 
(Ant.)137. 

Herod zmarł na przełomie marca i kwietnia 4 r. p.n.e.138 Po licznych perturba-
cjach podzielił w testamencie swoje królestwo pomiędzy trzech synów: Archelaosa, 
Antypasa i Filipa (BJ I 665, Ant. XVII 188–189). W dzień święta paschy Archelaos 
krwawo stłumił zamieszki w Jerozolimie (BJ II 5–13, Ant. XVII 206–218). 
Następnie, chcąc uzyskać zatwierdzenie testamentu ojca, udał się z liczną świtą 
do Rzymu, pozostawiwszy opiekę nad królestwem bratu Filipowi (BJ II 14; Ant. 
XVII 219). Nad Tyber rychło wyruszył również Antypas, aby osobiście dopilno-
wać swoich interesów (BJ II 20, Ant. XVII 224). Jeszcze w Cezarei Palestyńskiej 
Archelaos spotkał cesarskiego prokuratora Sabinusa139, który (BJ II 16): „właśnie 
zmierzał do Judei, aby zabezpieczyć pozostałe po Herodzie mienie” (por. Ant. 

132 A. D e i s s m a n n, op. cit., s. 871–875; idem, Licht vom Osten, Tübingen 1909, s. 46–47 
(II wyd. Tübingen 1923).

133 L. P a t t e r s o n, op. cit., s. 79–80. 
134 CIL XI 1421 = ILS 140: Pisae, 4 n.e.: decurio — L. Otacilius Q. f. Panthera; CIL X 8058, 29 

z Pompejów, przed 79 n.e.: T. D. ... MF. Men. Pantherae; CIL V 6000a, Mediolan (I w. n.e.): M’ Cutio 
Ti. f. Pantherae; CIL III, p. 1978 diplom. XLVII (133 n.e.): alae I Ulpiae Contar(iorum miliariae) cui 
L. Aufidius Panthera Sisin(a); CIL VII 18 (Portus Lemanae — Lympne, Kent, w Brytanii): [Nep]tu-
[no]? aram [L.] Aufidiu[s] Pantera preafect(us) clas(sis) Brit(annicae) — zob. też Plin. NH 8,17,64; 
inne: CIL III 2216, 2257, 2496, 2551, 2692, 3162, 3166 (Dalmacja); CIL V 2439; CIL IX 277, 483 
(Italia); CIL XII 4291, 4590 (Galia).

135 Vide E. M. S m a l l w o o d, The Jews under Roman Rule From Pompey to Diocletian. A Study 
in Political Relations, Boston–Leiden 2001, s. 105–119.

136 Josephus, The Jewish War, wyd. H. St. J. T h a c k e r a y, t. I–II, The Loeb Classical Library, 
London–Cambridge Mass. 1961 [dalej: BJ].

137 Josephus, Jewish Antiquities, Books 16–17, wyd. R. M a r c u s, A. W i k g r e n, The Loeb 
Classical Library, London–Cambridge Mass. 1963 [dalej: Ant.]. 

138 Co do daty, vide E. M. S m a l l w o o d, op. cit., s. 104, przypis 158.
139 PIR, s.v. S. 33.
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XVII 221). Archelaos, przewidując jakie będą jego działania, już wcześniej za-
prosił do Cezarei namiestnika Syrii Warusa. Ten wymógł na Sabinusie przyrzecze-
nie zaprzestania działań do czasu decyzji Augusta w sprawie władztwa i majątku 
Heroda. Sabinus miał czekać na to w Cezarei (BJ II 17, Ant. XVII 222). Po odpły-
nięciu Archelaosa, Warus udał się do Jerozolimy (BJ II 40), aby uspokoić ewen-
tualnych wichrzycieli i pozostawiwszy w mieście jeden z trzech syryjskich legio-
nów, wrócił do Antiochii (BJ II 40, Ant. XVII 251). Wtedy jednak do Jerozolimy 
przybył Sabinus (BJ II 41), który przy pomocy żołnierzy Warusa oraz własnych 
niewolników zaczął grabić bogactwa Heroda. Działania te doprowadziły do rebelii 
w dzień Pięćdziesiątnicy140 (BJ II 42; por. Ant. XVII 254), czyli pod koniec maja 
4 r. p.n.e. Przerażony prokurator wezwał listownie na pomoc Warusa (BJ II 45; 
Ant. XVII 256).

W tym czasie bunty wybuchły już w wielu miejscach dawnego królestwa 
Heroda141 (BJ II 55–65, Anti. XVII 269–285). Nas interesuje szczególnie jedna 
z tych rebelii. Józef Flawiusz pisze (BJ II 56): „w Sefforis w Galilei Juda, syn 
Ezechiasza, owego męża, który niegdyś142 jako herszt rozbójników pustoszył kraj 
i przez króla Heroda został pokonany143, zebrał znaczną grupę ludzi i wdarł się do 
zbrojowni królewskich, po czym rozdawszy oręż swoim zwolennikom napadał na 
tych, którzy wyciągali rękę po władzę”. Nieco tylko szerzej relacjonował później 
te same wydarzenia w „Dawnych dziejach Izraela” (Ant. XVII 271–272): „Był nie-
jaki Juda, syn herszta rozbójników Ezechiasza, męża o ogromnej sile i z wielkim 
trudem ujętego niegdyś przez Heroda. Ten to Juda zebrał bandę wykolejeńców 
w okolicach Sefforis w Galilei, napadł na zamek królewski, zabrał broń, która się 
w nim znajdowała, rozdał ją pomiędzy swoich towarzyszy i zrabował wszystkie 
przechowywane tam pieniądze. Był postrachem dla wszystkich, obrabowywał każ-
dego, kto wpadł mu w ręce. Opanowany był wielką ambicją sięgającą aż po tron, 
lecz nagrodę tę zamyślał osiągnąć nie tyle wypróbowanym męstwem, ile drogą 
niezmierzonych krzywd ludzkich”.

Sefforis leżało tylko kilka kilometrów od Nazaretu. W tym kontekście waż-
ne jest to, co Józef Flawiusz pisze o reakcji Warusa na te powstania, a w szcze-
gólności na rebelię Judy. Otrzymawszy pismo Sabinusa, Warus przygotował in-
terwencję zbrojną (BJ II 67): „wziąwszy tedy dwa pozostałe legiony oraz cztery 
przynależne do nich oddziały jazdy, ruszył ku Ptolemais, gdzie wyznaczył punkt 
zborny także dla wojsk posiłkowych przysłanych przez królów i dynastów” (por. 
Ant. XVII 286). Wojska przysłał między innymi Aretas IV król Nabatejczyków 

140 E. M. S m a l l w o o d, op. cit., s. 110. 
141 Ibidem, s. 110–113. 
142 Tzn. w 47 r. p.n.e., vide ibidem, s. 112 oraz U. R a p p a p o r t, How Anti–Roman Was the 

Galilee?, [w:] The Galilee in Late Antiquity, red. L. I. L e v i n e, Cambridge, Massachusetts–London 
1992, s. 95–102, zwłaszcza s. 97–98.

143 Vide BJ I 204–205; Ant. XIV 159–160.
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(9 p.n.e.–40 n.e.). W armii Warusa znalazły się też oddziały z fenickiego Berytos, 
ponieważ Józef Flawiusz pisał o Warusie: „dobrał sobie nadto tysiąc pięćset cięż-
kozbrojnych żołnierzy z Berytu, kiedy przechodził przez to miasto” (BJ II 67: 
προσέλαβεν δὲ καὶ παρὰ Βηρυτίων διερχόμενος τὴν πόλιν χιλίους καὶ πεντακοσίους 
ὁπλίτας). W paralelnej relacji w „Dawnych dziejach Izraela” Warus dostaje pomoc 
od mieszkańców Berytos, gdy przechodzi przez ich miasto: „nadto Berytejczycy, 
kiedy ciągnął przez ich miasto, dali mu posiłki w liczbie tysiąca pięciuset ludzi” 
(Ant. XVII 287: καὶ Βηρύτιοι διιόντι αὐτῶν τὴν πόλιν ἐπικούρους πεντακοσίους 
καὶ χιλίους, πέμπει). 

Z Ptolemais Warus wysłał do Galilei oddział, którym według „Wojny żydow-
skiej” dowodził jego przyjaciel Gajusz (BJ II 68: Γάιον ἡγεμόνα τῶν αὐτοῦ φίλων 
ed. Thackeray; τῷ υἱῷ A), zaś według „Dawnych dziejów Izraela” — niewymie-
niony z imienia syn Warusa i wspomniany Gajusz (Ant. XVII 288: σταθείσης δ᾽ 
ἐν Πτολεμαΐδι πάσης ἤδη τῆς δυνάμεως μέρος τι ταύτης τῷ υἱῷ παραδοὺς [καὶ] 
ἑνὶ τῶν αὐτοῦ φίλων Γαλιλαίους ἐξέπεμπεν πολεμεῖν, οἳ ὑπὲρ τῆς Πτολεμαΐδος 
ἐχόμενοι κατοικοῦσιν). Przekaz jest wyraźnie popsuty i zdaniem badaczy nie 
chodzi o syna, lecz raczej o siostrzeńca Warusa, Lucjusza Noniusza Asprenasa144. 
Niezależnie od tych wątpliwości pewne jest, że oddział ten (BJ II 68): „rozpro-
szył zachodzących mu drogę nieprzyjaciół, zajął i spalił miasto Sefforis, a jego 
mieszkańców zaprzedał w niewolę” (por. Ant. XVII 289). Główne siły pod wodzą 
samego Warusa, przez Samarię, Arus, Sapfo/Samfo i Emaus, pomaszerowały do 
Jerozolimy (BJ II 69–72, Ant. XVII 289–291). Na wieść o nadejściu Rzymian rebe-
lianci uciekli z miasta, a mieszkańcy otworzyli bramy i ukorzyli się przed namiest-
nikiem (BJ II 73, Ant. XVII 292–293). Przed wkroczeniem Warusa, z Jerozolimy 
czmychnął Sabinus, uciekając do Cezarei (BJ II 274, Ant. XVII 294). Nie miał 
odwagi stanąć przed Warusem. Namiestnik Syrii spacyfikował kraj, kazał ukrzyżo-
wać około 2 tys. buntowników i wrócił do Antiochii, pozostawiwszy w Jerozolimie 
ten sam legion, który już wcześnie tam osadził (BJ II 75–79, Ant. XVII 295–297). 

Dalsze wypadki nie mają dla nas znaczenia, wystarczy tylko przypomnieć, 
że August uczynił Archelaosa etnarchą Judei, Samarii i Idumei. Antypasowi ja-
ko tetrarsze dał Galileę i Pereę, zaś Filip — też z tytułem tetrarchy — władać 
miał Bataneą, Trachonitis i Auranitis (BJ II 93–96, Ant. XVII 317–320). Warto 
zaznaczyć, że interwencja rzymska odbiła się szerokim echem w tradycji żydow-
skiej, jak tzw. „wojna Warusa”145. W tym miejscu ważniejsze jest jednak to, że 
zmierzając do Ptolemais, Warus zbierała oddziały posiłkowe w miastach Fenicji, 
z których Józef Flawiusz wymienia Berytos. W „Dawnych dziejach Izraela” 
(XVII 296) historyk dodaje jeszcze, że Warus: „Następnie rozpuścił żołnierzy 

144 R. S y m e, The Augustan Aristocracy, Oxford 1989, s. 314–315.
145 E. M. S m a l l w o o d, op. cit., s. 113.
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[Aretasa?146], którzy mu już do niczego nie byli przydatni i wyłamywali się z kar-
ności, a nie licząc się z jego życzeniami i rozkazami i pragnąc zaspokoić swą 
chciwość, dopuszczali się licznych przestępstw” (μετὰ δὲ τοῦτο τὴν μὲν αὐτοῦ 
στρατιὰν ἀποπέμπεται, χρήσιμον μὲν ὁρῶν ἐπ᾽ οὐδαμοῖς οὖσαν πράγμασιν: πολλὰ 
δὲ ἠτάκτητο αὐτοῖς καὶ παρήκουστο τῶν δογμάτων καὶ ὧν ἠξίου Οὔαρος ἐφέσει 
κερδῶν, ἃ ἐκ τοῦ κακουργεῖν περιεγίνοντο αὐτοῖς). Pytanie, czy rozpuszczono też 
oddziały z Berytos? I jaki był ich status? Dobrowolne posiłki od miasta, czy rzym-
skie wojska pomocnicze? Poza tym droga z Syrii do Ptolemais biegła nie tylko 
przez Berytos, lecz również przez Sydon. Stąd zapewne pochodził Abdes Pantera, 
który 40 lat służył w cohors I Sagittariorum. Mógł więc brać udział w wypra-
wie Warusa, zburzeniu Sefforis i pacyfikacji Galilei, mniej więcej w czasie, gdy 
w Nazarecie poczęty został Jezus. Wystarczy spojrzeć na mapę i układ dróg147, aby 
ulec czarowi pewnej hipotezy: oto z Sefforis biegną drogi na północny zachód do 
Ptolemais (Akko) nad Morzem Śródziemnym oraz na wschód, w kierunku Jeziora 
Galilejskiego i leżącej nad nim Tiberias, jak również na południe, ku Jerozolimie 
i Cezarei. Abdes Pantera mógł zatem maszerować tuż pod Nazaretem, albo po-
tem — po rozpuszczeniu swego oddziału — pustoszyć Galileę. Co robią niekarni 
żołnierze podczas takich eskapad z miejscowymi kobietami jest chyba oczywiste.

Dalej podobnie, wszystko zdaje się pasować do pewnej koncepcji: Warus, spo-
winowacony przez swoje oba małżeństwa z rodem Augusta148, należał do bliskich 
współpracowników cesarza. Namiestnikiem Syrii był od ok. 7 r. p.n.e., nie wia-
domo jednak jak długo pozostał na tym urzędzie po opisanych wyżej wypadkach 
z 4 r. p.n.e., ponieważ nie znamy jego bezpośredniego następcy w tej prowincji. On 
sam wrócił potem do Rzymu. W 6 r. n.e. został namiestnikiem Germanii i po klęsce 
w Lesie Teutoburskim w 9 r. n.e. popełnił samobójstwo. Jego głowa po latach zo-
stanie złożona jeszcze przez Augusta w Mauzoleum cesarskim. Kariera Warusa ma 
zatem wytyczać bieg losów Abdesa Pantery, który wraz z cohors I Sagittariorum 
trafił do powstałego ok. 11/10 r. p.n.e. castellum w Bingium nad Renem. Tu dopeł-
niwszy swej służby, zmarł za rządów Tyberiusza i spoczął na pobliskim cmentarzu. 
W tym źródłowym wywodzie o tzw. „wojnie Warusa” i losach namiestnika Syrii 
tkwi — z mniejszą lub większą śmiałością formułowana przez badaczy (np. Tabora) 
— sugestia, że Abdes Pantera z Bingen, to znany z Talmudu Babilońskiego oraz 
z przekazu Celsusa, żołnierz Panther(as), ojciec Jezusa, który uwiódł lub zgwałcił 
jego matkę, w czasie burzliwych walk po śmierci Heroda w 4 r. n.e. 

146 T. R e i n a c h, REJ 56, 1908, s. 124 nn sugeruje takie uzupełnienie tekstu, biorąc pod uwagę 
wcześniejszą wzmiankę (Ant. XVII 289) o niekarności Arabów, którzy spalili Arus i Samfo.

147 E. M. M e y e r s, Roman Sepphoris in Light of New Archeological Evidence and Recent 
Research, [w:] The Galilee in Late Antiquity, s. 321–338. 

148 R. S y m e, op. cit., s. 313–328.
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Aby tego dowieść, Tabor149 nagina materiał źródłowy w karygodny sposób. 
Powołuje się na przykład na ossuarium z Jerozolimy z inskrypcją wskazującą 
rzekomo, że spoczęły w nim kości Józefa syna Panthery. A że według Ewangelii 
Marka (6,3) i Mateusza (13,55–56) jeden z braci Jezusa nosi imię Józef, mieliby-
śmy wręcz świadectwo, że Maria była konkubiną żołnierza Panthery z rzymskich 
oddziałów pomocniczych stacjonujących w Judei. Tabor jednak albo świadomie 
wprowadza czytelnika w błąd, albo zupełnie nie wie, o czym pisze, choć powołu-
je się na wydanie tej inskrypcji w „Corpus Inscriptionum Judaicarum” (nr 1211). 
Gdyby rzeczywiście sięgnął do tej pozycji, zobaczyłby, że tekst brzmi następująco 
(CII 1211): 

[.]ΩΣΗΠΟΥΠΕΝΘΕΡΟΥ
[.]ΡΟΣΟΥ

Wydawca czyta tu: [Ἰ]ωσήπου πενθεροῦ / [? Δρ]όσου i tłumaczy: (Tombeau) 
de Joseph, beau–père (?) de Drosos (?) [= Druzus]. Było to zatem ossuarium 
Józefa, który został określony mianem teścia (πενθερός) Druzusa150. Nie ma tu 
w ogóle Panthery! 

Reasumując, inskrypcja z Bingen wyzwoliła w badaczach (czy może raczej 
pseudo–badaczach) nieokiełznaną fantazję i pozwoliła tchnąć nowego ducha w sta-
rą koncepcję Panthery — ojca Jezusa. Tyle, że nie jest to już nauka, lecz pogoń za 
sensacją godną ery tabloidów151. 

WNIOSKI — SKĄD PANTHERA?

Po przedstawieniu materiału związanego z imieniem Panthery, trzeba zadać 
kluczowe pytanie, z kim/czym mamy do czynienia? Czy z realną postacią, czy 
też z wytworem literatury polemicznej? Jak starałem się pokazać, przekonanie, że 
była to autentyczna osoba — biologiczny ojciec Jezusa, który uwiódł lub zgwał-
cił Marię, najmocniejszy impuls czerpie z inskrypcji z Bingen, ponieważ gdyby 
był to napis nagrobny tegoż Panthery, miałby walor bardzo istotnego źródła. Tyle 
tylko, że misterna konstrukcja zbudowana na podstawie tej inskrypcji, choć ku-

149 J. D. T a b o r, op. cit., s. 69. 
150 Nowsze wydanie: Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palestinae, t. I: Jerusalem, cz. 1, 1–704, 

2010, nr 124 (s. 167) — inskrypcja datowania na I w. p.n.e.–I w. n.e.; w drugiej linijce wydawcy dają 
całe imię Δρόσου, ale pod deltą stawiają kropkę, czyli widzą literę. W komentarzu podano, że πενθερός 
to teść, szwagier lub zięć; może więc córka Józefa wyszła za kogoś ze znanej rodziny.

151 W J. D. T a b o r, op. cit., s. 66 można przeczytać, jak autor poszukiwał w internecie informacji 
o tym, gdzie znajduje się obecnie nagrobek Abdesa Pantery, wyrazy zdziwienia, że jest w Europie i nie 
został zniszczony podczas wojny oraz relację o miotających Taborem emocjach, gdy w 2005 r. stanął 
on w muzeum w Bad Kreuznach. Jest też zdjęcie autora mierzącego wysokość nagrobka z Bingen 
i sugestia przeprowadzenia badań DNA, mających wykazać związek Jezusa z Abdesem Panterą (s. 68). 
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sząca i efektowna, musi pozostać wyłącznie w sferze najbardziej mglistych hi-
potez. Mamy zatem zapewne do czynienia z postacią z kategorii literackiej oraz 
pytaniem, skąd pomysł na stworzenie osoby o tym konkretnym imieniu. Są dwa 
klasyczne tłumaczenia tego fenomenu152. Pierwsze zaproponował już w 1885 r. 
Paulus C a s s e l153, który sugerował, że jest to postać powołana do życia wskutek 
przekręcenia odnoszonego do Jezusa określenia „syn dziewicy” (τοῦ παρθένου), 
w sformułowanie „syn Pantherasa / Panthery”154 (τοῦ Πανθήρα / τοῦ Πάνθερος). 
Drugie wyjaśnienie155 pochodzi pośrednio od Samuela K r a u s s a, który w 1892 r. 
dowodził, że w kwestii urodzenia Jezusa spór chrześcijańsko–żydowski toczył 
się pierwotnie (jak pokazuje Ewangelia Jana 8,41) o to, czy było to poczęcia ἐκ 
πορνείας, czyli „z nierządu”, czy też ἐκ παρθένου, czyli „z dziewicy”. Kluczowe 
jest tu skojarzenie jakiejś formy pokrewnej rzeczownikowi πορνεία (np. πόρνος) 
z imieniem Panthera. W obu przypadkach jest to zatem albo zwykły błąd, pomyłka, 
nieporozumienie, albo świadoma kreacja, złośliwość wrogów chrześcijan. W re-
zultacie powstało imię Panther lub Panthera(s). 

Jest jednak także trzecia możliwość wytłumaczenia, skąd pochodził impuls do 
stworzenia postaci o tym konkretnym imieniu. Jej podstawą jest, moim zdaniem, 
przywołany wyżej (i znany chociażby z „Eclogae propheticae” Euzebiusza 
z Cezarei) pomysł na prefigurację Jezusa u Ozeasza (5,14; 13,7). W tej biblijnej 
księdze, w Septuagincie156, pantera–zwierzę jest figurą Chrystusa. Sam prorok 
Ozeasz opowiada zaś na początku o swych perypetiach małżeńskich (interpre-
towanych alegorycznie jako bałwochwalstwo Żydów157), gdy na polecenie Boga 
poślubił prostytutkę (Oz 1,2): „Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, 
i [bądź ojcem] dzieci nierządu” (βάδιζε, λαβὲ σεαυτῷ γυναῖκα πορνείας καὶ 
τέκνα πορνείας). Mamy zatem gotowe skojarzenie z Jezusem i chrześcijaństwem 
na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze pochodzenie z nierządu (które dodatkowo 

152 Vide D. B o y a r i n, Dying for God. Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, 
Stanford 1999, s. 154–155.

153 P. C a s s e l, s.v. Caricaturnamen, [w:] Aus Literatur und Geschichte, Berlin–Leipzig 1885, 
s. 323–347. 

154 W sumie mamy następujące wersje tego imienia: 1. Celsus — Orygenes: ὁ Πανθήρας, τοῦ 
Πανθήρα; 2. Epifanios z Salaminy: ὁ Πάνθηρ, τοῦ Πάνθηρος; 3. Nauczanie Jakuba: ὁ Πάνθηρ, τοῦ 
Πάνθηρος; 4. Jan z Damaszku: ὁ Πανθήρας, τοῦ Πανθήρα (plus: ὁ Βαρπάνθηρας); 5. Andronikos — 
zachowany tylko po łacinie: Panther, Pantheri; 6. Burgundion (łaciński przekład Jana z Damaszku) 
i „Złota legenda”: Panthera i Barpanthera; 7. inskrypcja z Bingen: Pantera; 8. Talmud: Pandera 
(Pantiri).

155 S. K r a u s s, The Jewis in the Works of the Church Fathers (I–III), „The Jewish Quarterly 
Review”, t. V, 1892, s. 122–157, zwłaszcza s. 143–144.

156 I tylko Septuaginta, bo inne grecki tłumaczenia, jak pokazaliśmy wyżej (przypis 62), mają 
w tym miejscu lwa lub lwicę.

157 Zagadnienie ma ogromną literaturę, vide np.: B.E. K e l l e, Hosea 2: Metaphor and Rhetoric 
in Historical Perspective, Atlanta 2005; J. A n d r e w  D e a r m a n, The Book of Hosea (New Inter-
national Commentary on the Old Testament), Michigan 2010.
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678 PAWEŁ JANISZEWSKI 

można było wesprzeć przywołanymi wyżej językowymi skojarzeniami), po drugie 
odstępstwo od religii żydowskiej. Jesteśmy niepokojąco blisko stworzonej opo-
wieści o „heretyku” Jezusie, „potomku nierządu”. Może więc na chrześcijańską 
koncepcję Jezusa–„syna dziewicy” i „pantery” z Księgi Ozeasza, wrogowie (na 
początek raczej żydowscy niż pogańscy) odpowiedzieli kreacją Panthery — ojca 
Jezusa. 

Panthera. Polemics Concerning the Alleged Biological Father of Jesus–Christ

The object of the article is the discussion around Panthera, a man who was — in the 
opinion of some authors — the biological father of Jesus–Christ. The author shows that 
from the very beginnings Christian authors had to oppose the conviction that Jesus–Christ 
was an illegitimate child. We can see some trace of this in the Gospels. The described 
conviction was presented in “True Word” by Celsus (2nd half of the 2nd century, known from 
the polemics by Tertullian with this treaty), and mostly in “Babylonian Talmud” (which 
final version was written down in the 7th century, but contains some traditions from earlier 
times, up to the 2nd century). According to these sources the Holy Virgin was seduced by 
a soldier called Panthera. Than, expelled by her husband, she escaped to Egypt with her 
son, who, after many years, went back to Palestine as an Egyptian magus and — in general 
— a negative person. He was hanged by Jews. A few versions of this tradition survived in 
some Jewish manuscripts in the Middle Ages and the Modern Times. Christian authors, 
beginning with Tertullian, stressed that a person as eminent as Jesus–Christ could not be 
simply an illegitimate child. Furthermore, from the 4th century on (Epiphanios of Salamina, 
“Panarios”) they tried to prove that Panthera was an ancestor of the Holy Virgin or of 
St. Joseph; in effect the name “Bar Panthera”, which was attributed to Jesus–Christ, was 
connected with an ancestor (but not father) of Jesus. An impulse for a renewal of the 
discussion was the finding in contemporary Bingen on Rhine of the tomb of a Roman 
soldier called Pantera Sidonia, dated to the 1st century. In the opinion of a part of the 
contemporary authors it was more than possible that this man went from Syria to the 
province of Germania with Varus, who in 4 B.C. fought in Palestine. Then it was possible 
that Pantera seduced or raped Maria at that time.

The author shows that there is no source supporting this hypothesis. In his opinion the 
figure of Panthera as father of Jesus–Christ was an idea of polemists (rather Jewish than 
pagan ones); the name itself was the deformed word “Parthenos” = [Holy] Virgin or 
“porneia” = prostitution (because for a part of the polemists of the Christians Jesus was 
conceived in the result of prostitution).
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Brat bratu nierówny. 
Moraliści epoki karolińskiej o braterstwie*

W badaniach nad strukturami rodzinnymi i więziami pokrewieństwa w śre-
dniowiecznej Europie braterstwo i relacje między braćmi/siostrami pozostają te-
matem słabo rozpoznanym, szczególnie w porównaniu z dużą liczbą prac doty-
czacych modelu i funkcjonowania małżeństwa. Ten stan rzeczy wynika z dwóch 
powodów. Pierwszy to wpływ, jaki klasyczne teorie antropologiczne, umieszcza-
jące w centrum zainteresowania małżeństwo, wywierały na rozwój badań nad 
historią rodziny. Drugim zaś jest podświadomie przyjmowane założenie o nie-
zmienności naturalnej, uwarunkowanej biologicznie relacji między rodzeństwem 
i jej niewielkiej podatności na zmiany w kręgu kultury europejskiej. Przyjmuje się 
logiczne skądinąd założenie, że relacje między braćmi oparte są z zasady na lojal-
ności, solidarności i gotowości do działania we wspólnym interesie, wynikających 
ze wspólnoty krwi. W następstwie tego mniej lub bardziej uświadamianego prze-
konania dochodzi jednak często do utożsamienia kategorii braterstwa/fraternitas, 
używanych przez autorów średniowiecznych i epok późniejszych, bez uwzględnie-
nia różnic między zjawiskami kryjącymi się za tymi pojęciami, wynikających ze 
zmian kulturowych dokonujących się na przestrzeni wieków. 

Dopiero niedawno, na fali przemian dokonujących się w antropologii kulturo-
wej, pojawiła się wątpliwość (Klaus v a n  E i c k e l s1), czy aby badacze nie narzu-
cają badanej rzeczywistości kategorii pochodzących z ich własnej kultury. Innymi 
słowy, czy człowiek średniowiecza rozumiał pojęcie braterstwa w sposób podobny 
do przyjętego przez współczesnego badacza. Jednocześnie postawiono pytanie, 
czy w ogóle w ówczesnym systemie wyobrażeń istnieje coś takiego jak abstrak-

* W niniejszym artykule przedstawiam wybrane problemy dotyczące relacji między rodzeństwem 
we wczesnym średniowieczu, które szerzej zostaną omówione w przygotowywanej monografii o wy-
obrażeniach i praktyce relacji braterskich w VIII–X w.

1 K. v a n  E i c k e l s, Der Bruder als Freund und Gefährte. Fraternitas als Konzept personaler 
Bindung im Mittelalter, [w:] Die Familie in der Gesellschaft des Mittelalters, red. K.–H. S p i e s s, 
Ostfildern 2009, s. 195–222 (Vorträge und Forschungen, LXXI).
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680 ANETA PIENIĄDZ

cyjna i arbitralnie narzucana kategoria braterstwa, czy też raczej relacja określana 
tym mianem jest zmienna i zależna od okoliczności, wykraczając poza jedną defi-
nicję (gdybyśmy się chcieli posłużyć modnym określeniem, należałoby ją nazwać 
performatywną). 

Problem braterstwa należy zatem do obszarów najbardziej zaniedbanych 
w ba daniach nad więziami społecznymi w perspektywie historycznej2. Na dobrą 
sprawę dopiero w ostatnim dziesięcioleciu relacje między rodzeństwem, podobnie 
jak samo pojęcie braterstwa, zaczeły być traktowane jako samodzielny problem 
badawczy, wykraczający poza wąsko rozumiane badania nad strukturą rodziny 
w średniowieczu3. W kręgu mediewistyki francuskiej ukazały się dwa tomy stu-
diów poświęcone tej tematyce4. Uwagę badaczy zdaje się przyciągać zwłaszcza 
problem złożonych relacji między siostrami i braćmi, w tym zastosowanie teorii 
genderowych do opisu i wyjaśnienia stosunków panujących w rodzinie. 

Trzeba zauważyć, że podejmując się badania więzi braterskich we wczesnym 
średniowieczu, stajemy przed problemem równoległego występowania obok siebie 
różnych systemów normatywnych i często sprzecznych wzorców postępowania, 
regulujących relacje między rodzeństwem jako członkami rodziny5. Przełomowe 
znaczenie mają zmiany w sposobie postrzegania i funkcjonowania instytucji mał-
żeństwa, dokonujące się w długim okresie, mniej więcej między połową VII a koń-
cem IX w. Stulecie IX jest dla tego procesu kluczowe, wtedy bowiem krystalizuje 
się ostatecznie w nauczaniu Kościoła i upowszechnia w praktyce społecznej (czy 
też pod przymusem jest narzucany) chrześcijański model nierozerwalnego, mo-
nogamicznego małżeństwa6. Zakaz rozwodu i formalna delegalizacja wszelkich 
form poligamii pociąga za sobą zmiany w strategiach małżeńskich oraz systemie 
dziedziczenia, co nie pozostaje bez wpływu na sposób definiowania relacji mię-
dzy potomstwem. Podstawowe podziały wśród rodzeństwa przebiegają odtąd nie 
między dziećmi pochodzącymi z wielu związków o różnym statusie, istniejących 

2 Vide uwagi D. L e t t a, Les frères et les sœurs, »parents pauvres« de la parenté, „Médiévales”, 
t. LIV, 2008, s. 5–12.

3 Vide np. synteza dziejów więzi braterskich w społeczeństwach zachodnich: D. L e t t, Histoire 
des frères et sœurs, Paris 2004 i zmieniona wersja tej pracy: idem, Frères et sœurs. Histoire d’un lien, 
Paris 2009.

4 Frères et sœurs: les liens adelphiques dans l’Occident antique et médiéval, red. S. C a s s a g n e s –
B r o u q u e t, M. Yv e r n a u l t, Turnhout 2007; Frères et sœurs, red. D. L e t t, „Médiévales”, t. LIV, 
2008. Vide również najnowsza praca: J. R. L y o n, Princely Brothers and Sisters. The Sibling Bond 
on German Politics, 1100–1259, Ithaca–New York 2012.

5 System wyobrażeń dotyczących relacji braterskich i ich praktyka we wczesnym średniowieczu 
pozostają bardzo słabo rozpoznane. Za wprowadzenie do problematyki można uznać artykuł I. R é a l, 
Représentations et pratiques des relations fraternelles dans la société franque du haut Moyen Age 
(VIe–IXe siècles), [w:] Frères et sœurs: les liens adelphiques, s. 73–93.

6 Spośród ogromnej literatury dotyczącej problemu vide P.L. R e y n o l d s, Marriage in Western 
Church. The Christianization of Marriage during the Patristic and Early Medieval Periods, Boston–
Leiden 2001.
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681BRAT BRATU NIERÓWNY

niekiedy równolegle (jako forma poligamii), ale między potomstwem z kolejnych, 
następujących po sobie małżeństw monogamicznych. Prowadzi to z jednej stro-
ny do uproszczenia relacji istniejących w ramach grupy rodzeństwa (jednakowy 
uprzywilejowany status prawny wszystkich dzieci urodzonych z legalnego związ-
ku i wykluczenie dzieci nieślubnych) oraz wzmocnienia poczucia tożsamości gru-
powej (mniej punktów odniesienia w ramach grupy krewniaczej), ale z drugiej 
sprzyja hierarchizacji opartej przede wszystkim na kryterium wieku.

W niniejszych rozważaniach interesować mnie będzie nie tyle sama prakty-
ka relacji rodzinnych, co wyobrażenia o braterstwie jako formie więzi, a zwłasz-
cza model (czy raczej modele) relacji braterskich, obecny w nauczaniu moralnym 
i teologicznym IX w. O przyjęciu takiej perspektywy badawczej decyduje kilka 
czynników. 

Teksty moralistyczne, egzegetyczne i hagiograficzne powstające w pierwszej 
połowie IX stulecia, niejednokrotnie na zamówienie karolińskich władców, były 
czytane na dworach panujących i kopiowane dla przedstawicieli elity świeckiej 
i duchownej. Bez względu na to, czy przyjmiemy za Rosamond M c K i t t e r i c k7, 
Janet L. N e l s o n8 i Mayke d e  J o n g9 przekonanie o względnie szerokim kręgu 
odbiorców piśmiennictwa teologicznego w IX w., czy bardziej sceptyczną posta-
wę10, nie ulega wątpliwości, że bezpośrednio lub pośrednio teksty te oddziaływa-
ły na system wyobrażeń o modelowym porządku społecznym wśród najwyższych 
warstw społeczeństwa Europy karolińskiej. W konsekwencji trudno mówić o prak-
tyce relacji pokrewieństwa IX czy X w. bez zdania sobie sprawy z implikacji religij-
nych i ideowych dokonujących się w tym okresie przemian, nawet jeśli bezpośred-
nie ślady recepcji nauczania moralistów i teologów są słabo uchwytne w źródłach. 
Gdyby szukać analogii, można by było wskazać toczącą się w tym samym czasie 
dyskusję na temat istoty i prawnego statusu małżeństwa. Dodatkowym argumen-
tem jest także to, że wspomniane teksty są rzadko wykorzystywane przez badaczy 
zajmujących się modelami relacji społecznych we wczesnym średniowieczu.

Stwierdzenie, że w średniowiecznym nauczaniu Kościoła więź braterska na-
biera szczególnego znaczenia, wykraczającego poza relację wynikającą ze wspól-
noty krwi, nie będzie oryginalne. Pojęcie braterstwa rozszerzone zostało na for-

7 J. L. N e l s o n, Literacy in the Carolingian government, [w:] The Uses of Literacy in Early 
Medieval Europe, red. R. M c K i t t e r i c k, Cambridge 1990, s. 258–296.

8 R. M c K i t t e r i c k, Carolingians and the written word, Cambridge 1989.
9 M. d e  J o n g, The empire as ecclesia: Hrabanus Maurus and biblical historia for rulers, [w:] 

The Uses of the Past in the Early Middle Ages, red. Y. H e n, M. I n n e s, Cambridge 2004, s. 191–226; 
eadem, Old law and new–found power: Hrabanus Maurus and the Old Testament, [w:] Centres of 
Learning. Learning and Location in Pre–Modern Europe and the Near–East, red. J.W. D r i j v e r s, 
A. A. M a c D o n a l d, Leiden–New York–Köln 1995, s. 161–174.

10 S. S h i m a h a r a, L’éxégèse biblique et les élites: qui sont les recteurs de l’Église à l’époque 
ca rolingienne?, [w:] La culture du haut Moyen Âge. Une question d’élites?, red. F. B o u g a r d, 
R. L e  J a n, R. M c K i t t e r i c k, Turnhout 2009 (Collection haut Moyen Âge, 7), s. 201–218.
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my więzi duchowej, istniejące między osobami niespokrewnionymi. Rzecz jasna, 
skłonność do „przenoszenia metafory braterstwa na innego rodzaju grupy i zbioro-
wości”11 jest zjawiskiem obecnym w wielu kręgach kulturowych. Jednak w przy-
padku chrześcijańskiej kultury średniowiecza zjawisko to zyskuje szczególny 
wymiar.

Za św. Hieronimem („De perpetua virginitate Beatae Mariae”12) autorzy śre-
dniowieczni wyróżniali cztery biblijne typy braterstwa: 1) wynikające z natury, 
czyli urodzenia ze wspólnego rodzica (jak Jakub i Ezaw); 2) pochodzenia z jed-
nego ludu (niczym Żydzi, którzy zwą się braćmi); 3) pochodzenia z jednego ro-
du (de cognatione; w tym sensie nazywają się braćmi Abraham i Lot) i wreszcie 
4) najdoskonalszą formę braterstwa, wynikającą z uczucia (affectus), która z kolei 
rodzi się jako więź duchowa (affectus spiritualis) między wszystkimi ochrzczo-
nymi w Chrystusie, ale także jako więź między wszystkimi ludźmi (affectus com-
munis) jako potomkami Adama. Owa mistyczna więź pokrewieństwa chrztu łączy 
chrześcijan nie tylko ze sobą nawzajem, ale z samym Chrystusem jako jednorodzo-
nym i pierworodnym Synem Bożym. W tym znaczeniu fraternitas duchowa staje 
się darem bożym, tym samym jej naruszenie oznacza utratę łaski bożej i stanowi 
niebezpieczeństwo dla mistycznej jedności Kościoła jako wspólnoty braci i sióstr 
— synów i córek. Definicję sformułowaną przez Hieronima przejął i rozwinął 
Izydor z Sewilli w „Etymologiach”13, zaś w IX w. trafiła ona do jednego z najpo-
pularniejszych dzieł encyklopedycznych średniowiecza — „De universo” Hrabana 
Maura14 i późniejszych kompilacji. 

11 A. G i z a – P o l e s z c z u k, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspekty-
wie interdyscyplinarnej, Warszawa 2005, s. 105.

12 Hieronymus Stridonensis, De Perpetua Virginitate Beatae Mariae, Adversus Helvidium, PL, 23, 
kol. 194–215.

13 Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive originum libri XX, wyd. W.M. L i n d s a y, t. 1, 
Oxford 1911 [dalej: Isidori Etymologiae], lib. IX, cap. VI.

14 Rabanus Maurus De universo, PL 111, cap. IV, kol. 190: Quatuor autem modis in Scripturis di-
vinis fratres dici constat: natura, gente, cognatione, affectu. Natura, ut Esau et Jacob, Andreas et 
Petrus, Jacobus et Joannes. Gente, ut omnes Judaei fratres inter se vocantur. Unde dicit in 
Deuteronomio: Si autem emeris fratrem tuum, qui est Hebraeaus. Et Apostolus: Optabam, inquit, ego 
anathema esse a Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem, qui sunt Israelitae. 
Porro cognatione fratres vocantur, qui sunt de una familia, id est, patria, quas Latini [0190C] paterni-
tates interpretantur, cum ex una radice multa generis turba diffunditur. Et in Genesi dixit Abraham ad 
Lot: Non sit rixa inter me et te, et inter pastores tuos et pastores meos, quia omnes nos fratres sumus. 
Et certe Lot non erat frater Abrahae: sed filius fratris ejus Aaron. Quarto modo affectu fratres dici, qui 
in duo scinduntur, spiritale et commune: spiritale, quoniam omnes Christiani fratres vocamur: ut: 
Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum; in commune, cum et omnes homines ex 
uno patre nati pari inter nos germanitate conjungimus, Scriptura loquente: Dicite his qui oderunt vos: 
Fratres nostri vos estis. Germana ita intelligitur, ut germanus eadem genitrice manans. Mystice 
Christus frater est, [0190D] de quo in Canticis canticorum dicit: Frater meus et ego illi. Item fratres, 
Apostoli, sive omnes sancti, ut in psalmo: Narrabo nomen tuum fratribus meis. Et in aliam partem, ut 
in Job: Fratres mei praeterierunt me sicut torrens. Amici, apostoli vel omnes sancti: ut in Evangelio: 
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Rodzeństwo biologiczne autorzy encyklopedii dzielili według kryteriów natu-
ralnych, wynikających z urodzenia. Izydor z Sewilli, a za nim m.in. Hraban Maur 
w „De universo”, wyróżniał braci zrodzonych z jednego ojca, do których stosuje 
się termin fratres, jako że pochodzą z tego samego owocu (ex eodem fructu), czyli 
z tego samego nasienia (ex eodem semine). Bracia z jednej matki i jednego ojca 
określani są jako germani. Izydor wywodzi ten termin od słowa genitrix, prze-
ciwstawiając się (słusznemu z punktu widzenia językoznawstwa) poglądowi tych, 
którzy jego etymologii upatrują w słowie germen (ród, plemię, zarodek). Trzecią 
kategorią są bracia mający wspólną matkę i różnych ojców, zwani uterini, a więc 
z jednego pochodzący łona15. Nieprzypadkowo etymologie średniowieczne kładą 
nacisk na aspekt cielesny jako konstytuujący i określający więź między rodzeń-
stwem biologicznym. Więź ta rodzi się z aktu seksualnego, realizuje poprzez ciało 
kobiece i opiera na doczesnej wspólnocie krwi, niezależnie od skłonności ducha. 

Takie rozumienie charakteru relacji braterskich potwierdza stosowanie okre-
ślenia fraternitas carnalis, przeciwstawianego fraternitas spiritualis. Dychotomia 
ta, wywodząca się z tradycji ewangelicznej16, sięgająca nauczania św. Pawła, a roz-
winięta przez św. Augustyna17, później utrwalana i upowszechniana przez dzieła 
encyklopedyczne wczesnego średniowiecza, wywiera decydujący wpływ na spo-
sób wartościowania relacji społecznych. W korespondencji prowadzonej przez 
intelektualistów VIII i IX w. czytelne jest przeświadczenie o wyższości łączącej 
ich braterskiej relacji duchowej, pomagającej wzajemnie doskonalić się w wierze. 
Alkuin w liście do Adalarda z Korbei wprost daje wyraz przekonaniu, że więź ta 
powstaje i rozwija się z bożej inspiracji, stając się znakiem łaski18.

Jam non dico vos servos, sed amicos. Et in aliam partem: Amice, quomodo huc intrasti non habens 
vestem nuptialem? Sodales apostoli, ut in Canticis canticorum: Ne vagari incipiam per greges soda-
lium tuorum.

15 Isidori Etymologiae, lib. IX, cap. VI; Hrabani Mauri De universo, cap. IV, kol. 190: Fratres 
dicti eo quod sint ex eodem fructu, id est, ex eodem nati semine. Germani vero de eadem genitrice 
manantes, non (ut multi dicunt) [0190B] de eodem germine, qui tantum fratres vocantur. Ergo fratres 
ex eodem fructu, germani ex eadem genitrice manantes. Uterini vocati, quod sint ex diversis patribus 
et utero uno editi: nam uterus tantum mulieris est.

16 Mt 12,47–50. 
17 O wcześniejszym rozwoju doktryny braterstwa duchowego chrześcijan M. D u j a r i e r, 

L’Eglise–Fraternité, cz. 1: Les origines de l’expression ‘adelphotès–fraternitas’ aux trois premiers 
siècles du christianisme, Paris 1991.

18 Nec me, etiam in peregrinatione morantem, tantum fratris et sororis carnalis affectus taeduit, 
quantum tua spiritalis fraternitas moerore perfundit. Videbar enim mihi ex consolatione eloquii tui, 
Deo miserante, dignum incipere posse, quod tamen Dei solius perficere est; qui gratia sua tuum inspi-
ravit intellectum ad loquendum et meam incitavit voluntatem ad audiendum. Quia sine illo nihil boni 
possumus nec velle nec perficere. Ideo semper ad eum toto corde implorandum est” ‘Misericordia tua 
preveniat me, misericordia tua subsequatur me’. Haec ideo, frater, tibi scripsi, ut scias, si tamen scire 
potes, qua te caritate diligo; nam me ipsum fateor edicere non posse — forsan etiam nec tu, qua me 
diligas — Deus scit, qui hanc infudit cordibus nostris, MGH, Epistolae, t. IV: Epistolae Karolini aevi, 
cz. 2, wyd. E. D ü m m l e r, Berolini 1895, Alcuini epistolae, nr 9, s. 34–35, 790 r.
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684 ANETA PIENIĄDZ

Na przeciwstawieniu idealnego duchowego braterstwa, opartego na miło-
ści, wierności, lojalności i równości oraz braterstwa wynikającego ze związków 
krwi, ze swej cielesnej natury niedoskonałego, bo skażonego grzechem pierwo-
rodnym, wczesnośredniowieczni autorzy budują swoje interpretacje dziejów. 
Fatalistyczny obraz relacji braterskich, odwołujący się do starotestamentowego 
obrazu Kaina i Abla19, odnaleźć można w wielu tekstach historiograficznych, m.in. 
w „Historiach” Grzegorza z Tours czy „Historii kościelnej” Bedy Czcigodnego. 
Bracia skazani są niejako na rywalizację o względy ojca, a po jego śmierci o sche-
dę i wpływy. Autorzy przeciwstawiają zwaśnionych i często prowadzących ze sobą 
krwawe walki braci zgodnemu i pobożnemu życiu połączonych braterstwem ducha 
wspólnot mniszych20. 

Ten sam negatywny obraz braci rozdzielonych nienawiścią pojawia się 
w zwier ciadłach adresowanych do świeckich, np. u Jonasza z Orleanu w „De in-
stitutione laicali”21. Ubolewania nad słabością ludzkiej natury i grzesznością tych, 
którzy łamiąc prawo boże wystepują przeciwko swym braciom, przewijają się 
w korespondencji i tekstach moralistycznych VIII i IX w., by zabrzmieć ze szcze-
gólną mocą w epoce wojen o dziedzictwo po Ludwiku Pobożnym. Bratobójcza 
krwawa bitwa pod Fontenoy w 841 r. odciśnie niezatarte piętno na zbiorowej wy-
obraźni elity społeczeństw frankijskich drugiej połowy IX w.22

Bracia biologiczni mogą wszelako dążyć do tego, by łącząca ich fraternitas 
carnalis stała się prawdziwą więzią duchową, przezwyciężając doczesne uwikła-
nia. Najpełniej ideał braterstwa duchowego realizować się może we wspólnotach 
zakonnych, stąd hagiografia za wzór stawia braci biologicznych, którzy wybierając 
pospołu życie mnisze, stają się prawdziwie braćmi w Chrystusie23. Wśród tekstów 
z IX w. wymownym tego przykładem jest obraz relacji istniejących wśród braci 
i sióstr Adalarda z Korbei, zapisany piórem Paschazjusza Radberta, do którego 
jeszcze powrócę.

19 W egzegezie wczesnośredniowiecznej konflikt Kaina i Abla interpretowany jest alegorycznie 
przede wszystkim jako figura Synagogi i Kościoła, Żydów i chrześcijan, a więc konfliktowa rela-
cja braterska staje się motywem konstytuującym cały porządek ziemski, vide np. Rabani Mauri 
Commentariorum in Genesim libri quatuor, PL, 107, kol. 501–507.

20 O. S z e r w i n i a c k, Frères et sœurs dans l’Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède 
le Vénérable: de la fratrie biologique à la fratrie spirituelle, [w:] Frères et sœurs: les liens adelphiqu-
es, s. 237–245; vide też K. v a n  E i c k e l s, op. cit., passim.

21 Jonas Aurelianus, De institutione laicali, PL 106, kol. 241–243.
22 J. L. N e l s o n, The Last Years of Louis the Pious, [w:] eadem, The Frankish World, 750–900, 

London 1996, s. 46.
23 Dla epoki merowińskiej vide I. R é a l, Vies de saints, vie de famille. Représentation et système 

de la parenté dans le Royaume mérovingien (481–751) d’après les sources hagiographiques, Turnhout 
2001 (Hagiologia, 2), s. 477n.
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685BRAT BRATU NIERÓWNY

Inaczej niż w przypadku braterstwa duchowego, które staje się teologicznym 
symbolem równości wszystkich wiernych w Chrystusie24, moraliści piszący o re-
lacjach między rodzeństwem biologicznym wskazują na hierarchiczny porządek 
między nimi i szczególną rolę pierworodnego syna. Model tej relacji, wywodzo-
ny z wzorców starotestamentowych, przypisuje pierworodnemu przywileje i daje 
władzę nad młodszym rodzeństwem. Zgodnie z tradycją Mojżeszową wszystko, 
co pierworodne, poświęcone zostało bowiem Bogu i z tej racji uświęcone, a za-
tem pozostaje z Bogiem w szczególnej relacji25. Przywileje, jakimi pierworodny 
cieszył się wobec reszty rodzeństwa, zyskiwały z tej racji nadprzyrodzoną sank-
cję. Starotestamentowy nakaz, by pierworodnemu przyznawać podwójną część 
dziedzictwa ojcowskiego26, oddziaływał również na status najstarszych synów 
w porządku spadkobrania, choć we wczesnośredniowiecznych prawach plemien-
nych, prawodawstwie królewskim i praktyce społecznej dominowała nadal zasa-
da równego dziedziczenia przez potomków zrodzonych z pełnoprawnego związku 
małżeńskiego. W rozumieniu teologów wczesnego średniowiecza Stary Testament 
traktowany był wszelako jako źródło prawa bożego (lex divina) stojącego ponad 
wszelkim prawem ludzkim (lex humana). 

Odwołując się do autorytetu św. Izydora, egzegeci, wśród nich Hraban Maur 
i Klaudiusz z Turynu, w komentarzach do Księgi Genesis kładą akcent na kapłań-
skie powołanie pierworodnych z rodu Abrahama, które swój najpełniejszy wyraz 
znajdzie w osobie Aarona. Kapłaństwo Aarona stanowi zaś zapowiedź kapłaństwa 
Chrystusowego, pierworodzonego z Marii. W tym sensie sprzedaż pierworództwa 
przez Ezawa na rzecz Jakuba rozpatrywać należy przede wszystkim jako wyrze-
czenie się przez niego szczególnej bliskości z Bogiem, któremu winien służyć27.

Poza odwołaniami starotestamentowymi, na sposób myślenia o ideale stosun-
ków braterskich wpływ miały koncepcje dotyczące relacji między poszczególny-
mi osobami Trójcy Świętej i wynikające stąd pytanie o naturę związku między 
Bogiem Ojcem a Jezusem Chrystusem. Na przełomie VIII i IX w. wśród teologów 
frankijskich toczyły się zajadłe spory dotyczące herezji adopcjańskiej, a więc kwe-
stii, czy Chrystus był prawdziwie jednorodzonym i pierworodnym Synem Bożym, 
czy tylko w swej cielesnej postaci został adoptowany przez Boga Ojca28. W dys-

24 K. S c h ä f e r, Gemeinde als ‘Bruderschaft’. Ein Beitrag zum Kirchenverständnis des Paulus, 
Frankfurt–Bern–New York 1989 (Europeische Hochschulschriften XXIII, 333); K. O. S a n d n e s, 
Equality within patriarchal structures: some New Testament perspectives on the christian fellowship 
as a brother — or sisterhood and a family, [w:] Constructing Early Christian Families. Family as so-
cial reality and Metaphor, red. H. M o x n e s, London 1997, s. 150–165.

25 Wj 13,11, Lb 3,11–13,40–45; 18,15–18.
26 Pwt 21,15–17.
27 [Claudii] Commentarii in Genesim, PL 50, kol. 950D, 982D; Rabani Mauri Commentariorum in 

Genesim libri quatuor, kol. 583.
28 O adopcjanizmie: F.X. N o b l e, Kings, clergy and dogma: the settlement of doctrinal disputes in 

the Carolingian world, [w:] Early Medieval Studies in Memory of Patrick Wormald, red. S. B a x t e r, 
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putach tych problem pierworództwa Chrystusa zajmuje centralne miejsce (zob. 
polemiki z tezami Elipanda arcybiskupa Toledo i Feliksa biskupa Urgel na syno-
dzie we Frankfurcie w 794 r.29). W tle owych sporów pojawia się kwestia statusu 
wszystkich pierworodnych synów oraz moralnych zobowiązań, jakie spoczywają 
na nich jako wybranych spośród członków rodziny. Haimo z Halberstadt w jednym 
z kazań stawia wręcz pytanie, czy skoro każdy pierworodny poświęcony jest Bogu, 
tym samym staje się święty, bez względu na sposób postępowania? Odpowiada 
na nie przecząco, zaznacza wszelako, że każdy z pierworodnych stanowi figurę 
Chrystusa, jednorodzonego z ojca i pierworodnego z matki30. Jest zatem pierwo-
rództwo darem bożym: pierworodnych łączy szczególna więź z Bogiem Ojcem, 
ale także z Chrystusem. Pierworództwo zyskuje także wymiar mistyczny. Hraban 
Maur porównuje je do wiary. Z czystości duszy rodzą się bowiem zbożne dzieła, 
które Hraban zwie dziećmi serca, zaś wśród nich pierworodną jest wiara31. 

Argument pierworództwa jako znaku szczególnej łaski, predestynującego 
pierworodnego do władzy, pojawia się za panowania Karola Wielkiego. Katwulf 
w liście napisanym ok. 775 r., po zwycięstwie Franków nad Longobardami, wy-
chwalając Boga, który wywyższył Karola spośród władców i obdarzył szczegól-
nymi łaskami, wśród owych łask na drugim miejscu, zaraz po łasce zrodzenia 
z królewskiej krwi, wymienia przywilej pierworództwa, zapewniający władcy 
szczególne błogosławieństwo boże32. (Jednocześnie wszelako Katwulf porównuje 
Karola do Jakuba — młodszego syna, któremu dzięki łasce bożej i przyrodzonym 
cnotom udaje się uniknąć knowań starszego brata, pozbawionego pierworództwa, 
zaś Karloman zostaje przyrównany do Ezawa). Za panowania Ludwika Pobożnego 
prawa pierworodnego, obdarzone sankcją nadprzyrodzoną, stały się głównym ar-
gumentem potwierdzającym pozycję jego najstarszego syna Lotara I wobec braci, 
zarówno w momencie ustanawiania porządku dziedziczenia w Ordinatio imperii 
z 817 r.33, jak w okresie konfliktu między ojcem i synami, a później walk bratobój-
czych 34. 

C. E. K a r k o v , J.L. N e l s o n, D. P e l t e r e t, Ashgate 2009, s. 237–252; J. C a v a d i n i, The Last 
Christology of the West: Adoptionism in Spain and Gaul, 785–820, Philadelphia 1993.

29 Concilium francofurtense, MGH, Concilia, t. II, cz. 1: Concilia aevi Karolini, wyd. A. We r -
m i n g h o f f, Hannoverae et Lipsiae 1906, s. 110–171.

30 Haymo Halberstatensis, Homiliae, PL 118, kol. 99D–100A: Sed nunquid illa primogenita omnia 
sancta fuerunt? Nunquid Achab sanctus, et illi sancti fuerunt, qui cum ex primogenitis nati essent, 
perdite vixerunt? Non. Sed omnia illa primogenita figuram primogenitorum Sancti sanctorum, id est, 
Domini nostri Jesu Christi tenuerunt, qui unigenitus ex Patre, primogenitus est ex matre: qui merito 
sanctus dicitur, quia peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus.

31 Rabanus Maurus, Commentaria in Exodum, PL 108, kol. 104D–105A.
32 MGH, Epistolae, t. IV: Epistolae Karolini aevi, cz. 2, nr 7, s. 502.
33 Ordinatio imperii, MGH, Capitularia regum Francorum, t. 1, wyd. A. B o r e t i u s, Hannoverae 

1883, nr 136, s. 270–273.
34 Hinkmar z Reims w napisanej ok. 877 r. instrukcji dla Ludwika Jąkały, przedstawiając argu-

menty, które wysuwali zwolennicy Lotara I przeciwko jego braciom w początkach lat 40., pisał: 
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W interpretacji autorów z IX w. pierworództwo ma dwojakie znaczenie i nie-
koniecznie przysługuje z urodzenia tylko jednemu z synów ojca. Hraban Maur 
w Komentarzu do Księgi Jozuego35, dedykowanym Lotarowi I, wskazuje trzy za-
jordańskie pokolenia Izraela wywodzące się od pierworodnych synów Jakuba — 
Rubena i Gada oraz od usynowionego przez Jakuba jego wnuka, a syna Józefa, 
Manassesa. Ruben i Gad są pierworodnymi Jakuba z różnych matek, zaś usy-
nowiony przez Jakuba wnuk Manasses jest jego pierworodnym z żony Józefa. 
W tym sensie każdy z pierwszych synów zrodzonych z jednego ojca, ale z róż-
nych matek mógł być nazywany pierworodnym, zgodnie z tym, co zapisane zo-
stało w Księdze Wyjścia 13, 2: Omne primogenitum, quod aperit vulvam, sanctum 
domino vocabitur. Wszelako to Ruben, jako najstarszy syn Jakuba powinien był 
otrzymać ojcowskie błogosławieństwo, utracił je jednak na rzecz Józefa pierwo-
rodnego syna z Racheli, na skutek kazirodztwa, którego dopuścił się z nałożnicą 
ojca. Wywodzący się ze starotestamentowej tradycji ten sposób rozumienia pier-
worództwa jako otwarcia łona kobiety, która dotąd nie rodziła, miał swoje daleko 
idące konsekwencje w polemikach politycznych IX w. Wystarczy wspomnieć, jak 
za panowania Karola Wielkiego Karol Młodszy był określany jako pierworodny 
z Hildegardy, co stanowiło jeden z argumentów legitymizujących jego uprzywile-
jowaną pozycję wobec Pepina Garbatego — odsuniętego od dziedziczenia faktycz-
nie pierworodnego syna Karola Wielkiego. 

Status młodszych synów jest przez moralistów określany zwykle w relacji 
do pierworodnego, który powołany jest do sprawowania opieki i w konsekwen-
cji władzy nad nimi. Hierarchizacja zasadza się więc w tym wypadku również 
na odmienności przypisywanych każdemu z braci ról społecznych36. Tak dzieje 

Interea coe perunt regni primores, qui cum tribus fratribus erant, singillatim certare de honoribus, 
quique illorum, unde majores et plures possent obtinere: et parvi [0985D] pendentes sacramenta de 
divisione regni facta, et plus certantes de illorum cupiditate, quam de seniorum suorum et de sua sa-
lute, et de sanctae Ecclesiae ac populi pace, qui cum Lothario erant, immiserunt illum in hoc, ut fra-
tres suos exhaeredaret, et regni primores qui cum illis erant annullaret, quoniam ipse primogenitus et 
in nomine imperatoris erat. Illi autem qui erant cum Carolo et Ludovico, dicebant, quia seniores illo-
rum Lotharii fratres erant, et per sacramenta regnum inter eos divisum fuerat, et illi nec genere, nec 
potestate inferiores erant, quam illi qui cum Lothario erant, et ideo non se contra illos concrederent, 
Hincmarus Remensis Instructio ad Ludovicum Balbum, PL 125, kol. 0985D. Vide też J. D e v i s s e, 
Hincmar. Archevêque de Reims, 845–882, t. II, Geneve 1976, s. 966n. O modelu władzy sformułowa-
nym w otoczeniu Lotara, vide szczegółowo: B. K a s t e n, Königssöhne und Königsherrschaft. 
Untersuchungen zur Teilhabe am Reich in der Merowinger– und Karolingerzeit, Hannover 1997 
(MGH, Schriften, 44), s. 379–427 (autorka określa tę koncepcję jako Primogenitur–Modell).

35 Rabanus Maurus, Commentaria in librum Josue, PL, t. 108, kol. 1099.
36 Wpływ znaczących różnic wieku występujących między rodzeństwem na strukturę rodziny, 

a zwłaszcza istniejące w niej relacje władzy analizuje na podstawie materiałów późnośredniowiecz-
nych D. L e t t  (Adult brothers and juvenile uncless: Generations and age differences in families at the 
end of the Middle Ages, „The History of the Family”, t. VI, 2001, s. 391–400, zwłaszcza s. 395–397). 
Analogicznie o pozycji starszej siostry: idem, La sorella maggiore ‘madre sostitutiva’ nei miracoli di 
san Luigi, „Quaderni storici”, t. LXXXIII, 1993, nr 2, s. 341–353.
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się w przypadku relacji Lotara I i powierzonego jego opiece przyrodniego brata 
Karola (będącego zarazem chrzestnym synem Lotara), później zwanego Łysym, 
opisywanej przez rocznikarzy i biografów Ludwika Pobożnego37. Co istotne, sam 
Karol Łysy, a raczej reprezentujący jego stronnictwo intelektualiści, także świeccy, 
z Nithardem na czele, nie kwestionowali szczególnych prerogatyw pierworodnego 
Lotara względem młodszych braci. Przeciwnie, pisząc o pokorze Karola Nithard 
stwierdza, że gotów on był uznać ograniczoną władzę Lotara, tak jak należy się to 
pierworodnemu bratu od młodszego rodzeństwa38. Szczególny wyraz przywódz-
twa pierworodnego nad wspólnotą braci znajdujemy u Agobarda z Lyonu, który 
w „Liber Apologeticus” pisanym w 833 r., a więc w kulminacyjnym momencie 
sporu między Ludwikiem Pobożnym a synami, przede wszystkim na barki najstar-
szego Lotara składa odpowiedzialność za naprawę królestwa i uratowanie duszy 
cesarza Ludwika, którego własne błędy wiodły do zguby39. Później do protekcji 
i wsparcia swego starszego brata odwoła się np. Lotar II w trakcie starań o unie-
ważnienie małżeństwa z Teutbergą.

Idealny model relacji między rodzeństwem przynoszą teksty hagiograficz-
ne, w tym niezwykle ciekawy „Żywot Adalarda z Korbei” pióra jego ucznia, 
Paschazjusza Radberta40. Adalard, w bocznej linii potomek Karola Młota, należą-
cy do grona najbliższych doradców Karola Wielkiego, popadł w niełaskę u jego 
następcy. Oddalony z dworu wraz z rodzeństwem, został zmuszony do złożenia 
ślubów mniszych. Po pojednaniu z władcą powrócił na dwór, na którym odgrywał 
znaczącą rolę polityczną aż do śmierci w 826 r.41 W „Żywocie Adalarda”, napisa-
nym zapewne pod koniec lat dwudziestych, Paschazjusz Radbert zawarł surową 
krytykę poczynań Ludwika Pobożnego, które doprowadziły do kryzysu monarchii 
i pokuty w Attigny w 822 r. 

37 Astronomus, Vita Hludowici imperatoris, wyd. E. T r e m p, MGH, Scriptores rerum 
Germanicarum in usum scholarum separatim editi, t. LXIV, Hannover 1995, cap. 60, s. 530–532: 
Imperator porro pro his gestis gratias Deo referebat, filiosque monebat, ut unanimes essent et se alter-
utro tuerentur et Hlotharius quidem iunioris fratris curam gereret, cuius se spiritalem esse patrem 
meminisse deberet, Karolus autem tamquam patri spiritali et fratri seniori debitum deferret honorem; 
Nithardi His toriarum libri IV, wyd. E. M ü l l e r, MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum 
scholarum separatim editi, t. XLIV, Hannoverae 1907, lib. II, cap. 1, polityczne okoliczności chrztu 
Karola Łysego omawia: J.L. N e l s o n, Charles the Bald, London 1992, s. 76n. 

38 Nithardi Historiarum libri IV, lib. II, cap. 2, s. 14: Karolus [...] missos [...] ad Lodharium di-
rexit, mandans ac deprecans, ut memor sit sacramentorum, quae inter se iuraverant, et servet, quae 
inter illos pater statuerat; insuper etiam fraternae filiolique conditionis meminerit; haberet sua sibi et, 
quod illi pater suo consensu concesserat, absque conflictu illum habere permittat; priomittens, si hoc 
faceret, fidelem se illi et subiectum fore velle, ita ut primogenito fratri esse oporteret.

39 Agobardi Lugdunensis Liber Apologeticus I–II, [w:] idem, Opera Omnia, wyd. L. v a n  A c k e r, 
Turnhout 1981 (CCCM, 52), s. 307–319.

40 Paschasius Radbertus, De vita sancti Adalardi, PL 120, kol. 1507–1556.
41 B. K a s t e n, Adalhard von Corbie. Die Biographie eines karolingischen Politikers und Kloster-

vorstehers (Studia humaniora, 3), Düsseldorf 1985.
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Opisując losy rodziny po wydaleniu z dworu cesarskiego, Paschazjusz Radbert 
kreśli obraz wzorowej hierarchii rodzeństwa. Adalard, najstarszy z piątki rodzeń-
stwa, z racji starszeństwa i przyrodzonych cnót powołany do świętości, stoi ponad 
młodszymi braćmi i siostrami jako przewodnik i opiekun. W jego osobie ucieleśnia 
się idea pierworodnego, wybranego i poświęconego Bogu, pozostającego z Nim 
w szczególnej relacji.

Wyjątkowa jest metaforyka, jakiej używa Paschazjusz opisując wzajemne re-
lacje pomiędzy rodzeństwem. Harmonia panująca między nimi została przyrówna-
na do harmonii muzycznej sfer niebieskich; cała piątka zastała porównana do kon-
sonansu, czyli kwinty (czystej), w której proporcja braci do sióstr wynosi 3:2, czyli 
jest to sesquialtera. Jednocześnie Adalard to unison czyli pryma, wznosząca się 
ponad współbrzmiącą kwartą, co w mistycznej geometrii obrazuje piramida, połą-
czenie symbolizującej świat czwórki i doskonałej i niepodzielnej jedynki, monady. 
Adalard zostaje zatem porównany do wierzchołka piramidy wieńczącego budowlę 
czworobocznego świata–rodziny. I tak jak unison góruje nad kwartą w doskonałej 
harmonii, tak z ognia miłości świętego męża rodzi się płomień rozpalający duszę 
jego najbliższych, unoszący się do samego Boga.

Zarazem liczba pięć zawiera w sobie parę liczb pierwszych — 2 i 3, parzystą 
i nieparzystą — symbolizujących według pitagorejczyków dopełniające się pier-
wiastki męski i żeński. Piątka wartościowana jest pozytywnie jako liczba harmonii 
i piękna, w szczególności piękna ciała ludzkiego rozumianego metafizycznie jako 
symbol mikrokosmosu. Rodzeństwo Adalarda uosabia zatem nie tylko cnoty mo-
ralne i duchowe, ale staje się modelem idealnie uporządkowanego społeczeństwa 
chrześcijańskiego42.

Paschazjusz przechodzi następnie do innego porównania: dwie pary bra-
ci i sióstr symbolizują dwa rodzaje życia — aktywne i kontemplacyjne, Marię 
i Martę, życie małżeńskie i zakonne43. Adalard, najstarszy spośród rodzeństwa 
i w szczególny sposób umiłowany przez Boga, łączy obydwie te formy życia. Jego 
rodzeństwo staje się zatem figurą doskonałego życia chrześcijańskiego, w którym 

42 Paschasius Radbertus, De vita sancti Adalardi, kol. 1527A–B: Video igitur in hoc eorum qui-
nario numero dulci, sonum utrisque partibus revolutum personare musicum, et ad aliquid harmoniae 
horum quantitates concinere. Porro si primum inspicias viros, et secundo duas sorores, erit diapente 
Graecum et proportio sesqualterae quantitatis, tres enim duplum medietate sui ad aliquid vincunt: et 
concinit unus, videlicet beatus senex noster, inter duos et duas: atque ita mellifluam musicae sympho-
niam artis et pyramydem geometricae disciplinae formam reddunt. Sed quod operatur unus, id est 
Adalhardus senex, inter quatuor, ut bene concinant; hoc vero isdem supereminens, ut in modum ignis 
quadrati coelestis patriae amore ardeant, invitat.

43 Ibidem, kol. 1527B: Alioquin si respicias eos in negotio reipublicae praelatos, erunt rursus tres 
publicis, velut Martha, mancipati officiis, et duo ad pedes Jesu intenti, tantum ut audiant verbum. 
Atque ita medius est pater noster senex, qui inter utrasque vitas, activam scilicet et contemplativam, 
interdum medie temperatus incedit.
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690 ANETA PIENIĄDZ

występuje idealna równowaga między aspektem czynnym i duchowym, a więc są 
reprezentowane dwa dopełniające się porządki. 

Teksty poruszające problem hierarchicznego ładu, jaki winien panować wśród 
rodzeństwa, należy odczytywać w szerszym kontekście umysłowego klimatu epo-
ki. Odzwierciedlają one obecne w myśli epoki karolińskiej, a sięgające korzeniami 
pism Pseudo–Dionizego, przekonanie o istnieniu zasad porządkujących wszystkie 
formy organizacji społecznej według hierarchicznego modelu. W tym samym cza-
sie Jonasz z Orleanu, Hraban Maur, a nieco później Hinkmar z Reims i inni starają 
się wskazać i objaśnić miejsce, jakie każda jednostka winna zajmować w orga-
nicznej strukturze Kościoła, zawierającej w sobie wszystko, co składa się na ży-
cie społeczne. Refleksja ta towarzyszy postępującemu procesowi rozwarstwiania 
społeczeństwa na poziomie elit, ale także w perspektywie lokalnej, wraz z budową 
podstaw władzy dominialnej i wykształcania się nowych lokalnych hierarchii44. 

Przyjmuje się zwykle, że nauczanie Kościoła, akcentujące uprzywilejowaną 
pozycję najstarszego z potomków, zderza się z praktyką dominującą w społeczeń-
stwach Europy karolińskiej, wśród których obowiązywała zasada równego trak-
towania wszystkich synów zrodzonych z pełnoprawnego związku małżeńskiego. 
Byłabym ostrożniejsza w tak ostrym przeciwstawianiu sobie obydwu wzorców. 
Należy bowiem zaznaczyć, że egalitaryzm formalny potwierdzają głównie źródła 
normatywne powstające w wiekach VI–X, odwołujące się zarówno do tradycji ger-
mańskiej, jak do dziedzictwa rzymskiego. Na ich podstawie rzeczywiście moż-
na stwierdzić, że uprzywilejowanie starszych braci wobec młodszych wynikało 
wyłącznie z przewagi wieku i spadającego na starszych obowiązku sprawowania 
opieki nad młodszymi aż do momentu osiągnięcia przez nich pełnoletności, nie 
miało jednak symbolicznej legitymizacji. Różnice statusu dzieliły jedynie synów 
pochodzących z pełnoprawnych związków małżeńskich i ich przyrodnich braci 
zrodzonych z kobiet niebędących pełnoprawnymi żonami. Nie oznacza to jednak 
równości wszystkich pełnoprawnych potomków. W rezultacie bowiem o pozycji, 
jaką każdy syn zajmował wśród pozostałych braci, decydowały w praktyce prefe-
rencje rodziców, zwłaszcza ojca. Mógł on — co prawda w ograniczonym stopniu 
— uprzywilejować (także materialnie) któregoś z potomków. Ważną rolę w rela-
cjach między braćmi odgrywały osobiste walory jednostek. Zasadnicza różnica 
między modelem obecnym w nauczaniu Kościoła a praktyką zasadzała się zatem 
na odmiennym sposobie legitymizowania uprzywilejowanej pozycji jednego z bra-
ci. O ile w pierwszym przypadku pierwszeństwo pierworodnego przed resztą ro-
dzeństwa miało aspekt sakralny i charakter obiektywny, o tyle w drugim dominacja 
któregoś z wynikała z układu sił w grupie rodzinnej. 

44 O problemie hierarchii społecznej we wczesnym średniowieczu: Hiérarchie et stratification so-
ciale dans l’Occident médiéval (400–1100), red. F. B o u g a r d, D. I o g n a – P r a t, R. L e  J a n, 
Turnhout 2008 (Collection Haut Moyen Âge, 6).
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Jednocześnie trzeba pamiętać, że jak pokazał m.in. Jacek B a n a s z k i e w i c z 
na podstawie analizy podań o początkach ludów, w tradycji indoeuropejskiej sil-
nie zakorzeniony był mityczny model pierwotnego porządku świata i władzy (bo-
skiej), w którym ponad ustrukturyzowaną w regularny i powtarzalny sposób grupą 
rodzeństwa dominował jeden z braci, wyposażony w szczególne cechy przywód-
cze i nadprzyrodzoną moc45. Chociaż trudno odnaleźć bezpośrednie ślady tych 
wyobrażeń w źródłach z interesującego nas okresu, niemniej zakładając istnienie 
owego wspólnego rdzenia, możemy przyjąć, że nauczanie moralistów IX w. na 
temat statusu pierworodnego trafiało na podatny grunt.

Dla moralistów tych hierarchia braterska, w której pierworodny jest przewod-
nikiem i opiekunem młodszego rodzeństwa, sam z kolei poddany władzy ojcow-
skiej i przed ojcem odpowiedzialny, stanowi element wszechogarniającego bożego 
porządku. Zakłócenie tego ustanowionego przez Boga ładu niesie ze sobą niebez-
pieczeństwo utraty bożej łaski i wymaga natychmiastowej reakcji. Correctio staje 
się motywem i uzasadnieniem działań46. Nie zawsze jednak zamach na przyro-
dzony, hierarchiczny porządek starszeństwa pośród braci interpretowany jest ja-
ko grzech wymagający pokuty. Motyw utraty przywileju pierworództwa i jego 
przeniesienia na młodszego brata zyskuje szczególne znaczenie w okresie spo-
rów o porządek sukcesji w państwie frankijskim za panowania Karola Wielkiego 
i Ludwika Pobożnego. W tym czasie powstaje wiele tekstów pośrednio i bezpo-
średnio dotykających kwestii relacji braterskich. Najbardziej znane wśród nich są 
„Historie” Nitharda, napisane dla Karola Łysego na początku lat czterdziestych 
IX w.47 Przedstawiony w nich ponury obraz kryzysu państwa frankijskiego zdeter-
minował sposób widzenia relacji między synami Ludwika Pobożnego i wczesno-
średniowiecznego modelu braterstwa w nowożytnej mediewistyce. 

Znacznie szerszy oddźwięk wśród współczesnych i potomnych miały jed-
nak powstające w pierwszej połowie IX w. teksty moralistyczne i egzegetyczne, 
dotykające pośrednio problemu braterstwa. Wystarczy wspomnieć, że „Historia” 
Nitharda zachowała się zaledwie w jednej wczesnośredniowiecznej i jednej póź-
nośredniowiecznej kopii, gdy np. kopie egzegetycznych tekstów Hrabana Maura 
liczone są w dziesiątkach egzemplarzy. Istotną rolę w politycznej polemice odgry-
wają zwłaszcza alegoryczne interpretacje opowieści biblijnych dotyczących braci, 
wskazujące na ambiwalentny charakter pierworództwa. 

W 834 r., kiedy Ludwik Pobożny odbudowywał podstawy swej władzy po 
buncie synów i złożeniu korony w Soissons, Hraban Maur napisał dedykowany 

45 J. B a n a s z k i e w i c z, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 1998, 
s. 45n.

46 O znaczeniu pojęcia correctio w teorii i praktyce politycznej pierwszej połowy IX w.: 
M. d e  J o n g, Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814–840, 
Cambridge 2009, zwłaszcza s. 112–147.

47 O źródle: J. L. N e l s o n, Public histories and private history in the work of Nithard, „Speculum”, 
t. LX, 1985, s. 251–193.
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mu niewielki traktat znany jako „De honore parentum et subiectione filiorum”48. 
W drugim rozdziale traktatu wymienia starotestamentowe przykłady nieposłusz-
nych synów, którzy przez swe błędy i przewinienia utracili należne im miejsce 
wśród rodzeństwa. Obok synów Noego, Józefa i jego braci oraz Dawida wymie-
nia także pary braci, z których starszy z powodu swej winy zaprzepaścił przywi-
lej pierworództwa: Ezawa i Jakuba, Ismaela i Izaaka. Znaczenie tego tekstu jest 
oczywiste — stanowi on element polemiki politycznej, wymierzonej w pierwszym 
rzędzie w Lotara I, jako pierworodnego stojącego na czele buntu synów przeciwko 
ojcu. Byłoby jednak uproszczeniem sprowadzanie wymowy tego tekstu wyłącz-
nie do doraźnej walki politycznej. „De honore parentum” ma bowiem uniwersalną 
wymowę jako traktat o właściwym porządku społecznym — hierarchicznym po-
rządku władzy, u podstaw którego leży m.in. relacja podporządkowania istniejąca 
między ojcem a dziećmi oraz między starszym a młodszym rodzeństwem.

Klucz do zrozumienia złożonej treści symbolicznej, kryjącej się za przy-
kładami przywoływanymi przez Hrabana Maura, znaleźć można w tekstach eg-
zegetycznych jego autorstwa. W komentarzu do Księgi Rodzaju, przywołując 
przykłady Ezawa, Ismaela i Rubena, Hraban wskazuje, że pierworództwo, które 
daje przywilej wynikający z urodzenia, niekoniecznie jest równoznaczne z posia-
daniem cnót moralnych. Idąc za św. Izydorem, Hraban odczytuje pierworództwo 
Ezawa i Ismaela jako symbol starszeństwa Synagogi, która ustąpić musiała miejsca 
Kościołowi i stać się jego sługą49. Jednocześnie w sensie tropologicznym pierwo-
rództwo Ezawa symbolizuje u Hrabana wielość grzechów, które przeważają ponad 
cnotami. Te ostatnie wszelako, choć mniej liczne, jednak z łaski Boga zatriumfują 
nad występkami, jak Jakub nad Ezawem50. Podobnie Ismael zrodzony z popędów 
ciała Abrahama i z matki niewolnicy uosabiał żyjących w niewoli grzechu, Izaak 
zaś, zapowiedziany przez Boga, z matki wolnej, stanowił prefigurację chrześcijan 
wyzwolonych od grzechu przez Chrustusa51. Młodszy syn dzięki przyrodzonym 
cnotom moralnym zyskuje sobie często szczególną miłość rodzicielską, a wraz 
z nią błogosławieństwo. Wzorem wyjątkowych relacji łączących rodziców i młod-

48 MGH, Epistolae, t. V: Epistolae Karolini aevi, cz. 3, Berolini 1899, nr 16, s 416–420. Brak jak 
dotąd monograficznego opracowania twórczości egzegetycznej Hrabana Maura. Punktem wyjścia do 
dalszych badań jest praca: S. C a n t e l l i  B e r a r d u c c i, Hrabani Mauri Opera Exegetica Re-
pertorium Fontium, t. I–III, Turnhout 2006 (Instrumenta patristica et mediaevalia. Research on the 
Inheritance of Early and Medieval Christianity, 38). Wieloaspektowej działalności Hrabana Maura 
poświęcone zostały ostatnio zbiory studiów: Hrabanus Maurus in Fulda. Mit einer Hrabanus Maurus–
Bibliographie (1979–2009), red. M.–A. A r i s, S. B u l l i d o  d e l  B a r r i o  Frankfurt am Main 2010 
(Fuldaer Studien 13); Hraban Maur et son temps, red. P. D e p r e u x, Turnhout 2010 (Haut Moyen 
Âge 9), vide też Hrabanus Maurus. Lehrer, Abt und Bischof, red. R. K o t t j e, H. M a u r e r, Wiesbaden 
1982.

49 Rabani Mauri Commentariorum in Genesim libri quatuor, kol. 544, 564, 582, 583.
50 Ibidem, kol. 582.
51 Ibidem, kol. 563–564.
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sze dzieci są Jakub i jego matka Rebeka oraz Józef i Jakub. Hraban Maur akcentuje 
zwłaszcza znaczenie ojcowskiej woli w wyniesieniu Józefa, który w szerszym kon-
tekście typologicznym staje się figurą samego Chrystusa52. 

Ezaw utracił należne sobie błogosławieństwo przez chciwość i łakomstwo, 
kierując się popędami ciała, Jakub zaś przez pokorę, wyrzeczenie i skupienie na 
sprawach ducha zdobył błogosławieństwo i władzę. W tekstach egzegetycznych 
powraca motyw związku pierworództwa i cielesności. Klaudiusz z Turynu w pi-
sanych na początku IX w., być może na zamówienie Ludwika Pobożnego, ko-
mentarzach do Księgi Rodzaju powołał się na autorytet św. Pawła, wskazując na 
doczesną i cielesną symbolikę pierworództwa, przeciwstawioną duchowemu wy-
miarowi tego, który rodzi się jako następny: Spiritali intelligentia carnales in po-
pulo Dei significantur per majorem filium, et spiritales per minorem: quia, sicut 
dicit Apostolus „Non prius quod spiritale est. sed quod animale, postea vero quod 
spiritale” (1 Kor, 15,46)53. Tak i pierworodny Ezaw z ciała, zaś Jakub z ducha 
Izaaka pochodzi. 

Nierówność między braćmi wynika zatem nie tylko z hierarchii urodzenia, 
lecz przede wszystkim z duchowej wartości każdego z nich. Przywilej pierwo-
rództwa jest nie tylko prawem, lecz przede wszystkim moralnym zobowiąza-
niem. Tej idei podporządkowany jest sposób opisu osoby i postępowania najstar-
szego syna Ludwika Pobożnego, Lotara I w tekstach historiograficznych epoki. 
Szczególnie u Nitharda, ale także u innych autorów nieprzychylnych Lotarowi, 
widoczny jest wpływ wzorców starotestamentowych. Cesarzowi przypisywana jest 
przede wszystkim chciwość i nieumiarkowanie, gwałtowność popędów zmysło-
wych i niepohamowanie w gniewie54. Postać Lotara jest więc wymodelowywana 
na podobieństwo biblijnego obrazu występnego pierworodnego, któremu pisana 
jest utrata błogosławieństwa. 

Ambiwalentny charakter pierworództwa niespełna pół wieku wcześniej wy-
raził metaforycznie Alkuin w komentarzach do Księgi Rodzaju55. Odnosząc się do 
historii Rubena, który utracił pierworództwo na skutek grzechu, pisał: principium 

52 Ibidem, kol. 622–624.
53 Commentarii in Genesim, PL 50, kol. 0980–0981. O metodzie egzegetycznej Klaudiusza z Tu-

rynu: M. G o r m a n, The Commentary on Genesis of Claudius of Turin and Biblical Studies under 
Louis the Pious, „Speculum”, t. LXXII, 1997, nr 2, s. 279–329.

54 Nithardi Historiarum libri IV, passim; J. L. N e l s o n, Public Histories, passim; eadem, Bad 
King ship in the Earlier Middle Ages, „Haskins Society Journal”, t. VIII, 1996, s. 1–26; E. S c r e e n, 
The Importance of the Emperor: Lothar and the Frankish Civil Wars, 840–843, „Early Medieval 
Europe”, t. XII, 2003, nr 1, s. 25–51, zwłaszcza s. 27–31; S. A i r l i e, The world, the text and the 
Carolingian: royal, aristocratic and masculine identities in Nithard’s Histories, [w:] Lay Intellectuals 
in the Carolingian World, red. P. Wo r m a l d, J. L. N e l s o n, Cambridge 2007, s. 51–76, zwłaszcza 
s. 67.

55 Alcuin Interrogationes et responsiones in Genesin, PL 100, kol. 559.
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694 ANETA PIENIĄDZ

autem doloris est omnis primogenitus, quia pro eo primum commoventur viscera 
parentum. 

Co najważniejsze, teksty biblijne dostarczają argumentów pozwalających le-
gitymizować wystąpienie młodszych braci przeciwko starszemu56. Jednocześnie 
uprzywilejowanie pierworodnego względem młodszych braci stwarza między nimi 
nieuchronnie napięcie, które oczywiście jest najlepiej uchwytne źródłowo w od-
niesieniu do sporu o sukcesję po śmierci Ludwika Pobożnego. W kolejnych stule-
ciach motyw sporu między najstarszym a młodszymi braćmi zyska charakter topo-
su literackiego57. 

*

Z powyższej analizy płynie następujące wniosek: wbrew twierdzeniu wielu 
badaczy w systemie wyobrażeń wczesnego średniowiecza relacja braterska nie jest 
jednoznacznie identyfikowana jako relacja sojuszu i współpracy, a konflikty mię-
dzy braćmi jako odstępstwo od tego stanu rzeczy. Widzimy raczej fatalistyczny 
obraz relacji braterskich, w których konflikt i rywalizacja są cechami immanent-
nymi. Pokój i harmonia między braćmi jest możliwa tylko pod warunkiem istnie-
nia między nimi prawdziwego braterstwa duchowego, wynikającego ze wspólnoty 
wiary. Podobnie idealnej równości braci duchowych przeciwstawiona jest hierar-
chizacja rodzeństwa biologicznego, w której dominują relacje podporządkowania 
i przymusu. 

Czy omówione przeze mnie wzorce, kształtujące się w wąskich kręgach wy-
kształconych elit, miały jakikolwiek wpływ na praktykę społeczną IX i X w.? 
Odpowiedź nie jest łatwa, przede wszystkim dlatego, że dokładniejsze informacje 
na temat stosunków między braćmi w ogóle bardzo rzadko pojawiają się w źró-
dłach. Można powiedzieć, że dla średniowiecznych pisarzy więzi te nie budzą ta-
kich emocji jak relacje małżeńskie, angażujące dwie grupy krewniacze. Sytuacja 
ta zmienia się wówczas, gdy dochodzi do eskalacji napięcia i konfliktu między 
rodzeństwem, jak w przypadku sporu między synami Ludwika Pobożnego, który 
określił życie polityczne frankijskich królestw połowy IX w. Klęska prób usta-
nowienia między synami Ludwika Pobożnego w pierwszej połowie IX w. relacji 
opartych na wzorcach biblijnych nie oznacza jednak, że idea uprzywilejowania naj-

56 Motyw odsunięcia pierworodnego od dziedziczenia był wielokrotnie analizowany przez bibli-
stów: R. S y r é n, The Forsaken First–Born. A Study of Recurrent Motif in the Patriarchal Narratives, 
Sheffeld 1993; F.E. G r e e n s p a h n, When Brothers Dwell Together. The Preeminence of Younger 
Siblings in the Hebrew Bible, Oxford 1994; L. N g a n g u r a  M a n y a n y a, La fraternité de Jacob et 
d’Esaü (Gn 25–36). Quel frère aîné pour Jacob?, Genève 2009; A.–L. Z w i l l i n g, Frères et sœurs 
dans la Bible. Les relations fraternelles mises en récit dans l’Ancien et le Nouveau Testament, Paris 
2010.

57 D. L e t t, Frères et sœurs. Histoire d’un lien, s. 75–122.
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695BRAT BRATU NIERÓWNY

starszego syna w myśli politycznej tego okresu pozostawała bez wpływu na prze-
miany praktyki społecznej, choć dynamika zmian jest zmienna i trudno uchwytna. 

W dyskusji nad przemianami X–XI w. powraca problem ewolucji struktur ro-
dzinnych w kierunku patrylinearnej struktury rodu, z tendencją do uprzywilejo-
wywania najstarszego potomka jako spadkobiercy. Warto zauważyć, że kwestia 
pierworództwa i świadomość teologicznego znaczenia najstarszego syna pojawiają 
się w tekstach moralistycznych na długo przed symboliczną granicą roku 1000. To 
moraliści z IX w. przygotowali grunt i dostarczyli swym spadkobiercom argumen-
tów pozwalających na usprawiedliwienie ograniczenia praw młodszych potomków 
do dziedzictwa, a w szerszej perspektywie politycznej także sposobu postrzega-
nia praw do tronu. W tym sensie przemiany roku 1000 sięgają korzeniami daleko 
w karolińską przeszłość.

Brother unequal to brother: Carolingian moralists on fraternity

The article discusses changes in comprehending the relationship between brothers 
among the Carolingian society. Aneta Pieniądz departs from the observation that originally, 
among the Franks, all the sons of a given man, begotten even in different relationships, 
basically had equal rights. The parents nevertheless, and the father in particular, had the 
power to favour one son, also in terms of possession. During the eighth and ninth centuries, 
the introduction of the indissoluble monogamous marriage brought in differentiation 
between the offspring resulting from legal and illegal liaisons. Moreover, during the same 
centuries, authors of moralist, apologetic and hagiographic writings considered the issue of 
primogeniture, emphasizing the similarity between the oldest sons and Christ, who was the 
only–begotten (unigenitus) by the Father and the first son of his Mother. Primogeniture was 
interpreted as the sign of exceptional divine grace, which entitled to special rights in terms 
of inheritance (e.g. the monarchic throne) and power over siblings, albeit coupled with the 
responsibility of looking after them. Neglect of this duty, disobedience versus the father, or 
sinful conduct could result in transferring primogeniture to the next son. A. Pieniądz 
observes that such discussions, however related to Biblical history, had obvious direct 
implications as to contemporary political events, in particular with relation to Lothair, who 
first battled with his father, Louis the Pious, and then with his brothers.

 At the same time Carolingian intellectuals created the notion of spiritual brotherhood, 
an ideal emotional relationship juxtaposed with biological kinship, which was stigmatized 
by rivalry for paternal favour, struggles over the family inheritance, and positioning in 
social hierarchy. Spiritual fraternity required no common parent, and in most cases was 
related by the authors with the clergy.
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Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Historii i Nauk Politycznych

Małżeństwo, dzieci i rodzina w miastach i miasteczkach 
Korony w XVI–XVIII w.

Przed blisko czterdziestu laty Andrzej W y r o b i s z  na łamach ,,Przeglądu 
Historycznego’’, odwołując się szeroko do literatury światowej, zaproponował 
ważny i interesujący, a przy tym aktualny do dzisiaj kwestionariusz badawczy, do-
tyczący historii społeczno–gospodarczej rodzin miejskich w epoce preindustrial-
nej1. Co więcej, jako jeden z nielicznych wówczas historyków w kraju, zwrócił 
uwagę na kluczową rolę analiz demograficznych w procesie poznania historii 
rodziny miejskiej, słusznie podkreślając istnienie związków między ekonomiką, 
strukturą społeczną i ruchem ludności2. Nie ulega bowiem wątpliwości, że do koń-
ca doby preindustrialnej możliwości aktywności gospodarczej rodziny jako jed-
nostki produkcyjnej były określane przez jej liczebność i strukturę, ale też poten-
cjał demograficzny rodziny mógł być skutkiem pewnych sytuacji ekonomicznych.

Od czasu ogłoszenia artykułu Wyrobisza badania nad rodziną, zarówno 
wiejską (chłopską, szlachecką, arystokratyczną), jak miejską doby staropolskiej 
znacznie się rozwinęły. Najlepiej świadczy o tym rosnąca z roku na rok liczba 
konferencji i publikacji, choć ciężar gatunkowy tych ostatnich jest zróżnicowa-
ny3. W ożywionych — zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu — badaniach nad 

1 Vide A. W y r o b i s z, Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej a życie gospodarcze. Przegląd 
badań i problemów, PH, t. LXXVII, 1986, z. 2, s. 305–330.

2 Ibidem, s. 308–320. Na potrzebę szerszego uwzględnienia demografii i struktury rodziny w pol-
skich badaniach historycznych problematyki rodzinnej uwagę zwracali także: I. G i e y s z t o r o w a, 
Rodzina staropolska w świetle badań demograficznych. Zarys problematyki, „Społeczeństwo staropol-
skie”, t. II, pod red. A. W y c z a ń s k i e g o, Warszawa 1979, s. 159–175; M. B o g u c k a, Rodzina 
w polskim mieście XVI–XVII wieku: wprowadzenie w problematykę, PH, t. LXXIV, 1983, z. 3, s. 495–
507 oraz A. W y c z a ń s k i, Informacja o pracach zespołu nad systemem informatycznym dla badań 
społeczno–demograficznych, ,,Przeszłość Demograficzna Polski’’, t. XV, 1984, s. 151–153; idem, 
Research on the Family History in Early Modern Poland (16th–18th Centuries), [w:] Changes in two 
Baltic Countries. Poland and Sweden in the XVIIIth Century, wyd. E. C i e ś l a k, H. O l s z e w s k i, 
Poznań 1990, s. 63–68. 

3 Z bardziej wartościowych tytułem przykładu warto wymienić: Rodzina jako środowisko wycho-
wawcze w czasach nowożytnych, red. K. J a k u b i a k, Bydgoszcz 1995; Pamiętnik XV Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich, t. II: Przemiany społeczne a model rodziny, pod red. A. Ż a r n o w s k i e j, 
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698 CEZARY KUKLO

rodziną miejską, najchętniej zajmowano się pozycją kobiety jako matki, żony 
i wdowy, jej aktywnością gospodarczą, udziałem w życiu społecznym, religijnym 
i kulturalnym miast i miasteczek czasów przedrozbiorowych, nie zapominając o jej 
pozycji prawnej4. Interesowano się także zarówno okolicznościami powstawania 
rodzin, w tym wartością posagów, wypraw czy wian, jak ich rozpadu, wskazując 
przy okazji na całą gamę konfliktów, które utrudniały funkcjonowanie wielkomiej-
skich i małomiasteczkowych familii5. Coraz większym zainteresowaniem cieszy 
się dziecko w rodzinie miejskiej i poza nią6 oraz — na przeciwległym biegunie — 
los ludzi samotnych i starych7. 

Gdańsk — Toruń 1995; Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, pod red. 
Z.H. N o w a k a  i A. R a d z i m i ń s k i e g o, Toruń 1998; Rodzina — prywatność — intymność. Dzieje 
rodziny polskiej w kontekście europejskiej, pod red. D. K a łw y, A. Wa l a s z k a, A. Ż a r n o w s k i e j, 
Warszawa 2005; Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XIV–XX wieku. Struktury 
demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. K u k l i, Warszawa 2007; ,,Społeczeństwo staro-
polskie’’, Seria nowa, red. A. K a r p i ń s k i, t. III: Społeczeństwo a rodzina, Warszawa 2011; Rodzina, 
gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej — ciągłość 
czy zmiana?, pod red. C. K u k l i, Warszawa 2012.

4 Cf. m.in.: A. K a r p i ń s k i, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, 
Warszawa 1995; U. S o w i n a , Kobiety w przestrzeni miejskiej w Polsce późnego średniowiecza i po-
czątków nowożytności. Niektóre problemy badawcze, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd 
Historyków Polskich, Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętnik, t. III, cz. 4, Toruń 2001, s. 263–
276; eadem, Wdowy i sieroty w świetle prawa w miastach Korony w późnym średniowieczu i wczesnej 
nowożytności, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. I: Od średniowiecza 
do wieku XVIII, pod red. M. D ą b r o w s k i e j  i  A. K l o n d e r a , Warszawa 2002, s. 15–28; A. G ł o -
w a c k a, Mieszkanki Wojnicza. Sytuacja kobiety w małym mieście w XVI–XVIII wieku, KHKM, t. L, 
2002, z. 2, s. 183–189; A. G ł o w a c k a – P e n c z y ń s k a, Kobieta w małych miastach Wielko polski 
w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 2010. Vide też M. B o g u c k a, Biało głowa w dawnej 
Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.

5 Vide np.: E. D a n o w s k a, ,,Konkurując o dożywotnią przyjaźń’’. Osiemnastowieczne intercyzy 
krakowskich mieszczan, ,,Rocznik BN PAU i PAN w Krakowie’’, t. XXXXV, 2000, s. 43–74; 
K. J u s t y  n i a r s k a – C h o j a k, Spadkobranie w rodzinach mieszczańskich województwa sandomier-
skiego w XVII wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XIV–XX wieku. 
Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, pod red. C. K u k l i, Warszawa 2007, s. 283–294; 
A. G ł o w a c k a – P e n c z y ń s k a , Rodzina staropolska w świetle źródeł z małych miast wielko polskich 
w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, ,,Społeczeństwo staropolskie’’, Seria nowa, red. A. K a r -
p i ń s k i, t. III: Społeczeństwo a rodzina, Warszawa 2011, s. 131–147; E. B e z z u b i k, Kon flikty mał-
żeńskie w Polsce nowożytnej — na podstawie akt separacji i rozwiązań małżeństw z oficjalatów kra-
kowskiego, poznańskiego i włocławskiego z lat 1597–1697, ,,Genealogia’’, t. XVII, 2005, s. 7–74; 
M. S u r d a c k i, Rodzina i jej problemy w Urzędowie w czasach staropolskich, ,,Społeczeństwo staro-
polskie’’, Seria nowa, t. III: Społeczeństwo a rodzina, Warszawa 2011, s. 227–244.

6 Cf. D. Ż o ł ą d ź – S t r z e l c z y k, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002; M. D e l i m a t a, 
Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004; M. S u r d a c k i, Dzieci porzucone w społeczeń-
stwach dawnej Europy i Polski, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, 
cz. I: Od średniowiecza do wieku XVIII, pod red. M. D ą b r o w s k i e j  i  A. K l o n d e r a, Warszawa 
2002, s. 169–185; A. K a r p i ń s k i, Wbrew prawu i moralności. Dziecko jako ofiara przemocy, agresji 
i deprawacji w miastach polskich w XVI–XVIII wieku, [w:] ibidem, s. 243–266.

7 Vide C. K u k l o , Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szla-
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W poszerzającym się z roku na rok obrazie powstawania, trwania i rozpadu ro-
dzin w społecznościach miejskich epoki przedprzemysłowej na ziemiach polskich 
możemy dostrzec pomijanie lub niedocenianie znaczenia studiów demograficz-
nych. Trudno się z tym pogodzić, biorąc pod uwagę nie tylko wcześniejsze postu-
laty wybitnych uczonych, lecz także obserwując światowe dokonania w tej dzie-
dzinie8. Stąd zasadniczym celem poniższego studium jest przedstawienie przede 
wszystkim podstawowych komponentów charakterystyki demograficznej dawnej 
rodziny miejskiej, do których zaliczamy m.in. wiek nowożeńców, długotrwałość 
związków małżeńskich i częstotliwość powtórnych mariaży. Ponieważ podsta-
wową funkcją biologiczną rodziny jest płodzenie potomstwa, za ważne uważamy 
również podjęcie próby rozpoznania zachowań reprodukcyjnych oraz płodności 
naszych przodków. Temu ma służyć omówienie nie tylko głównego zrębu rodności 
— urodzeń legalnych i ich częstotliwości — lecz także zastanowienie się nad tym, 
czy w środowiskach dużych i mniejszych miast staropolskich można zauważyć 
jakieś próby ograniczania przez małżonków liczby potomstwa, czy też przeciwnie 
— dominowała płodność naturalna. Spośród innych aspektów demograficznych 
funkcjonowania rodziny miejskiej na uwagę zasługuje także skala umieralności 
ogólnej, zwłaszcza niemowlęcej i dziecięcej, a także umieralności kobiet związa-
nej z porodami.

Zakres terytorialny rozważań, z racji dostępnych wyników, obejmuje miasta 
Korony, przy czym należy pamiętać o ich zróżnicowaniu nie tylko według wiel-
kości zaludnienia, czy rodzaju spełnianych funkcji, struktur społecznych i reli-
gijno–etnicznych. Dla celów porównawczych przywołamy dane dla niektórych 
miast położonych na Śląsku czy Łużycach. Chodzi o to, aby naszych rozważań 

checkiej. Studium demograficzno–społeczne, Białystok 1998; idem, Ludzie starzy w miastach i mia-
steczkach u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] Gospodarka, ludzie, władza. Studia historycz-
ne ofiarowane Juliuszowi Łukasiewiczowi w 75. rocznicę urodzin, pod red. M. K o p c z y ń s k i e g o 
i A. M ą c z a k a , Warszawa 1998, s. 137–155. Cf. też artykuły dotyczące starości w miastach au-
torstwa E. W ó ł k i e w i c z, E. K i z i k a, C. K u k l i, E. M a z u r, zamieszczone na łamach KHKM 
w nr 1 za 2010 r., wygłoszone na konferencji ,,Starość na ziemiach polskich” zorganizowanej w grud-
niu 2009 r. 

8 Dynamiczny rozwój badań społeczno–gospodarczych w powojennej światowej nauce historycz-
nej i dążenie do właściwego rozumienia procesu historycznego postawił w centrum zainteresowania 
także rodzinę jako podstawową jednostkę zjawisk demograficznych, vide C. K u k l o, Współczesne 
badania nad rodziną w Europie XVI–XVIII wieku, [w:] Rodzina — jej funkcje przystosowawcze 
i ochronne, red. E. H a l o n, Warszawa 1995, s. 141–152. W najnowszych syntezach historii rodziny 
problematyka demograficzna zajmuje poczesne miejsce np. na 9 rozdziałów opracowania The History 
of the European Family, red. D. I. K e r t z e r, M. B a r b a g l i, t. I: Family Life in Early Modern Times 
1500–1789, New Haven — London 2001, dwa: autorstwa P.P. V i a z z o  (Mortality, Fertility, and 
Family, s. 157–187) i A. F a u v e – C h a m o u x  (Marriage, Widowhood, and Divorce, s. 221–256) 
odnoszą się do poruszanej przeze mnie tutaj problematyki. Vide też szerokie jej ujęcie w klasycznej 
już dzisiaj pracy J.–L. F l a n d r i n a, Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société, 
Paris 1976 (przekład polski: Historia rodziny, Warszawa 1998). 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



700 CEZARY KUKLO

nie ograniczać do małych miast i miasteczek (liczących poniżej 2 tys. mieszkań-
ców), czy też do największych aglomeracji XVIII w., jak Gdańsk, Toruń, Poznań, 
Kraków czy Warszawa. Te pierwsze wprawdzie górowały liczebnie w pejzażu 
urbanizacyjnym Polski przedrozbiorowej, ale często były zagraryzowane tak, że 
,,w małych miasteczkach mieszczanie podobniejsi do chłopów, dzieci swoje do 
roli i szynku aplikują’’9. Tych drugich w Koronie nie było wiele, ale za to życie 
i praca w nich wyraźnie kontrastowały z tymi pierwszymi. O ile największe miasta 
Prus Królewskich, jak Gdańsk, Elbląg czy Toruń, charakteryzowały się dominacją 
ludności pochodzenia niemieckiego wyznającą luteranizm, o tyle na przeciwle-
głym krańcu, w 168 ośrodkach położonych na Kresach Południowo–Wschodnich 
w drugiej połowie XVIII w. przeważali Rusini (unici) — blisko 46% miejskiej 
populacji, następnie izraelici — 29% i dopiero na trzecim miejscu plasowali się 
członkowie Kościoła łacińskiego, w większości Polacy– 24%10. Pisząc zatem o de-
mografii rodziny miejskiej chcemy widzieć jej struktury nie tylko w ujęciu socjo–
ekonomicznym, ale również w miarę możliwości uwzględniać jej zróżnicowanie 
religijno–etniczne. 

Podstawowy dorobek rodzimej historiografii w zakresie analiz demograficz-
nych dawnych struktur rodzinnych, w tym miejskich, opublikowanych do ok. 
2005 r., zawarłem niedawno w monografii otwierającej serię tomów poświęco-
nych szeroko rozumianym naukom pomocniczym historii11. Stąd jego powtarzanie 
w ograniczonym objętościowo artykule uznałem za zbędne. Spośród prac wyda-
nych niedawno zwraca uwagę najnowsze studium badaczki młodszego pokolenia 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego, Hanny K u r o w s k i e j12. Jest ono tym cenniej-
sze, że autorka zastosowała w nim metodę wciąż rzadko wykorzystywaną w pol-
skiej nauce historycznej, a mianowicie rekonstrukcji rodzin (Henry–Goubert)13. 
Książka ta przynosi najważniejsze ustalenia z zakresu demografii ponad 350 ro-
dzin mieszczan luterańskich zamieszkałych w Gubinie w okresie przedprze-
mysłowym. Należy również odnotować obszerny i interesujący tom Zdzisława 

9 Cyt. za: H. S a m s o n o w i c z, M. B o g u c k a, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przed-
rozbiorowej, Wrocław 1986 , s. 451. 

10 Z. B u d z y ń s k i, Kresy południowo–wschodnie w drugiej połowie XVIII wieku, t. III: Studia 
z dziejów społecznych, Przemyśl–Rzeszów 2008, s. 142.

11 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 42 nn.
12 H. K u r o w s k a, Gubin i jego mieszkańcy. Studium demograficzne XVII–XIX w., Zielona Góra 

2010 — vide moją recenzję w: ,,Przeszłość Demograficzna Polski’’, t. XXX, 2011, s. 98–104. 
13 Już pod koniec lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych XX w. nastąpiło powszechne 

uznanie rekonstrukcji rodzin bazującej na wyznaniowej rejestracji metrykalnej ślubów, chrztów i po-
grzebów, za najdoskonalszą metodę długofalowych badań w demografii historycznej, cf. I. G i e y -
s z t o r o w a, Wstęp do demografii staropolskiej, Warszawa 1976, s. 16 nn; C. K u k l o, Demografia 
Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 174 nn. Niestety w naszym kraju prac powstałych z zastosowa-
niem tej metody (i opublikowanych) w ostatnich czterdziestu latach jest co najwyżej kilkanaście (!), co 
w jakimś stopniu ilustruje dzielący nas dystans do czołówki światowej, który na dodatek stale się po-
większa. 
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B u d z y ń s k i e g o, poświęcony społeczeństwu Kresów Południowo–Wschodnich 
w czasach stanisławowskich, w którym autor podjął trud zobrazowania nie tyl-
ko cech typowych i specyficznych rodziny katolickiej (ruskiej i polskiej), lecz 
także zaprezentował rodzinę ormiańską i żydowską14. W tym obszarze sytuuję 
także kolejne studia Konrada R z e m i e n i e c k i e g o,  poświęcone zarówno ro-
dzinie mieszanej pod względem religijnym i etnicznym w parafiach kresowych, 
których centra tworzyły nieduże miasteczka Monasterzyska i Kałusz15, a także 
napisany wspólnie z Anną M i e s i ą c – S t ę p i ń s k ą  artykuł dotyczący ludno-
ści osiemnastowiecznego Kępna (złożonej z katolików, ewangelików i Żydów) 
w czasach saskich i stanisławowskich16. Natomiast najnowsze opracowanie Marii 
S i e r o c k i e j – P o ś p i e c h  przybliżyło charakterystykę doboru małżeństw za-
wieranych w dużym ośrodku, w tym wypadku na przykładzie siedemnastowiecz-
nej Starej Warszawy17. 

Tę wstępną część artykułu chciałbym zakończyć przypomnieniem, że głów-
ną podstawę źródłową większości obserwacji badawczych autorów przytaczanych 
w niniejszej pracy w zakresie analiz demograficznych stanowiły przede wszystkim 
księgi metrykalne trzech serii: ślubów, chrztów i pogrzebów, ponadto księgi sta-
tus animarum oraz parafialne spisy ludności powstałe w latach dziewięćdziesią-
tych XVIII w. na polecenie nowych organów administracji lokalnej — Komisji 
Porządkowych Cywilno–Wojskowych, a także cała gama archiwaliów miejskich, 
spożytkowanych w większości z właściwym krytycyzmem18.

Małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny będący podstawą 
rodziny, występowało u wszystkich znanych ludów, choć jego struktura zmieniała 
się wraz z ich historycznym rozwojem (np. związki: monogamiczne, poligamicz-
ne, poliandryczne). Stary Testament widział w nim podstawową i najmniejszą ko-
mórkę społeczną Izraela; podobnie występowało ono już u zarania chrześcijaństwa 
w Nowym Testamencie19. Wprawdzie w XVI w. Marcin Luter i Jan Kalwin zane-
gowali jego sakramentalny charakter, jednak przyznali mu dużą rangę i upodob-

14 Z. B u d z y ń s k i, op. cit., s. 156–193. 
15 K. R z e m i e n i e c k i, Małżeństwa łacińsko–unickie na terenie archidiecezji lwowskiej na prze-

łomie XVIII i XIX w. (na przykładzie rzymskokatolickiej parafii Monasterzyska), ,,Rocznik Przemyski’’, 
t. XLII, 2006, z. 4, s. 89–98; idem, Rodzina mieszana (religijnie i etnicznie) we wschodniogalicyjskiej 
parafii Kałusz w końcu XVIII wieku (na podstawie rzymskokatolickiego spisu ludności z 1788 roku), 
,,Rocznik Lwowski’’, 2007, s. 77–88.

16 A. M i e s i ą c – S t ę p i ń s k a, K. R z e m i e n i e c k i, Ludność katolicka i ewangelicka Kęp na 
w XVIII wieku, ,,Przeszłość Demograficzna Polski’’, t. XXX, 2011, s. 53–77. 

17 M. S i e r o c k a – P o ś p i e c h, ,,Rynek małżeński’’ w Starej Warszawie w XVII wieku na podsta-
wie rejestracji ślubów w parafii św. Jana, ,,Społeczeństwo staropolskie’’, Seria nowa, t. III: Społe-
czeństwo a rodzina, Warszawa 2011, s. 211–225. 

18 O genezie i wartości rejestracji historycznych zawartych w tychże źródłach szeroko pisze 
C.  K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 51–129.

19 Vide Stary Testament, Rdz 1, 27–28; 2, 18–24; Tb 8, 5–8; Prz 2, 17; Ml 2, 14; Nowy Testament, 
Mt 5, 32; 19, 3–15; Mk 10, 2–12; 12, 19–25; Łk 16, 18; 1 Kor 7, 10–11; Rz 7, 1–3. 
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nili jego zawieranie do ceremonii obowiązującej w Kościele katolickim20. Maria 
B o g u c k a  niedawno przypomniała szerzej szesnastowieczną europejską debatę 
nad instytucją małżeństwa, w której głos zabrali filozofowie, teologowie, praw-
nicy, medycy oraz pedagodzy z wielu krajów, z tym Polski21. Mimo różnic w po-
strzeganiu relacji między mężem i żoną oraz pełnionych przez nich ról, europejska 
opinia publiczna dość zgodnie głosiła pochwałę małżeństwa. Nie ulega też wąt-
pliwości, że ze względu na swoje liczne uwarunkowania — nierzadko polityczne, 
ekonomiczne czy kulturowe — zawarcie go stanowiło przede wszystkim doniosłe 
wydarzenie społeczne. 

Przepisy regulujące zawarcie i trwałość małżeństwa, ujęte w prawie kano-
nicznym, znalazły w Polsce odbicie, ale tylko w szlacheckim prawie ziemskim. 
Nie było ich w prawie miejskim, magdeburskim czy chełmińskim, obowiązującym 
w miastach Polski przedrozbiorowej22. Natomiast cała sfera prawa materialnego 
małżeńskiego pozostawała domeną prawa miejskiego (i ziemskiego) oraz właści-
wych im instytucji sądowych23. Dodajmy, że do końca istnienia Rzeczypospolitej 
szlacheckiej państwo, uznając sakramentalny charakter małżeństwa chrześcijan 
i kompetencje Kościoła w tym zakresie, tylko w niewielkim stopniu ingerowa-
ło w dotyczące go prawo. Inaczej było w monarchiach absolutnych, np. Francji, 
a także u sąsiadów Polski — w Austrii i Prusach.

Nawet najnowsze prace poświęcone dziejom społeczeństwa staropolskiego — 
powołując się na doktryny kościołów chrześcijańskich, literaturę świecką czy usta-
wodawstwo miejskie preferujące instytucję małżeństwa — kreślą obraz, w którym 
każdy poza duchowieństwem świeckim i zakonnym obu płci, był związany dłużej 
lub krócej węzłem małżeńskim. Nic bardziej błędnego, a winą za ten stan rzeczy 
należy obarczyć historyków pomijających niemal całkowicie zagadnienie bezżen-
ności w przeszłości24. Tymczasem w społecznościach miejskich i wiejskich Polski 
przedrozbiorowej istniało — o czym warto pamiętać — zjawisko celibatu defi-
nitywnego, tj. grupa osób, która przez okres swojego dorosłego życia (umownie 
do 50 lat), nigdy nie była związana węzłem małżeńskim. Obecnie wiemy trochę 

20 Szerzej o poglądach Lutra i Kalwina na instytucję małżeństwa pisze M. B o g u c k a, Białogłowa 
w dawnej Polsce, s. 90–95.

21 Eadem, Polski renesans a rodzina: poglądy Mikołaja Reja na małżeństwo i rodzinę, ,,Spo-
łeczeństwo staropolskie’’, Seria nowa, t. III: Społeczeństwo a rodzina, s. 13–20. Vide też A. W y -
r o b i s z, Staropolskie wzorce rodziny i kobiety–żony i matki, PH, t. LXXXIII, 1992, z. 3, s. 405–421. 

22 T. O p a s, Nad źródłami do badań rozwoju rodziny w miastach polskich u schyłku epoki feudal-
nej, cz. 1, ,,Rzeszowskie Zeszyty Naukowe’’, t. XVI, 1994, s. 270–271. 

23 Obszerne omówienie w: M. D e l i m a t a, Prawo rodzinne w pracach Bartłomieja Groickiego 
(około 1534–1605), „Społeczeństwo staropolskie”, Seria nowa, t. III: Społeczeństwo a rodzina, s. 21–
37.

24 Jednym z nielicznych autorów, który zwrócił szerszą uwagę na celibatariuszy w miastach staro-
polskich jest E. K i z i k, Kary za bezżeństwo w Gdańsku nowożytnym (w drugiej połowie XVII i na 
początku XVIII wieku), [w:] Miłość w czasach dawnych, pod red. B. M o ż e j k o  i A. P a n e r, Gdańsk 
2009, s. 147–155. 
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dokładniej, że zjawisko to było częstsze w mieście, niż na wsi i nieznacznie wzra-
stało na przestrzeni trzech stuleci. W miastach staropolskich, zwłaszcza najludniej-
szych, silniej zaznaczyło swoją obecność wśród kobiet, niż mężczyzn. U schyłku 
XVIII w. w największych ośrodkach staropanieństwo — o czym warto pamiętać 
— mogło dotykać nawet 15–20% kobiet a starokawalerstwo — zapewne 10–15% 
ogółu dorosłych mężczyzn25. Spore rozmiary zjawiska bezżenności potwierdzają 
najnowsze, sondażowe badania Edmunda K i z i k a  nad społecznością nowożytne-
go Gdańska, w którym ok. 10% kawalerów zobowiązanych do ożenku w rok i jeden 
dzień po przyjęciu do prawa miejskiego nie dopełniło tego obowiązku i zostało za 
to surowo ukaranych26. W mniejszych miastach i miasteczkach, które dominowa-
ły w krajobrazie urbanistycznym Korony, wartości te mogły być trochę mniejsze. 
Największe kłopoty z zamążpójściem miały dziewczyny z uboższych warstw spo-
łecznych, które w dużej mierze przybyły do miast i stanowiły w nich niemałą gru-
pę społeczną. Poziom płac, zarówno ich, jak i dużej rzeszy mężczyzn — służących 
czy wyrobników dniówkowych oraz wielu innych — był często niewystarczający, 
żeby zarobić na utrzymanie przyszłej żony i dzieci. Ale nawet w Gdańsku zdarzało 
się, że jego obywatele, jak np. Johann Philipp Seifert, przez 14 lat od przyjęcia do 
prawa miejskiego nie byli w stanie założyć rodziny z powodu ubóstwa (!)27.

Obecnie więcej uwagi chcemy poświęcić wiekowi nupturientów w chwili ślu-
bu, choć należy pamiętać, że samą ceremonię w kościele czy cerkwi poprzedza-
ły coraz lepiej rozpoznane przez historyków elementy rytuału świeckiego — jak 
zaręczyny, uzupełniane nierzadko sporządzeniem umowy (intercyzy), określającej 
szczegółowo wyprawę i posag panny młodej oraz wysokość wiana będącego jej 
zabezpieczeniem przez męża na wypadek wdowieństwa — a także kościelnego 
(zapowiedzi i egzamin przedślubny)28. Poznanie jednego z podstawowych pa-
rametrów demograficznych konstytuowania dawnej rodziny miejskiej jest tym 
ważniejsze, że jeszcze do niedawna, głównie za sprawą głośnego artykułu Johna 
H a j n a l a  o europejskim modelu małżeństwa, zwykło się uważać, iż rodzinę pol-

25 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 277. Na jeszcze większe rozmia-
ry celibatu definitywnego, zwłaszcza kobiet, w wielu dużych miastach Europy Zachodniej wskazują: 
M. P a l l a z z i, Female Solitude and Patrilineage: Unmarried Women and Widows During the Eigh-
teenth and Nineteenth Centuries, ,,Journal of Family History’’, t. XV, 1994, nr 4, s. 451; A. F a u v e –
C h a m o u x, op. cit., s. 226. 

26 E. K i z i k, op. cit., s. 151 nn. 
27 Ibidem, s. 153.
28 Szeroko i kompetentnie przebieg mieszczańskiej ceremonii konstytuowania małżeństwa z we-

selem włącznie dla miast Prus Królewskich we wczesnej epoce nowożytnej rekonstruuje idem, Wesele, 
kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku, 
Gdańsk 2001, s. 40–138; o warunkach powstawania rodziny w małych miastach z uwypukleniem 
względów ekonomicznych informuje A. G ł o w a c k a – P e n c z y ń s k a, Rodzina staropolska, s. 132–
138; o rodzinie żydowskiej m.in. Z. B u d z y ń s k i, op. cit., s. 190–191.
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ską doby późnofeudalnej wyróżniał bardzo młody wiek nowożeńców i znikomy 
odsetek osób pozostających w celibacie29. 

W społecznościach miejskich małżeństwa pierwsze na ogół zawierano w tro-
chę późniejszym wieku niż na wsi, co jest widoczne w całej Europie wczesno-
nowożytnej. Wiek kawalerów w miastach i miasteczkach Korony wcale nie był 
niski i wykazywał spore zróżnicowanie, choć przepisy prawa kanonicznego i mag-
deburskiego określały go na 14 lat dla chłopców (dla dziewcząt odpowiednio: 
12 i 13 lat)30. Na początku XVI w. mężczyźni wywodzący się z elity społecznej 
największego i najbogatszego miasta Polski — Gdańska — żenili się dopiero 
w wieku 30 lat. Równie późno, na rok lub dwa przed trzydziestką, zawierali swoje 
pierwsze małżeństwa inni luteranie — toruńscy Neisserowie, przedstawiciele war-
stwy zamożnego pospólstwa w końcu XVI i w XVII w. Co więcej, szczegółowe 
badania nad ich małżeństwami w XVII w., autorstwa Krzysztofa M i k u l s k i e g o, 
ujawniły wzrost przeciętnego wieku mężczyzn w chwili ślubu z 27,5 do 30,5 roku, 
przy czym jego wahania dość wyraźnie współgrały ze zmieniającą się koniunkturą 
gospodarczą i nasileniem występowania zaraz w mieście31. Tylko w ludnej Starej 
Warszawie w XVII w., jak wynika z najnowszych badań Sierockiej–Pośpiech, ka-
walerowie z parafii św. Jana byli dużo młodsi i mieli przeciętnie niespełna 24 lata, 
ale już w stuleciu następnym ich sąsiedzi, wywodzący się w większości z kręgów 
średniozamożnego mieszczaństwa zamieszkałego w parafii św. Krzyża, liczyli 
przeciętnie aż 29 lat32. 

Z kolei w małych miastach nawet w XVIII w. wiek mężczyzn przy pierwszym 
ślubie — co warto podkreślić — był niższy i z reguły nie przekraczał 26–27 lat. 
W wielkopolskim Kępnie katolicy żenili się w wieku 27 lat, ale w nieodległym 
Gubinie tamtejsi luteranie stawali przed ołtarzem mając już ukończone 28 lat33. 
Katoliccy mieszczanie Brzeżan na Rusi Czerwonej zakładali rodziny w wieku lat 

29 J. H a j n a l, European Marriage Pattern in Perspective, [w:] Populations in History, red. 
D.V. G l a s s, D.E.C. E v e r s l e y, London 1965, s. 101–143.

30 W prawie miejskim obok lat sprawnych (14 lat dla mężczyzny i 13 dla kobiety), pozwalających 
na podejmowanie niektórych decyzji za zgodą opiekunów, funkcjonowało pojęcie pełnej dojrzałości 
i samodzielności prawnej ustalonych dla obu płci na 21 lat, cf. B. G r o i c k i, Artykuły prawa magde-
burskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów, wyd. K. K o r a n y i, 
Warszawa 1954, s. 195; idem, Obrona sierot i wdów, wyd. K. K o r a n y i, Warszawa 1958, s. 109; M. B o -
g u c k a, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005, s. 79.

31 W okresie kulminacji regresu demograficznego w Toruniu (lata pięćdziesiąte XVII w.) bogaci 
kupcy–kawalerowie żenili się i usamodzielniali zdecydowanie wcześniej (26 lat) niż po ustaniu zarazy 
(w latach 1676–1685 — 33–34 lata!), cf. K. M i k u l s k i, Regres demograficzny w Toruniu w XVII 
wieku w świetle analizy małżeństw luteranów, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Histo-
rykow Polskich Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętniki, t. III, cz. 1, Toruń 2001, s. 314. 

32 M. S i e r o c k a – P o ś p i e c h, op. cit., s. 216; C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej War-
szawie, Białystok 1991, s. 174n.

33 W niektórych ośrodkach, jak górnośląskie Strzelce Opolskie czy Toszek, był jeszcze niższy — 
25 lat, szerzej C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 279 nn. 
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26 a ich grekokatoliccy sąsiedzi byli od nich starsi o pół roku. Takich różnic nie 
było w innym miasteczku kresowym — Monasterzyskach, położonych na rzeką 
Koropiec, 15 km na zachód od Buczacza, w którym zarówno unici, jak katolicy 
żenili się wcześniej, tuż przed ukończeniem 24 roku życia34. Całkiem niedawno 
Marian S u r d a c k i  przedstawił wyniki badań m.in. na temat wieku nowożeńców 
w parafii Urzędów, widniejące w tamtejszej księdze metrykalnej ślubów z przeło-
mu XVIII i XIX w. Jednak dane, z których wynika, że blisko jedna trzecia kawale-
rów (31%) miała od 15 do 20 lat i prawie tyle samo (30%) liczyło od 21 do 25 lat, 
świadczyłyby o podejmowaniu przez parafian urzędowskich decyzji o ożenku 
w zdecydowanie wcześniejszym wieku (średnia 23 lata) od innych mieszkańców 
miast i miasteczek staropolskich, choć nieodparcie nasuwa się pytanie o zgodność 
wieku deklarowanego z rzeczywistym35. 

W miastach polskich, podobnie jak w całej Europie doby przedprzemysłowej, 
kobiety wychodziły za mąż wcześniej niż mężczyzni, choć generalnie rzadko de-
cydowały się na ten krok przed ukończeniem 20 roku życia. W XVII w. mieszcz-
ki–katoliczki Starej Warszawy zakładały rodziny mając ukończone 20 lat; tylko 
trochę były od nich starsze torunianki z rodziny luterańskiej Neisserów (19–23 la-
ta), przynajmniej na początku tego stulecia. Jednak w całym XVII w. przeciętny 
wiek luteranek toruńskich w chwili ślubu wzrósł aż o 5 lat, z 19,5 do 24,5 roku. 
Obfitsze i dokładniejsze dane dla XVIII stulecia potwierdzają wychodzenie panien 
za mąż na ogół w wieku powyżej 22 lat, co jest dobrze widoczne w Warszawie; 
a nawet jeszcze później w Toruniu — 25–26 lat. Równie późno co w Toruniu, gdyż 
dopiero po ukończeniu 26,4 lat, czyniły to luteranki w daleko mniejszym dolno-
łużyckim Gubinie. Z kolei w nieodległym Kępnie panny wychodziły za mąż ma-
jąc 23,8 lat. Młodsze od nich były kobiety poślubiane w miastach kresowych, np. 
w Brzeżanach, w których katoliczki rzymskie i grekokatoliczki miały po 21 lat 
i jeszcze bardziej w Monasterzyskach — tylko co ukończone 19 lat. Na tym tle 
bardzo wczesnym zamążpójściem wyróżniały się parafianki z Urzędowa, które 
przynajmniej pod koniec XVIII w. miały stawać na ślubnym kobiercu przeciętnie 
w wieku 17 lat (?)36. 

W świetle przytoczonych danych wydaje się, że na ziemiach polskich wiek 
młodożeńców obniżał się w XVII–XVIII w. z zachodu na wschód i był wyraźnie 
wyższy u obu płci w miastach większych, niż w mniejszych. Na tle ogółu ośrod-
ków miejskich Korony najwcześniej rodzinę zakładali unici, dominujący w popu-
lacjach kresowych miast i miasteczek, następnie katolicy w miastach Wielkopolski 
i Mazowsza, zaś najpóźniej czynili to reprezentacji społeczności protestanckiej 
w bogatych miastach Prus Królewskich. Ta konstatacja ma tym większe znaczenie, 

34 K. R z e m i e n i e c k i, Małżeństwa łacińsko–unickie, s. 96n. 
35 M. S u r d a c k i, Ceremonie religijne w parafii Urzędów w XVII–XVIII wieku, ABMK, 

t. LXXXVIII, 2007, s. 302.
36 Vide literaturę cytowaną w przyp. 28–31.
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że w ówczesnych warunkach reżimu demograficznego wiek nupturientów, przede 
wszystkim kobiet, w połączeniu z długotrwałością małżeństwa, decydował o li-
czebności potomstwa. Wprawdzie tylko nieliczne prace uwzględniają wiek nowo-
żeńców wraz z ich pochodzeniem społeczno–zawodowym, ale dowodzą wyraźnie 
wcześniejszego zakładania rodzin w warstwach zamożniejszych, niż uboższych37. 

W panoramie powstających rodzin na ziemiach przynajmniej Polski central-
nej dominowały na ogół małżeństwa ze starszymi mężczyznami (np. w Gdańsku 
czy w Warszawie nawet powyżej 6–7 lat), które stanowiły ok. 75% wszystkich 
związków. Małżeństwa ze starszą kobietą były dużo rzadsze — ok. 15%38. Resztę 
stanowiły związki zawarte przez równolatków. Widoczne zróżnicowanie wieku 
w chwili ślubu w środowiskach miejskich Korony we wczesnej dobie nowożytnej 
było wypadkową wielu czynników, które jedynie sygnalizujemy z racji ograniczo-
nej objętości artykułu. Wśród nich należałoby wskazać na lokalne uwarunkowania 
kulturowo–ekonomiczne, jak: kontrola nad powstaniem nowej rodziny ze strony 
kościołów, właściciela miasta, czy samej społeczności lokalnej; różnorodne intere-
sy rodzin nowożeńców (np. zwlekanie z przekazaniem warsztatu rzemieślniczego 
czy — szerzej — gospodarstwa); finansowe (możliwość zebrania środków na sa-
modzielne zagospodarowanie czy zdobycie umiejętności zawodowych przed za-
warciem związku); stan biologiczny populacji; stan cywilny nupturientów; miejsce 
ich zamieszkania, wreszcie zajmowana przez nich pozycja społeczno–zawodowa. 
W przebadanych środowiskach miejskich większą różnorodnością ze względu na 
wiek zakładania rodzin charakteryzowali się mężczyźni, natomiast wśród kobiet, 
nawet o różnej pozycji społeczno–zawodowej, generalnie panowała większa jed-
norodność wiekowa. 

W siedemnastowiecznym Toruniu, nękanym licznymi zarazami, wdowcy żeni-
li się powtórnie ok. 37 roku życia. W stuleciu następnym, zarówno w małych mia-
stach (Brzeżany), jak w tych największych (Warszawa), wiek większości wdow-
ców sytuował się ok. 40 roku życia, choć w Urzędowie na Lubelszczyźnie wynosił 
aż 46 lat. Z kolei wdowy decydowały się na ponowne zamążpójście bez względu 
na wielkość ośrodka i jego funkcje, najczęściej w wieku 30–35 lat39. 

W porównaniu do rodzin chrześcijańskich społeczność żydowską wyróżniały 
zdecydowanie wcześniejsze ożenki i zamążpójścia. Z badań niedawno zmarłego 
Jakuba G o l d b e r g a  nad największym skupiskiem Żydów w Koronie, krakow-
skim Kazimierzem w XVIII w. wynika, że blisko 74% tamtejszych kobiet i 29% 
mężczyzn w wieku do 20 lat żyło już w małżeństwie, choć w wielu mniejszych, 

37 Cf. K. M i k u l s k i, op. cit., s. 313n; J. S p y c h a ł a, Śluby w parafii Strzelce Opolskie w latach 
1766–1870, [w:] Śląskie Studia Demograficzne. Śluby, pod red. Z. K w a ś n e g o , Wrocław 1995, s. 25.

38 Trudno tu zresztą o jakąś próbę uogólnienia, skoro np. wśród zrekonstruowanych przez H. K u -
r o w s k ą  (op. cit., s. 137) rodzin gubińskich w 32% przypadków panna młoda była starsza od męż-
czyzny przeciętnie o 4,5 roku. 

39 Szerzej: C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 282n.
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przebadanych przez niego miasteczkach województwa krakowskiego oraz zie-
mi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, Żydzi zakładali rodziny najczęściej 
w przedziale wiekowym 20–24 lata, i to bez względu na płeć40. Zdarzały się także 
miejskie społeczności izraelitów, np. położone na Litwie Radoszkowice, w któ-
rych przeciętny wiek zawierania małżeństw przez mężczyzn wynosił 17, a dla ko-
biet nawet 16 lat41. Tak wczesne aranżowanie związków znajdowało akceptację 
religijnej społeczności żydowskiej, szeroko odwołującej się do ideałów życia ro-
dzinnego i widzącej w nim m.in. sposób na zapobieganie pozamałżeńskim kontak-
tom seksualnym. Nie bez znaczenia dla nowo powstałej komórki społecznej była 
możliwość skorzystania z opieki i pomocy rodziców w postaci tzw. ,,ojcowskiego 
stołu’’, trwającego od dwóch do ośmiu lat, a niekiedy nawet dłużej42. Jednakże 
żydowski zwyczaj licznych małżeństw wśród młodych spotykał się też z dużą falą 
krytyki w dobie stanisławowskiej, i to zarówno ze strony samych Żydów (Jakub 
Kalmanson, Abraham Hirszowicz), jak osób spoza tego środowiska (Andrzej 
Zamojski, Józef Wybicki). 

Wśród małżeństw Izraelitów, podobnie jak w rodzinach chrześcijańskich, do-
minowały związki, w których mąż był starszy od żony (przeciętnie o 1–5 lat), i ta 
różnica wieku wyraźnie wzrastała przy kolejnych ożenkach mężczyzn. W więk-
szych skupiskach żydowskich, np. na krakowskim Kazimierzu, nie brakowało jed-
nak par, gdzie żona była starsza od męża (15%); w mniejszych było ich mniej 
(9%)43. 

Najnowsze badania Zdzisława Budzyńskiego nad ludnością miasta prywatne-
go Horodenki, położonego przy granicy z Bukowiną, które ok. 1785 r. zamieszki-
wało ok. 4,5 tys. mieszkańców, w tym 10,2% Ormian, przybliżyły charakterystykę 
związków małżeńskich zawieranych także przez tę zamożną wspólnotę etnicz-
ną i religijną, zamieszkującą w zwartych koloniach ówczesne miasta kresowe. 
Małżeństwa ormiańskie zawierane były z reguły znacznie później, niż rzymskoka-
tolickie i unickie, nie mówiąc o Izraelitach. Były to związki dojrzałe pod każdym 
względem: wieku nowożeńców, ich pozycji społecznej i zamożności. Dziewczyny 
ormiańskie opuszczały domy rodzinne najwcześniej pomiędzy 20 a 25 rokiem ży-
cia, zaś trzydziestoletni młodzieńcy dopiero rozpoczynali poszukiwania towarzy-
szek życia, pozostając do tego czasu we wspólnych z rodzicami i rodzeństwem 

40 J. G o l d b e r g, Jewish Marriage in Eighteenth Century Poland, ,,Polin’’, t. X, 1997, s. 23, 35. 
Jeśli chodzi o miasta, przedmiotem obserwacji, obok społeczności Kazimierza, było dziewięć innych 
miast woj. krakowskiego i pięć ziemi wieluńskiej i pow. ostrzeszowskiego. Artykuł w wersji polskiej 
został niedawno przedrukowany w: idem, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospo-
litej szlacheckiej, Kraków 2012, s. 137–178.

41 A. M i c h a ł o w s k a, Rodzina żydowska w Radoszkowicach w końcu XVIII wieku, KH, t. CX, 
2003, nr 1, s. 64; o wczesnych ożenkach i zamążpójściach izraelitów w miastach i miasteczkach kreso-
wych vide też: Z. B u d z y ń s k i, op. cit., s. 190n.

42 J. G o l d b e r g, Jewish Marriage, s. 27; A. M i c h a ł o w s k a, op. cit., s. 67.
43 J. G o l d b e r g, Jewish Marriage, s. 25, 37.
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gospodarstwach domowych. Stąd różnica wieku między małżonkami była znacz-
na, sięgająca przeciętnie co najmniej 12 lat, przy czym nie brakowało związków 
z mężczyzną starszym o 20, a nawet 30 lat. W grupie tej nie zdarzały się małżeń-
stwa rówieśnicze44.

Małżeństwa ówczesne, zazwyczaj przerwane przedwczesnym zgonem jedne-
go z małżonków, były dość krótkotrwałe, i to nie tylko w skali Polski, lecz całego 
kontynentu. W miastach polskich XVII w., zwłaszcza najludniejszych — Poznaniu 
i Starej Warszawie — małżeństwo trwało średnio tylko dziesięć lat. W dynamicz-
nie rozwijającej się w drugie połowie XVIII w. Warszawie pierwsze związki były 
już dłuższe — przeciętnie 15 lat. W niedużych ośrodkach, przede wszystkim z po-
wodu mniejszej umieralności, trwały niekiedy jeszcze dłużej — np. w Gubinie 
20 lat, a w miastach śląskich w końcu tegoż stulecia nawet 25 lat45. Najdłużej trwa-
ły małżeństwa przedstawicieli najbogatszych grup społecznych46. Konsekwencją 
panującej ówcześnie wysokiej umieralności były powtórne małżeństwa pozosta-
łych przy życiu współmałżonków, dążących do odbudowy stadła. Ich szanse na re-
mariaże nie były jednak równe. O długości wdowieństwa, a zarazem o powtórnym 
czy nawet kolejnym ożenku bądź zamążpójściu, niezależnie od płci, decydował 
przede wszystkim majątek, który uprzywilejowywał bogatych. 

Ponadto w wielu miastach władze cechowe formułowały przepisy regulujące 
problem powtórnych małżeństw, głównie wdów po majstrach. Wdowcy, przewa-
żający liczebnie nad wdowami w młodszych rocznikach, mieli na ogół większą 
szansę na powtórny ożenek. Napływ młodych dziewczyn, większy niż mężczyzn, 
do miast powodował przewagę liczebną kobiet na rynku małżeńskim. Wprawdzie 
w Warszawie w całym XVIII w. przeciętne trwanie wdowieństwa u mężczyzn i ko-
biet wynosiło około półtora roku, jednak tamtejsi wdowcy w epoce saskiej żenili 
się ponownie szybciej — połowa z nich poślubiła nowe partnerki w przeciągu za-
ledwie sześciu miesięcy po stracie poprzednich. W tym samym czasie tylko jedna 
czwarta wdów wyszła ponownie za mąż. W sumie nowe rodziny w pierwszym roku 
wdowieństwa założyło trzy czwarte mężczyzn i tylko połowa kobiet47. Należy pa-
miętać, że wdowcy, zwłaszcza zamożniejsi, brak małżonki w pracach miejskiego 
gospodarstwa mogli rekompensować zatrudnianiem — okresowo lub na stałe — 
większej niż wcześniej liczby służących. Z kolei wdowy, zwłaszcza po majstrach, 
zmuszał do ponownego zamążpójścia przed upływem roku przepis prawny, uza-
leżniający dalsze prowadzenie warsztatu cechowego od męskiego kierownictwa48. 

44 Z. B u d z y ń s k i, op. cit., s. 187.
45 H. K u r o w s k a, op. cit., s. 206; J. S p y c h a ł a, op. cit., s. 45.
46 Szerzej: C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 285.
47 Idem, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, s. 185–186.
48 Przykłady takich regulacji podają: E. B o r k o w s k a – B a g i e ń s k a, Cechowe prawo gospo-

darcze w miastach Wielkopolski w XVII wieku, Poznań 1977, s. 70n.; A. K a r p i ń s k i, Kobieta w mie-
ście, s. 49 nn; A. G ł o w a c k a – P e ń c z y ń s k a, Kobieta w małych miastach, s. 84 nn. W. R u s i ń s k i 
(Życie codzienne Kaliszu w dobie Oświecenia, Poznań 1988, s. 300) zauważa, że niektórzy z młodych 
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Nie były to łatwe decyzje, gdyż powtórny mariaż rodził komplikacje, a nawet za-
grożenie dla przyszłości osieroconego potomstwa. W przypadku śmierci matki 
i ponownego ożenku ojczyma los dzieci z pierwszego małżeństwa na ogół był nie 
do pozazdroszczenia. Bardzo często taka sytuacja prowadziła do ich pauperyzacji. 

Rzadkość ponownych ślubów kobiet w pierwszych miesiącach trwania wdo-
wieństwa była podyktowana obawą przyszłych kandydatów o to, czy poślubia-
na wdowa nie jest brzemienna i nie spodziewa się dziecka–pogrobowca. Z kolei 
niekiedy — co warto podkreślić — dość szybkie zamążpójścia niektórych wdów 
w miastach staropolskich wynikały z chęci jak najszybszego zalegalizowania 
już poczętych dzieci pozamałżeńskich. Niektóre z nich bowiem po śmierci mę-
ża przyjmowały swobodniejszą postawę obyczajową i nie było to jakąś specyfiką 
życia w dużych miastach, np. w stutysięcznej Warszawie, skoro w daleko mniej-
szym Urzędowie w 1785 r. wdowa Urszula Grabowska, będąc w podeszłych latach 
,,odważyła się na wszeteczeństwo’’ z młodzieńcem, na dodatek spokrewnionym. 
Marian Surdacki wydobywa wiele przykładów rozprężenia obyczajów i naru-
szania rygorów moralnych nie tylko przez osoby młode czy samotne, lecz tak-
że przez całe rodziny w badanej przez siebie społeczności miejskiej Urzędowa, 
podobnie jak Aneta G ł o w a c k a – P e n c z y ń s k a  dla niektórych małych miast 
wielkopolskich49. 

Częstotliwość małżeństw wdowców i wdów zależała od wielu czynników, 
w tym zwłaszcza od zjawisk kryzysowych w rozwoju demograficznym poszcze-
gólnych ośrodków, lecz także wieku owdowienia, zamożności, wahań podaży 
rynku małżeńskiego, środowiska kulturowego i gospodarczego, czy liczby osie-
roconego potomstwa. Bliższe wejrzenie w świat funkcjonowania społeczności 
osiemnastowiecznej Warszawy daje podstawę do przypuszczenia, że generalnie 
posiadanie dużej liczby osieroconego potomstwa (pięcioro, sześcioro) przez osoby 
owdowiałe, bez względu na płeć, było jednym z elementów utrudniających znale-
zienie nowego partnera na dalszą część życia. Wśród wdowców najczęściej żenili 
się bezdzietni lub mający od jednego do trojga dzieci. Nieduża liczba potomstwa 
nie była również czynnikiem dyskwalifikującym na rynku matrymonialnym sto-
łeczne wdowy. Jednak przy ponownych zamążpójściach kobiet zasadniczo ich stan 
majątkowy przechylał szalę na korzyść bogatszych, skoro ani liczne potomstwo 
niektórych wdów, obarczonych nawet sześciorgiem dzieci, ani ich wiek (połowa li-
czyła już od 35 do 44 lat) nie przeszkadzały nowym partnerom w ich poślubieniu50.

kawalerów poślubiający starsze wdowy po ich śmierci żenili się ponownie z pannami, nawet mniej 
posażnymi; podobnie M. S i e r o c k a – P o ś p i e c h, op. cit., s. 218n.

49 C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, s. 139n; M. S u r d a c k i, Rodzina i jej 
problemy, s. 233–236; A. G ł o w a c k a – P e n c z y ń s k a, Kobieta w małych miastach, s. 53n. Podob-
ne postawy wdów w luterańskim Gubinie w XVIII w. zauważa H. K u r o w s k a, op. cit., s. 207. 

50 C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, s. 182 nn.
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W mniejszych ośrodkach miejskich, w latach bez poważniejszych klęsk ele-
mentarnych, w dobie staropolskiej pierwsze związki stanowiły przeważnie ok. 
75% ogółu zawieranych ślubów, kolejne dotyczyły 25% małżeństw. Z kolei w naj-
większych miastach — Poznaniu, Toruniu czy Warszawie — zdecydowanie więcej 
było małżeństw powtórnych i następnych, które w różnych latach względnego spo-
koju stanowiły bez mała nawet 40–50% wszystkich związków51. Ich udział był na 
ogół jeszcze większy w ludnych aglomeracjach w latach następujących bezpośred-
nio po większych epidemiach, liczniej i ciężej dotykających społeczności dużych 
ośrodków jeszcze w pierwszej połowie XVIII stulecia52. 

Strategie małżeńskie rodzin, widziane jako modele usamodzielniania społecz-
no–zawodowego synów i córek, wraz z motywacją kolejnych związków w uwar-
stwieniu społecznym miast Polski przedrozbiorowej pozostają problemem słabo 
zbadanym, chociaż ostatnio częściej podejmowanym. Nie ulega wątpliwości, że 
w dawnych społecznościach miejskich istniały zwyczajowe normy, które wyboro-
wi żony lub zięcia nadawały dużą, a w najbogatszych środowiskach nawet donio-
słą rangę. Miasta nowożytne, zwłaszcza ludniejsze, posiadały rozbudowaną struk-
turę pionową. Ale nawet w niedużych liczebnie ośrodkach Korony, jak Ostrów 
Mazowiecka i Urzędów, czy w położonych na nieodległym Śląsku — Toszku, 
Strzelcach Opolskich, Bielawie — przestrzegano zasady kojarzenia małżeństw 
w obrębie własnej lub zbliżonej warstwy społecznej, choć nie zawsze konse-
kwentnie. W siedemnastowiecznej Ostrowi na Mazowszu jedynie 12% małżeństw 
było niejednolitych społecznie. Były to najczęściej związki chłopów i drobnych 
szlachciców z mieszczkami ostrowskimi; w mniejszym stopniu zaś szlachcianek 
z chłopami lub mieszczanami53. W Urzędowie na Lubelszczyźnie nie było ślubów 
mieszczan z przedstawicielami poddanej miastu ludności chłopskiej, czy z rodzin 
służących w beneficjach parafialnych. Czasami tamtejsze mieszczki poślubiały 
chłopów, ale z okolicznych wiosek szlacheckich. Najbogatsze z nich wielokrotnie 
wychodziły za mąż za obywateli Lublina oraz szlachtę z bliskich i odleglejszych 
krańców Polski. Występująca niekiedy nierówność majątkowa czy społeczna by-
ła nieraz trwalszym elementem nienajlepszego samopoczucia i pozycji jednej ze 
stron w życiu rodzinnym. Co więcej, tkwiła ona nie tylko w pamięci najbliższych 
członków rodziny, lecz także w opinii otoczenia54. W rodzinach zamożnych, bez 

51 M. S i e r o c k a – P o ś p i e c h, op. cit., s. 218.
52 K. M i k u l s k i, op. cit., s. 310n. Skalę śmiertelności w latach epidemii w nowożytnym Gdańsku 

dobrze ukazuje także praca J. B a s z a n o w s k i e g o, Przemiany demograficzne w Gdańsku w latach 
1601–1846 w świetle tabel ruchu naturalnego, Gdańsk 1995, s. 262 nn. Na dużą częstotliwość chorób 
epidemicznych w staropolskich ośrodkach municypalnych wskazuje A. K a r p i ń s k i, W walce z nie-
widzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następ-
stwa demograficzne, społeczno–ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000, s. 74 nn, 193 nn. 

53 A. S i ł u c h, Rejestracja metrykalna ślubów w parafii Ostrów Mazowiecka w XVII w., ,,Przesz-
łość Demograficzna Polski’’, t. XIV, 1983, s. 79.

54 Vide przykłady przytoczone przez J. K r a c i k a, ,,A jam przecie mieszczanin”. Stereotypy spo-
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względu na wielkość i rangę ośrodka, majątek wnoszony przez oboje nowożeńców 
stanowił najważniejszy element pertraktacji przedślubnych, prowadzonych znacz-
nie częściej przez członków rodzin, niż przez samych zainteresowanych.

Niedawne badania Krzysztofa Mikulskiego nad strategiami rodzin mieszczan 
toruńskich, reprezentujących różne grupy zawodowe i majątkowe (m.in. patrycju-
szy i kupców, browarników, balwierzy, lekarzy i aptekarzy, uczonych, rzeźników), 
związanych z tym bogatym miastem protestanckim przez wiele lat, ukazały barw-
ną panoramę postaw matrymonialnych obywateli nowożytnego Torunia i ich uwa-
runkowania55. Historie rodzin najbogatszych mieszczan — browarników i kupców 
— dowiodły wąskiego zasięgu koligacji rodzinnych, ograniczonego do elity ku-
piecko–intelektualnej i zamykania do niej dostępu przedstawicielom pospólstwa. 
Członków tych rodzin wyróżniała dbałość o poziom wykształcenia (zwłaszcza 
uniwersyteckiego) synów, w którym widziano szansę, jeżeli już nie awansu spo-
łecznego, to przynajmniej utrzymania dotychczasowego statusu. Zdolności osobi-
ste, kształcenie synów w połączeniu z odziedziczonym majątkiem i bogate ożenki 
umożliwiały niektórym rodzinom średniozamożnym awans do grona elity rządzą-
cej, jak to miało miejsce w rodzinie Meissnerów — balwierzy w XVI w. i kup-
ców (!) stulecie później. Obserwacje strategii rodzinnych rzeźników, odgrywają-
cych obok kupców, piwowarów i piekarzy także ważną rolę w mieście, ukazały 
największą endogamiczność matrymonialną ze wszystkich cechów toruńskich56. 
Natomiast poza własnym cechem mężów i żon dla swoich dzieci rodzice poszu-
kiwali najczęściej w rodzinach mistrzów branży spożywczej, skórzanej, niekiedy 
także kupców. Charakterystyczne, że ta konserwatywna strategia matrymonialna 
znajdowała również odbicie w strategii kształcenia ich synów, ograniczonego do 
poziomu gimnazjum. Owdowiali rzeźnicy w kolejnych związkach poślubiali dość 
często kobiety spoza własnego cechu. Natomiast wdowy wychodziły powtórnie za 
mąż prawie wyłącznie za rzeźników. 

Skromniejszy zasób źródeł nie stwarza na razie większych możliwości pozna-
nia praktyki doboru małżeńskiego uboższych grup społecznych ludności miejskiej 
(służba domowa, wyrobnicy, ludzie luźni), choć w opinii Mariana Surdackiego 
biedota urzędowska żeniła się tylko między sobą57. Problem trudności mariaży, 
zwłaszcza dziewcząt z pospólstwa, był dostrzegany przez Kościół, świeckich 
moralistów, a także władze wielu, zwłaszcza największych, miast dawnej Polski. 
Przynajmniej częściowemu rozwiązaniu tego problemu miały służyć tworzone od 

łeczne mieszkańców Kleparza w XVI–XVIII wieku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne 
ofiarowane Feliksowi Kirykowi w 60. rocznicę urodzin, red. J. C h r o b a c z y ń s k i, A. J u r e c z k a, 
M. Ś l i w a, Kraków 1993, s. 206–213.

55 K. M i k u l s k i, Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów 
modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku), Toruń 2004, s. 191–257.

56 Ibidem, s. 80n.
57 M. S u r d a c k i, Ceremonie religijne, s. 303.
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schyłku średniowiecza różnego rodzaju fundacje posagowe dla ubogich dziewcząt 
oraz wypłacane zapomogi, np. na urządzenie wesela58.

W dużych miastach staropolskich tylko nieliczne małżeństwa były zawierane 
z udziałem osób zamieszkujących poza obrębem tej samej lub sąsiednich parafii 
miejskich. Jest to jednak obraz raczej formalny, niż rzeczywisty, albowiem najważ-
niejsze źródła — księgi zaślubionych — informują głównie o miejscu zamiesz-
kania przed zawarciem związku, a nie o miejscu urodzenia nupturientów. Szlaki 
wędrówek ludności napływowej do wielu dużych aglomeracji (Gdańsk, Kraków, 
Lublin, Lwów, Poznań, Toruń, Warszawa) nie prowadziły z reguły bezpośrednio 
z rodzinnych wsi czy miasteczek. Przybywano do nich z okolicznych wsi i więk-
szych miejscowości, będących niejednokrotnie punktami etapowymi wędrówek. 
Stąd wśród nowożeńców parafii miejskich znaleźli się zarówno ich mieszkańcy 
z dziada pradziada, jak ci, którzy przybyli całkiem niedawno i rozpoczynali do-
piero proces wrastania w organizm społeczny dużego ośrodka59. Co więcej w nie-
których miastach, np. w Starej Warszawie, od początku XVII w. miała miejsce 
intensywna rozbudowa przedmieść, tworzenie nowych jurydyk i tym samym prze-
noszenie się centrum życia poza obręb murów miejskich. 

Tym niemniej z formalnego punktu widzenia w ludniejszych ośrodkach udział 
związków endogamicznych (w których oboje młodych pochodziło z tej samej 
parafii) nie zawsze był duży. W Starej Warszawie w pierwszej połowie XVII w. 
wynosił 45,5%, w drugiej — 65%. Sto lat później w innej parafii stołecznej, św. 
Krzyża, 80% nowożeńców znalazło swojego partnera w jej granicach. Generalnie 
ruchliwość terytorialna nowożeńców, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, nie była 
wówczas nazbyt duża i częściej dotyczyła mężczyzn. Z badań nad miejskimi spo-
łecznościami kresowymi wynika, że obejmowała ona 11–15% kawalerów i dwu–
trzykrotnie mniejszy odsetek panien, przy czym nieco większą ruchliwością wyka-
zywali się grekokatolicy60. 

Osobnym zagadnieniem, wartym chociażby zasygnalizowania, jest także skala 
małżeństw mieszanych, i to zarówno międzyobrządkowych, jak międzywyznanio-
wych. W świetle najnowszych badań ludności Kresów Południowo–Wschodnich 
w drugiej połowie XVIII w. małżeństwa pomiędzy przedstawicielami obrządków 
rzymsko– i grekokatolickiego zawierane były głównie w kościele, rzadziej w cer-
kwi, i mogły stanowić w zależności od parafii od kilku do kilkunastu procent ogó-
łu ślubów, przy czym nie brakuje kontrowersji dotyczących metod badania tego 

58 Informuje o nich A. K a r p i ń s k i, Fundacje posagowe w dużych miastach Rzeczypospolitej 
w XVI–XVIII w., KH, t. CV, 1998, nr 1, s. 3–20.

59 Szerzej pisze o tym C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 291 nn.
60 Z. B u d z y ń s k i, op. cit., s. 167. Warto przywołać badania z których wynika, że jeszcze w po-

łowie XIX w. warszawiacy czy poznaniacy znajdowali współmałżonka przede wszystkim w najbliż-
szym kręgu sąsiedzkim (na tej samej ulicy, nierzadko w tym samym domu), cf. S. K o  w a l s k a –
G l i k m a n, Ruchliwość społeczna i zawodowa mieszkańców Warszawy w latach 1845–1861, Wrocław 
1971; K. M a k o w s k i, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992, s. 114n.
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zjawiska61. Dla nas jest jednak ważniejsze, że miały one miejsce we wszystkich 
grupach i warstwach kresowych wspólnot miejskich. Do dwuobrządkowych mał-
żeństw dochodziło także wśród tamtejszych Ormian, przy czym partner lub part-
nerka wywodzili się przeważnie ze wspólnoty polskiej, rzadziej ruskiej62. Kościół 
katolicki, wzmocniony uchwałami Soboru trydenckiego, wprawdzie nie legalizo-
wał małżeństw rzymskich katolików z innowiercami, niemniej ślady ich zawie-
rania, znajdujemy na kartach staropolskich ksiąg zaślubionych. W XVII w. tyl-
ko w Starej Warszawie było to zjawisko marginalne — w tamtejszym kościele 
św. Jana udzielono zaledwie ośmiu takich ślubów na blisko 5 600, i tylko trochę 
częstsze w stuleciu następnym — 2,6–3,1% wszystkich związków zawartych w in-
nej stołecznej parafii, św. Krzyża63. Warto jednak pamiętać, że np. w luterańskim 
Elblągu u schyłku XVII w. co siódme małżeństwo (14%) było związkiem miesza-
nym wyznaniowo64.

W małych miastach polskich, mających na ogół charakter rolniczy, małżeństwa 
zawierano najczęściej jesienią i zimą (z wyłączeniem grudnia — okresu adwen-
tu), po zakończeniu wcześniejszych zajęć gospodarskich (orka i siew ogrodów czy 
pól) i zgromadzeniu odpowiednich zapasów żywności oraz niezbędnych funduszy. 
Wpływ czynnika gospodarczego jest trochę mniej widoczny w dużych ośrodkach. 
Najwięcej ślubów przypadało w nich na karnawał czyli styczeń–luty i dopiero po-
tem na miesiące jesienne: październik i listopad. Sporo związków zawierano także 
w lipcu. Zarysowany powyżej schemat sezonowości ślubów w rodzinach staro-
polskich nie różnił się specjalnie od innych krajów naszego kontynentu. W całej 
Europie przedprzemysłowej uprzywilejowaną porę zawierania małżeństw stano-
wił okres zimowy (listopad–luty), choć był on słabiej widoczny w środowiskach 
protestanckich65. 

Mniej liczne, niż sezonowość miesięczna, są próby badania rozkładu wcze-
snonowożytnych ślubów w ciągu tygodnia. Dowodzą one raczej różnic niż po-
dobieństw regionalnych i społecznych. Pamiętajmy, że ceremonia ślubna ży-
wo interesowała młodych, ich rodziców, a także bliższych i dalszych krewnych 
czy przyjaciół nowożeńców. W miastach i miasteczkach bez względu na stopień 
zamożności starano się zapewnić jej uroczystą oprawę. Wydaje się, że element 
atrakcyjności samego momentu zawarcia związku mógł być zwiększony staran-
nym i przemyślanym wyborem jego dnia. W lokalnych społecznościach dużych 

61 Szerzej o problemach związanych z badaniem skali związków mieszanych i ich funkcjonowa-
nia: Z. B u d z y ń s k i, op. cit., s. 172 nn.

62 Ibidem, s. 178.
63 M. S i e r o c k a – P o ś p i e c h, op. cit., s. 221; C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej War-

szawie, s. 99n.
64 O małżeństwach mieszanych w Elblągu i sporach wokół wychowania dzieci w stosownej kon-

fesji dobrze informuje najnowsze opracowanie E. P a p r o c k i e j, Tolerowani, nielubiani. Katolicy 
w Elblągu w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku, Warszawa 2009, s. 162 nn. 

65 A. F a u v e – C h a m o u x, op. cit., s. 227n.
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i małych miast pary katolickie najczęściej zawierały związek w dzień świąteczny 
jakim była niedziela, a w następnej kolejności także w poniedziałek i wtorek, zde-
cydowanie rzadziej w pozostałe dni tygodnia66. Z kolei w protestanckim Gdańsku, 
Toruniu czy Elblągu tamtejsze ordynacje weselne zabraniały stawania na ślubnym 
kobiercu w niedzielę oraz w inne dni świąteczne, co było zgodne z nauczaniem 
Lutra, aby dni świąteczne przeznaczać na wspólne duchowe przeżywanie, a nie 
huczne biesiady weselne. Tym samym w luterańskich miastach Prus Królewskich 
większość związków została zawarta w poniedziałek, wtorek lub czwartek67.

Świadkowie ślubu w znakomitej większości reprezentowali środowisko spo-
łeczne nowożeńców. W niektórych wypadkach nowożeńców i świadków łączyły 
bliskie więzy rodzinne, towarzyskie i zawodowe, w innych były one wyrazem 
patronackich kontaktów społecznych, wynikających ze stosunków służbowych68. 
Co ciekawe, bez względu na wielkość ośrodka i jego funkcje życie mieszkańców 
toczyło się w wąskim, dość zamkniętym kole kilku sąsiedzkich kontaktów i poza 
nie najczęściej nie wykraczało. Ich horyzonty ograniczała własna parafia, a jesz-
cze bardziej własna ulica, dom, kamienica czy dworek. Ludzie ci zawierali związ-
ki małżeńskie między sobą, sobie wzajemnie ,,świadczyli”, ze sobą spotykali się 
w pracy i od święta.

Urodzenie dziecka było darem Boga i takie jego widzenie silnie funkcjonowa-
ło w świadomości zarówno jednostkowej, jak społecznej w dawnych wiekach 69. 
Bezdzietność zaś była nieszczęściem dla rodziców bez względu na pozycję zajmo-
waną w lokalnej społeczności70. Dodajmy tylko, że wyjątkowość okresu w życiu 
kobiety, jakim było noszenie dziecka w jej łonie, dostrzegało także staropolskie 
prawo karne. Brzemienność kobiet chroniła je od kary chłosty czy tortur, niekiedy 
łagodzono im wysokość kary za popełnione przestępstwo71. Dawniej większość 
porodów odbywano w izbach domowych w obecności bab położnych (vetulae). 
Tylko w niektórych dużych miastach, głównie Prus Królewskich, zatrudniano od 
jednej do trzech wykwalifikowych akuszerek (obstetrices), zobowiązanych do od-
bierania porodów, głównie patrycjuszek72. Wbrew utartym przekonaniom pierwsze 

66 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 300 nn.
67 E. K i z i k, Wesele, s. 49 nn.
68 Vide M. S u r d a c k i, Ceremonie religijne, s. 307 nn.
69 J.–L. F l a n d r i n, op. cit., s. 209 nn; M. B o g u c k a, Gorsza płeć, s. 96n. 
70 O różnych wymiarach bezdzietności, głównie w rodzinie panującej i arystokratycznej: D. Ż o -

ł ą d ź – S t r z e l c z y k, Osobisty i społeczny wymiar bezdzietności, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, 
kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. K a r -
p i ń s k i, E. O p a l i ń s k i, T. W i ś l i c z, Warszawa 2010, s. 103–112.

71 B. G r o i c k i, Artykuły prawa magdeburskiego, s. 71.
72 O działalności położnych vide B. Z a b o r o w s k a, Pomoc przy porodach w Rzeczypospolitej 

w epoce nowożytnej w świetle zielników i poradników medycznych, [w:] Wśród córek Eskulapa. Szkice 
z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. A. K a r p i ń s k i, Warszawa 
2009, s. 294 nn. 
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dziecko w dawnych rodzinach miejskich nie przychodziło na świat tak szybko, 
jak można by oczekiwać. W środowisku bogatego mieszczaństwa Starej Warszawy 
w XVII w. u 43% rodzin pierwsze dziecko rodziło się po upływie 8–12 miesięcy, 
u 28% po 13–24 miesiącach, zaś u ponad 17% — po dwóch i więcej latach od mo-
mentu zaślubin73. Stulecie później w rodzinach parafian świętokrzyskich pierwszy 
poród miał miejsce po upływie 14 miesięcy (uwzględniając poczęcia przedślub-
ne)74. Także w wielu rodzinach w mniejszych miastach śląskich (Strzelce Opolskie, 
Bielawa, Toszek) wspomniana przerwa nie była krótka, wynosiła bowiem od 11 do 
20 miesięcy. Kolejne dzieci przychodziły na świat w odstępie 24–30 miesięcy, przy 
czym na ogół okresy między porodami wydłużały się z czasem. Przerwy porodo-
we ulegały skróceniu z powodu śmierci w niemowlęctwie poprzedniego dziecka75. 
W niektórych społecznościach miejskich, np. w Gubinie na Łużycach, na początku 
XVIII w. dzieci w rodzinach rodziły się co niecałe trzy lata76. W sumie w rodzi-
nach mieszczańskich, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, rodziło się przeciętnie 
6–8 dzieci, choć ze względu na ich dużą śmiertelność (przeciętnie ok. 300 o/oo) 
wieku dorosłego dożywała mniej niż połowa. Duża umieralność dzieci i młodzieży 
była zjawiskiem podstawowym dla ówczesnej kondycji demograficznej rodziny 
miejskiej. Natomiast obserwacje postaw prokreacyjnych par małżeńskich w du-
żych miastach, np. w stołecznej Warszawie, dają podstawy do wysunięcia hipotezy, 
że niektóre z nich nie tylko znały, ale i stosowały w praktyce regulację urodzeń. 
Dostrzeżonemu spadkowi całkowitej płodności w końcu XVIII w. towarzyszyły 
inne zjawiska: spadek liczby potomstwa urodzonego w ciągu pierwszych pięciu 
lat małżeństwa i wzrost odsetka rodzin bezdzietnych. Trudno też mówić o dąże-
niu stołecznych par do maksymalnego spożytkowania możliwości rozrodczych 
warszawianek (co byłoby równoznaczne z pojęciem płodności naturalnej), skoro 
wydawały one swoje ostatnie dzieci na świat mając 34–39 lat, a więc na długo 
przed końcem ich biologicznej płodności77. Także inne, nieliczne jak dotąd, bada-
nia mniejszych społeczności miejskich metodą rekonstrukcji rodzin wskazują na 
dość wczesne kończenie procesu prokreacji w staropolskiej rodzinie miejskiej. Na 
tym etapie badań można to ostrożnie interpretować jako przykłady świadomego 
macierzyństwa. Zarazem trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy 
mamy do czynienia z antykoncepcją całkowitą (iluzoryczne byłoby założenie, że 
pary po wydaniu ostatniego dziecka ze sobą nie współżyły), czy może z rozłoże-
niem urodzeń w czasie, np. u par o regularnych trzyletnich przerwach międzypo-

73 M. S i e r o c k a – P o s p i e c h, L’image démographique de la famille en Vieille Varsovie au dec-
line du XVIe et XVIIe siècles, [w:] Les modèles familiaux en Europe aux XVIe–XVIIIe siècles, red. 
C. K u k l o, Białystok 1992, s. 98.

74 C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, s. 209.
75 Szerzej: ibidem, s. 212–214.
76 H. K u r o w s k a, op. cit., s. 210
77 Na ten temat: C. K u k l o, Czy społeczeństwo polskie w dobie oświecenia regulowało liczbę 

dzieci w rodzinach? RDSG, t. LI/LII, 1990/1991, s. 19–55.
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rodowych. Życie ówczesnych żon i matek toczyło się w stałym rytmie kolejnych 
ciąż i porodów, przerywanych śmiercią noworodka lub nieco starszego dziecka. 
Kobiety karmiące piersią, pracujące w gospodarstwie domowym i pomagające 
w warsztacie mężowskim obawiały się nie tylko śmierci potomstwa, lecz także — 
o czym warto pamiętać — swojej. Wysoka przeciętna umieralność okołoporodowa 
kobiet wskutek powikłań ciąży, porodu i połogu, chociaż zróżnicowana społecznie 
i zawsze większa w środowisku uboższym, była jeszcze silniejszym zagrożeniem 
dla rodzących w starszym wieku, odczuwających naturalne osłabienie organizmu, 
związane z rosnącą liczbą przebytych ciąż78. 

Dużym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że rodziny staropolskie nie wie-
działy nic o stosunkach niekończących się zapłodnieniem partnerki79. Co więcej, 
lektura akt sądowych dowodzi, że nie tylko szacowne mieszczki i ich mężowie, 
lecz także ich niepiśmienne służące i służący mieli świadomość skutków stosowa-
nia środków poronnych w postaci ziół i środków chemicznych, czy też zamieszki-
wania w miastach różnego rodzaju ,,bab” i znachorek, gotowych za opłatą służyć 
pomocą w tych sprawach80. Zupełnie inną kwestą była ich skuteczność. 

W zjawisku dążenia, zwłaszcza dobrowolnego, do ograniczania liczby uro-
dzeń, a nawet regulacji poczęć, mieści się również spore rozpowszechnienie przed-
małżeńskich kontaktów seksualnych, zwłaszcza w oświeceniowej Warszawie. Co 
szóste–siódme dziecko urodzone w tamtejszych rodzinach, zarówno bogatszych, 
jak mniej zamożnych, zostało poczęte przed ślubem. Charakterystyczne, że w sto-
sunkach przedmałżeńskich celowały kobiety w starszym wieku, liczące sobie 30–
34 lata wśród małżeństw zawartych w latach 1740–1769 i tylko trochę młodsze, 
w wieku 25–29 lat, wśród par stających przed ołtarzem u schyłku XVIII stulecia 
(po 19% ogółu poczęć). Być może właśnie w ten sposób starsze warszawianki sta-
rały się zaistnieć na stołecznym ,,rynku małżeńskim’’81. 

78 W Warszawie czasów pruskich na tysiąc urodzeń umierało 15–17 matek. W mniejszych mia-
steczkach, jak śląskie Krapkowice i Bielawa, umieralność okołoporodowa była dużo wyższa — od 11 
do 20% wszystkich rodzących, cf. idem, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 312n. 

79 Unicki zakonnik Tymoteusz S z c z u r o w s k i  w swoim podręczniku z końca XVIII w. (Roz-
mowy duchowne, wyjęte z księgi prawa kanonicznego, Supraśl 1792, s. 16) pisał o gatunkach grze-
chów przeciwko naturze m.in. tak: ,,1. Zmaza siebie samego dobrowolna, albo umyślne poszukiwanie 
wylania nasienia, które nigdy nie jest godziwe, nawet dla zdrowia; 2. spółkowanie nieporządne [...]’’. 

80 O piciu jakiś specyfików przez ciężarne kobiety w dużych miastach w celu pozbycia się płodu 
informuje D. K a c z o r, Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości w Gdańsku w XVI–XVIII 
wieku, Gdańsk 2005, s. 117n; a w małych miastach wielkopolskich — A. G ł o w a c k a – P e n -
c z y ń s k a, Kobieta w małych miastach, s. 139n. Warto przypomnieć, że sam Jakub Kazimierz H a u r 
popularny pisarz szlachecki, który wydawać by się mogło, surowo potępiał praktyki antynatalistyczne, 
w swojej pracy Skład albo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemiańskiey (Kraków 1693) 
nie omieszkał zamieścić podrozdziału o charakterystycznym tytule Brzemiennym białymgłowom dla 
poronienia remedia doświadczone — vide C. K u k l o, Czy społeczeństwo, s. 45.

81 C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, s. 205 nn. Blisko 10% dzieci w małżeń-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



717MAŁŻEŃSTWO, DZIECI I RODZINA W MIASTACH I MIASTECZKACH KORONY

Podobnie jak zawieranie małżeństw, liczby urodzeń w poszczególnych mie-
siącach roku charakteryzowały się zmianą natężenia, co było zjawiskiem po-
wszechnym. W okresie przedprzemysłowym najwięcej dzieci w miastach na 
ziemiach polskich rodziło się od stycznia do marca włącznie (z maksimum w mar-
cu). Niekiedy jednak, np. w Warszawie i Poznaniu, a więc w dużych miastach, 
znaczną koncentracją urodzeń charakteryzował się również okres wczesnojesienny 
(wrzesień–październik)82. 

W życiu codziennym narodziny dziecka — z reguły skrupulatnie odnotowy-
wane w wielu diariuszach i pamiętnikach epoki — obok szczęśliwego porodu, ce-
chowała raczej troska i nieustanna obawa o jego przeżycie. Stąd rodzice spieszyli 
się z ochrzczeniem nowo narodzonego — odstępy między przyjściem dziecka na 
świat a jego chrztem wynosiły zazwyczaj od jednego do trzech dni, choć pod ko-
niec XVIII w. dostrzec można np. w rodzinach warszawskich stopniowe przesu-
wanie terminu na później83. Wprawdzie chrztom dzieci zazwyczaj daleko było do 
wystawności uroczystości weselnych, lecz nawet mniej zamożni przedstawiciele 
społeczności miejskich starali się obchodzić je możliwie okazale, podkreślając 
ten fakt wyborem niedzieli jako najczęstszego dnia ceremonii. Luterańskie wła-
dze kościelne i miejskie w Prusach Królewskich, dopuszczając ten akt liturgiczny 
w każdy dzień tygodnia, wyraźnie ingerowały w jego porę. Mieszczanie gdańscy 
dostosowując się do obowiązujących przepisów, bez względu na poziom swojej 
zamożności, chrzcili dzieci w godzinach popołudniowych. Z kolei torunianie wy-
korzystywali przewidziane prawem dwie pory uroczystości: ranek i popołudnie84. 

Coraz liczniejsze ostatnio obserwacje trwałości barier społecznych, związane 
z wyborem rodziców chrzestnych, potwierdzają przywiązywanie w miastach sta-
ropolskich dużej wagi do doboru świadków ceremonii inicjacji chrześcijańskiej85. 
Zazwyczaj rodzice chrzestni rekrutowali się z tego samego środowiska społeczno–
zawodowego, co rodzice dziecka. Nawet w licznych parafiach miejsko–wiejskich, 
w których poziom i kultura życia ludności małych miasteczek nie różniły się za-
sadniczo od ich chłopskiego zaplecza, widoczna była sporadyczność kontaktów 
między obiema sąsiednimi społecznościami. 

Jeśli chodzi o okres niemowlęcy, jednym z najważniejszych problemów stoją-
cych przed rodzicami, a zwłaszcza przed matką, było karmienie dziecka narażone-
go w pierwszych miesiącach na liczne zagrożenia, które nadzwyczaj często powo-

stwach luteran w Gubinie w pierwszej połowie XVIII w. było rezultatem stosunków przedmałżeń-
skich, cf. H. K u r o w s k a, op. cit., s. 207. 

82 M. K ę d e l s k i, Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku, Poznań 
1992, s. 29, 78.

83 C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, s. 105n.
84 E. K i z i k, Wesele, s. 148n.
85 Z nowszych prac na ten temat vide m.in. idem, Kindelbier. Chrzciny w miastach Prus Kró-

lewskich w XVI–XVIII wieku, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. I, 
s. 29–54; M. S u r d a c k i, Ceremonie religijne, s. 289 nn. 
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dowały jego śmierć86. Nie brakowało przy tym, zwłaszcza w rodzinach zamożnego 
mieszczaństwa, mamek, które zwalniały matki z bezpośredniej opieki nad dziec-
kiem i umożliwiały im szybki powrót do czynnego udziału w życiu nie tyle nawet 
rodzinnym, co przede wszystkim ekonomicznym gospodarstwa domowego. 

Nie zawsze precyzyjna terminologia źródeł stanowi nierzadko problem nie 
tylko w rozpoznaniu wewnętrznej struktury rodzin i gospodarstw domowych, lecz 
także w określeniu ich przeciętnej wielkości. Porównanie pod tym kątem popula-
cji miejskich, w tym społeczności dwóch dużych ośrodków: ponad dziesięcioty-
sięcznego Krakowa i jeszcze większej, ponad stutysięcznej Warszawy z małymi 
miastami, rzadko kiedy mającymi więcej niż tysiąc mieszkańców, wskazuje na 
dość istotne różnice. Wprawdzie we wszystkich miastach życie rodzinne toczyło 
się w ramach rodzin nuklearnych, ale tylko w małych ośrodkach, często zagra-
ryzowanych, ich udział kształtował się na podobnym poziomie, co w środowisku 
wiejskim, tj. 70–80%87. Wraz ze wzrostem wielkości miasta i ilości jego funkcji 
zmniejszała się proporcja prostych gospodarstw rodzinnych do ok. dwóch trzecich 
ogółu. W mniejszych miastach rodzin o strukturze rozszerzonej nie było dużo — 
ok. 4–9% — i jeszcze mniej o strukturze bardziej złożonej, wielopokoleniowej. Te 
ostatnie w najludniejszych ośrodkach stanowiły znikomy odsetek. Jednak tym, co 
wyróżniało środowisko miasta przedprzemysłowego, zwłaszcza dużego, i co warte 
jest podkreślenia, to znaczący udział gospodarstw osób samotnych — od jednej 
piątej w Krakowie do nawet jednej czwartej w Warszawie. Dodajmy, że w przewa-
żającej większości były to gospodarstwa kobiet88. Niewiele natomiast w miastach 
i miasteczkach staropolskich, i to bez względu na ich rangę, znajdujemy nierodzin-
nych ognisk domowych. 

Wszystko co powiedziano powyżej dowodzi podstawowego znaczenia mał-
żeństwa dla powstania i funkcjonowania miejskich gospodarstw domowych 
w Polsce przedrozbiorowej. Odwołując się do spostrzeżeń zawartych w niniejszej 
rozprawie można stwierdzić, że to przede wszystkim w środowisku mieszczan ob-
serwujemy silną tendencję nowo powstałej rodziny do indywidualizacji i jak naj-
szybszego usamodzielnienia się, tj. funkcjonowania przede wszystkim w ramach 
własnego gospodarstwa89. W dużym stopniu dotyczyło to również rodzin żydow-

86 Szerzej: D. Ż o ł ą d ź – S t r z e l c z y k, Dziecko w dawnej Polsce, s. 96 nn.
87 Szerzej: C. K u k l o, Wielkość i struktura gospodarstwa domowego w Polsce wczesnonowożyt-

nej. Próba charakterystyki, [w:] Cała historia to dzieje ludzi.... Studia z historii społecznej ofiarowane 
profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80–tą rocznicę urodzin i 55–lecie pracy naukowej, pod red. 
C. K u k l i, przy współudziale P. G u z o w s k i e g o, Białystok 2004, s. 173 nn.

88 Dokładniejsze analizy z porównawczym odwołaniem się do innych miast europejskich vide 
C. K u k l o, Kobieta samotna, s. 91 nn. 

89 Tendencja do nuklearyzacji była tylko nieco mniejsza wśród chłopów i szlachty, a przy tym 
zróżnicowana przestrzennie. Oczywiście trzeba pamiętać o rozlicznych uwarunkowaniach funkcjono-
wania gospodarstwa wiejskiego np. spadkobrania, cf. interesujące obserwacje M. K o p c z y ń s k i e g o, 
Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 1998; idem, Rodzinne gniaz-
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skich, skoro w czternastu mniejszych miastach małopolskich i wielkopolskich 
rodziny złożone (co najmniej dwa małżeństwa) stanowiły jedynie 8,8% i tylko 
na krakowskim Kazimierzu było ich ponad dwa razy więcej (19,6%)90. Powyższą 
konstatację trudno jednak uogólniać, gdyż nie odnosi się ona np. do społeczności 
ormiańskich zamieszkujących w miastach na Kresach Południowo–Wschodnich 
Rzeczypospolitej, w której rodziny znacznie częściej, niż wśród katolików czy 
protestantów, tworzyły związki trój– a nawet czwórpokoleniowe, dodatkowo jesz-
cze rozbudowane o różnych krewnych i powinowatych91. 

Jakkolwiek wciąż zbyt mało wiemy o wzajemnym oddziaływaniu na poziomie 
rodziny mechanizmów demograficznych, społecznych i ekonomicznych, jednak 
wolno przypuszczać, że niełatwe warunki codziennej egzystencji w mieście pre-
industrialnym nie zachęcały części mieszkańców, o czym wspominaliśmy wyżej, 
do pełnego wykorzystania małżeńskiego potencjału rozrodczego. Co najmniej do 
połowy XVIII w. na rozmiary rodzin miejskich i ich gospodarstw silny wpływ 
wywierały różnorodne klęski elementarne. Choroby epidemiczne i zarazy, przede 
wszystkim dżuma, często w sposób bardzo gwałtowny i bezpośredni redukowały 
potencjał biologiczny rodzin. Jeszcze inne — powodzie, ulewne deszcze, gradobi-
cia czy długotrwałe susze — zmniejszały dostawy żywności powodując drożyznę, 
zawsze bardziej odczuwalną w miastach, niż na wsi. Dla wielu rodzin miejskich 
nawet średnio zamożnych, nie mówiąc o uboższych, oznaczało to pogorszenie i tak 
niełatwych warunków codziennej egzystencji w sposób nieraz drastyczny. W ta-
kich trudnych sytuacjach niektóre rodziny (obok matek dzieci nieślubnych) de-
cydowały się nawet na porzucenie niemowlęcia czy w najlepszym przypadku, co 
widać w dużych ośrodkach staropolskich, odniesienie go do miejscowego zakładu 
dla podrzutków. 

W przebadanych dotąd miastach wielkość rodzinnych gospodarstw domowych 
zdaje się potwierdzać względnie małe rozmiary staropolskich ognisk domowych. 
U schyłku XVI w. w ludnym Poznaniu przeciętne gospodarstwo liczyło 5,6 osoby, 
a stulecie później — 3,4 osoby (w wieku powyżej 10 lat)92. W mniejszych ośrod-
kach przypadało nań 5–6 domowników. W warmińskim Dobrym Mieście w świetle 
status animarum z 1695 r., przy średniej 4,8 osób dla ogółu tamtejszych rodzin, go-

do? Mieszkańcy szlacheckich dworów w XVII i XVIII wieku, [w:] Od narodzin do wieku dojrzałego. 
Dzieci i młodzież w Polsce, cz. I, s. 81–95. Badania na próbie 107 parafii z różnych terenów dowiodły 
ponad 13% udziału rodzin złożonych wśród gospodarstw chłopskich i dalszych blisko 12% rodzin 
rozszerzonych (trójpokoleniowych), cf. M. S z o ł t y s e k, D. B i s k u p, Różnorodność czy tożsamość. 
Chłopskie gospodarstwo domowe na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska pod koniec XVIII wieku, [w:] 
Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XIV–XX wieku, s. 375n.

90 J. G o l d b e r g, Jewish Marriage, s. 28, 38. W Radoszkowicach na Litwie żydowskie rodziny 
nuklearne stanowiły ok. 71%, zaś złożone ok. 21%, cf. A. M i c h a ł o w s k a, op. cit., s. 66. 

91 Z. B u d z y ń s k i, op. cit., s. 186.
92 S. Wa s z a k, Ludność i zabudowa mieszkaniowa Poznania w XVI i XVII w., ,,Przegląd Za-

chodni’’, t. VIII, 1953, nr 9–10, s. 117. 
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spodarstwa patrycjatu liczyły 8–9 domowników, rzemieślników — 5, komorników 
i wyrobników — zaledwie trzech93. Z kolei u schyłku istnienia Rzeczypospolitej 
parafialne spisy ludności, które najczęściej nie ujmowały niemowląt, wskazują, że 
najmniejszymi rozmiarami charakteryzowały się gospodarstwa rodzin w Warszawie 
(zamieszkanej nie tylko przez bogate mieszczaństwo i szlachtę, lecz także lud-
ność ubogą) — średnia arytmetyczna 3,5; mediana 4 osoby. Niewiele większe były 
ogniska domowe w Olkuszu, Praszce czy w trochę ludniejszym Wieluniu (3,6–3,9 
domowników), chociaż w tym ostatnim mediana wynosiła już 5 osób. Liczniejsze 
były gospodarstwa w Krakowie (średnia 4,5 osoby, mediana — 6 osób) i Poznaniu 
(przeciętnie 6,5 osoby)94. Można domniemywać, że ze względu przede wszystkim 
na strukturę trzy– i czteropokoleniową rodzin ormiańskich, a nie dzietność, także 
ich gospodarstwa gromadziły pod wspólnym dachem większą liczbę domowni-
ków. Dość częste zatajanie liczby dzieci przez Żydów w różnego rodzaju ujęciach 
spisowych uniemożliwia wyciąganie szerszych wniosków, dotyczących dzietności 
i wielkości ich rodzin. U schyłku XVIII w. w opinii Mieczysława K ę d e l s k i e g o 
typowe gospodarstwo domowe Żydów poznańskich liczyło przeciętnie 5–6 osób95. 
Z kolei w Radoszkowicach na Litwie, zapewne ze względu na braki rejestracyjne, 
jego rozmiary były mniejsze (3,3 osoby)96.

W świetle powyższych danych trudno doszukiwać się zależności między 
wielkością zaludnienia miasta a przeciętnymi rozmiarami ogniska domowe-
go. Natomiast nie ulega wątpliwości, że wielkość gospodarstwa była proporcjo-
nalna do zamożności głowy rodziny. Wyższe przeciętne rozmiary gospodarstw 
w Krakowie i Poznaniu, w odróżnieniu od wielkomiejskiej Warszawy, wskazy-
wałyby na bardziej ustabilizowane struktury gospodarcze obu ośrodków i ogól-
nie rzecz biorąc zamożność mieszkańców. W polskich miastach preindustrialnych, 
podobnie jak w całej Europie tamtych czasów, wśród głów rodzin dominowali, 
co zrozumiałe, mężczyźni, ale udział kobiet nigdy nie był znikomy. Wprawdzie 
ich droga do samodzielnego zarządzania gospodarstwem była nie tylko odmienna 
niż mężczyzn, a także jeszcze silniej uwarunkowana wiekiem i stanem cywilnym 
(najczęściej po przekroczeniu pięćdziesiątki zostawały wdowami), lecz wcale nie-
rzadko występowały gospodarstwa kierowane przez panny i wdowy w młodszym 
wieku. W miastach Polski preindustrialnej kobiety samotne zarządzały 15–17% 
gospodarstw w mniejszych ośrodkach, do nawet 25% w największych, jak Kraków 
i Warszawa97. Dodajmy tylko, że miejskie gospodarstwo kobiece, podobnie jak 

93 S. B o r o w s k i, Próba odtworzenia struktur społecznych i procesów demograficznych na 
Warmii u schyłku XVII w. na przykładzie Dobrego Miasta i okolicy, ,,Przeszłość Demograficzna 
Polski’’, t. VIII, 1975, s. 146 nn.

94 Szerzej na temat wielkości miejskich gospodarstw domowych, także w Europie, vide C. K u k -
l o, Kobieta samotna, s. 105 nn.

95 M. K ę d e l s k i, op. cit., s. 116.
96 A. M i c h a ł o w s k a, op. cit., s. 65.
97 C. K u k l o, Les femmes chefs de famille dans la société urbaine à la fin de l’Ancienne Pologne, 
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w wielu innych miastach starego kontynentu w tamtych czasach (np. w Reims), 
było zawsze mniejsze od kierowanego przez mężczyznę98.

Stosunki panujące w obrębie rodziny miejskiej doby preindustrialnej są nam 
znane i nieznane zarazem. Coraz lepiej zbadana jest jej kondycja demograficzna, 
charakterystyka zawodowo–społeczna, niekiedy terytorialna, wiele wiemy także 
o jej funkcji gospodarczej oraz o pozycji prawnej poszczególnych jej członków, 
wyrażanej w różnego rodzaju traktatach moralizatorsko–religijnych i polityczno–
prawnych. Jednak w obrazie rodziny staropolskiej, przy niewątpliwym postępie 
badawczym ostatnich lat, znajdujemy sporo twierdzeń pośpiesznych, uproszczo-
nych, często opartych na źródłach normatywnych, niekiedy niezweryfikowanych 
innymi przekazami, a tym samym odbiegających mniej lub więcej od rzeczywisto-
ści historycznej. 

W świetle wcześniejszych uwag nie ulega wątpliwości, że w miastach na zie-
miach centralnej Polski dominowała rodzina mała, złożona z rodziców i dzieci, 
niekiedy tylko obejmująca kogoś ze starszego pokolenia lub bocznych krewnych. 
Wszyscy jej członkowie mieli określone funkcje, które na ogół akceptowali i byli 
blisko związani z pozostałymi. Na czele rodziny stał mąż i ojciec, którego władza 
— co warto podkreślić — obejmowała także żonę i służbę domową. O jego wy-
sokiej i nadrzędnej pozycji stanowiło zarówno ówczesne prawo miejskie, jak rów-
nież nauczanie Kościoła. W ich świetle był on podmiotem prawnym wszystkich 
zawartych umów–zobowiązań, bez względu na rodzaj spraw, których dotyczyły. 
Patriarchalny model rodziny mieszczańskiej z dominującym stanowiskiem męża 
i ojca nie musiał — o czym warto pamiętać — w praktyce oznaczać bezwzględ-
nego podporządkowania mu pozostałych członków rodziny, zwłaszcza żony99. Co 
więcej, nie brak głosów badaczy, że wiele staropolskich małżeństw miało charak-
ter partnerski100. Pozycja małżonki w rodzinie miejskiej mogła być także odbiciem 
wielkości posagu wniesionego przez nią do związku, znaczenia jej rodziny, bądź 
koligacji. Zasadniczo pozycja mężatki była słabsza w środowisku miejskim, niż 
szlacheckim. We wzajemnych relacjach, promieniujących na wszystkich domow-
ników, ze służbą domową włącznie, dużo zależało także od cech i przymiotów 
osobistych męża i żony, które zresztą najczęściej umykają badaniom, zazwyczaj 
z przyczyn źródłowych. Pracowitość, oszczędność i życiowa zaradność współmał-
żonka częściej budziły szacunek drugiej strony i cementowały stosunki rodzinne, 

[w:] La femme dans la société médiévale et moderne, red. P. M a n e, F. P i p o n n i e r, M. W i l s k a, 
M. P i b e r – Z b i e r a n o w s k a, Varsovie 2005, s. 211–235. 

98 Ibidem, s. 224–225; A. F a u v e – C h a m o u x, R. Wa l l, Nuptialité et famille, [w:] Histoire des 
populations de l’Europe, t. I: Des origines aux prémices de la révolution démographique, red. 
J.–P. B a r d e t, J. D u p â q u i e r, Paris 1997, s. 359.

99 Mocno zakorzeniony w świadomości społecznej doby nowożytnej pogląd o posłuszeństwie żo-
ny względem męża systematycznie wzmacniała ówczesne moralistyka, vide E.E. W r ó b e l, Chrześ-
cijańska rodzina w Polsce XVI–XVII w. Między ideałem a rzeczywistością, Kraków 2002, s. 122 nn. 

100 M. B o g u c k a, Białogłowa w dawnej Polsce, s. 41n.
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w odróżnieniu od hulaszczego trybu życia i trwonienia majątku. Można zaryzy-
kować tezę, że większość małżeństw przeszła przez życie będąc sobie wzajemnie 
podporą i troszcząc się o wypracowany majątek. W źródłach niejednokrotnie znaj-
dziemy ślady zgodnego pożycia stadeł ze wszystkich grup społeczeństwa miejskie-
go. Z drugiej strony nie brakowało małżeństw (z przyczyn źródłowych najlepiej 
znane są te należące do najbogatszych warstw społeczności miejskich), w których 
obecne były nie tylko okresowe napięcia i konflikty, lecz także wieloletnie drama-
ty moralno–obyczajowe i majątkowe101. 

Na przykład niekiedy mariaż doświadczonego i starszego obywatela z młódką 
kończył się fatalnie. W 1765 r. w Kaliszu zmarł mieszczanin Nowaczkiewicz, któ-
rego spadkobiercy oskarżyli jego drugą żonę o to, że nie tylko roztrwoniła i prze-
piła cały mężowski majątek, lecz także jego samego doprowadziła do śmierci. 
Marnotrawna żona stanowiła klęskę i ruinę dla domu. Doświadczył tego prezydent 
miasta Kalisza, piwowar Wojciech Zieliński. W skardze wniesionej do sądu żalił 
się, że gdy zajmował się sprawami publicznymi, jego żona przepuszczała mają-
tek i zaciągała długi. Nie bądźmy jednak jednostronni — zdecydowanie częściej 
w miastach zdarzały się skargi żon na mężów, choć kobietom na ogół trudniej było 
znaleźć satysfakcję i obronę prawną. Nawet w spokojnym i niedużym mieście, 
jakim był Kalisz u schyłku XVIII w. (ponad 4 tys. mieszkańców), zdarzały się 
rodzinne afery obyczajowe, cóż dopiero mówić o ludnych ośrodkach, z Warszawą 
na czele. Sąd wójtowski tego miasta rozpatrywał w 1782 r. sprawę małżonków 
Bielachowskich oskarżonych o to, że gospodarz współżył systematycznie ze słu-
żącą, gospodyni żyła z pasierbem i na dodatek oboje starali się doprowadzić do 
poronienia swojej służącej, która zaszła w ciążę z owym pasierbem102. 

Małżeństwo było zawierane jako zobowiązanie wzajemne, trwające aż do 
śmierci jednego z małżonków. W praktyce istniały odstępstwa od tej zasady, o tyle 
ciekawe dla nas, że sprawy rozwodowe pozwalają częstokroć przyjrzeć się we-
wnętrznym stosunkom panującym w rodzinie, szczególnie między małżonkami. 
W Kościele katolickim istniała możliwość unieważnienia małżeństwa, co bywało 
wypadkiem raczej rzadkim, oraz separacji małżonków, co zdarzało się częściej. 
Z interesujących badań Edyty B e z z u b i k  wynika, że tylko w trzech sądach ko-
ścielnych, (Krakowa, Poznania i Włocławka) w XVII stuleciu większość pozwów 
o separację dotyczyła mieszczaństwa (48), dużo mniej — szlachty (19). Natomiast 
najwięcej procesów dotyczących nieważności małżeństw odnosiło się do miesz-

101 Dla dużych i mniejszych miast Korony dobrze oddają to badania M. K a m l e r a, Złoczyńcy. 
Przestępczość w Koronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg 
sądowych miejskich), Warszawa 2010, s. 257 nn, 274 nn; dla Gdańska — D. K a c z o r a, op. cit., s. 88 
nn, 129 nn; dla mniejszych ośrodków także E. B e z z u b i k, op. cit.; M. S u r d a c k i e g o, Rodzina 
i jej problemy, s. 233 nn.

102 W. R u s i ń s k i, op. cit., s. 296 nn.
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czan (33) i tylko niewiele mniej do szlachty (28). W jednych i drugich procesach 
wśród skarżących większość stanowiły kobiety103. 

Zarówno zgodne pożycie jak konflikty wynikały w rodzinie staropolskiej z po-
zycji żony i matki, która po głowie rodziny zajmowała niekwestionowaną, ważną 
pozycję. W wielu domach nie tylko mieszczańskich czy szlacheckich, lecz nawet 
u bogatszych chłopów, to ona kierowała i nadzorowała służbę domową, a niekie-
dy także gospodarczą104. Podczas okresowych nieobecności mężów żony potrafiły 
kierować samodzielnie gospodarstwem rzemieślniczym, czy — w mniejszych mia-
stach  — rolnym. W ich imieniu opłacały podatki. Zachowane testamenty miesz-
czańskie częściej wskazują na traktowanie żony jako osoby zaufanej i przyjaciela, 
niż przeciwnie. To jej zazwyczaj na łożu śmierci powierzano opiekę, wychowa-
nie i kształcenie osieroconego potomstwa. Na rzeczywiste związki między mężem 
i żoną rzucają światło nie tylko akty ostatniej woli, lecz także korespondencja i na-
grobki. Dowodzą one istnienia nieraz głębokich, małżeńskich więzi uczuciowych. 

Władzę i powagę ojca odczuwały wszystkie dzieci w rodzinie, bez względu na 
płeć i wiek. Nawet dorośli synowie do chwili ożenku i pełnego usamodzielnienia 
się byli mu zazwyczaj bezwzględnie posłuszni. W jeszcze większym stopniu odno-
siło się to do córek. Na co dzień wszyscy domownicy, od żony po dzieci i służbę, 
mieli świadomość wagi wymierzanych przez męża i ojca kar cielesnych. W źró-
dłach znajdujemy liczne potwierdzenia tego stanu. Trudno jednoznacznie stwier-
dzić, jaki był konkretny wpływ dzieł ówczesnych pisarzy i moralistów na kształto-
wanie więzi emocjonalnych łączących rodziców i dzieci. Wydaje się jednak, że we 
wczesnej dobie nowożytnej przeważało na ogół surowe wychowanie bez względu 
na grupę społeczną. Takiej postawy w stosunku do dzieci wymagano od ojca, ten 
zaś podobnej żądał od żony i matki. Było to zwłaszcza widoczne nie tyle w cza-
sach odrodzenia, co później, w dobie kontrreformacji. Nic zatem dziwnego, że gdy 
nie pomagało karcenie słowne sięgano do kar cielesnych, nieraz bardzo surowych 
i szafowanych w nadmiarze105. Często głowa rodziny uciekała się do przemocy, 
np. chłosty, wobec dzieci nie własnych, lecz zatrudnionych w gospodarstwie jako 
służba domowa lub uczniów w terminie. Dodajmy, że nadużywanie stosowania 
kar cielesnych spotykało się na ogół z powszechnym potępieniem w całym okresie 
nowożytnym, silniej w czasach oświecenia. Światły proboszcz Józef Legowicz, 
w swoim poradniku o pożyciu małżeńskim wydanym w Wilnie w 1787 r., usilnie 
akcentował potrzebę wychowania dzieci w karności, ale zarazem zalecał dużą roz-

103 E. B e z z u b i k, op. cit., s. 39, 70.
104 M. B o g u c k a, Białogłowa w dawnej Polsce, s. 66–82; A. K a r p i ń s k i, Women in Profes-

sional and Socio–Religious Corporations In Polish Towns during the Sixteenth–Seventeenth Century, 
[w:] La femme dans la société médiévale et moderne, s. 190–197; A. G ł o w a c k a – P e n c z y ń s k a, 
Kobieta w małych miastach, s. 82–102.

105 Szerzej vide A. K a r p i ń s k i, Wbrew prawu i moralności, s. 243–266. 
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tropność w ich karaniu106. Mnogość ponowień w tej sprawie ze strony Kościoła, 
władz miejskich, a także cechów jeszcze w drugiej połowie XVIII w. może świad-
czyć o ich małej skuteczności. 

Wśród wielu różnych form przemocy wobec dzieci najdrastyczniejszą była 
przemoc w sferze seksualnej, ostatnio szerzej scharakteryzowana przez Andrzeja 
K a r p i ń s k i e g o. Jak wynika z jego badań, zdarzały się przestępstwa kazirodz-
twa i pedofilii, choć rzadko w porównaniu ze zmuszaniem do nierządu i prostytu-
owania się młodych dziewcząt lub ich zgwałceniem107. 

Nie jest łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o rolę i miej-
sce dziecka w rodzinie mieszczańskiej. Podobnie, jak trudno generalizować opinie 
dotyczące emocjonalnego stosunku rodziców do potomstwa. Pamiętamy o pra-
cy Philippe’a A r i è s a, która wydobyła na światło dzienne problem dzieciństwa 
w życiu człowieka średniowiecza i czasów nowożytnych, ale też o licznych pole-
mikach z jego tezami108. Nawet surowe wychowanie rodzicielskie nie musiało być 
całkowicie pozbawione objawów czułości i przywiązania do dziecka, nie mówiąc 
już o wyrażaniu radości z faktu jego posiadania. Wbrew historykowi francuskiemu, 
polskie źródła z XVI i XVII w., nie mówiąc o późniejszych, wielokrotnie wspomi-
nają otaczanie czułą opieką i miłością dzieci, nawet bardzo małych, co wcale nie 
oznacza że działo się tak we wszystkich rodzinach. 

Niewiele da się powiedzieć o małych dzieciach w familiach mniej zamożne-
go mieszczaństwa czy biedoty miejskiej. W jednych i drugich włączano je dość 
wcześnie, nierzadko w wieku paru lat, do pomocy dorosłym w zajęciach gospodar-
skich. Powszechne udawanie się na służbę trochę starszych dzieci skracało okres 
ich dzieciństwa i wprowadzało — nierzadko na wyrost — w trudny świat doro-
słych. Inna była sytuacja w rodzinach bogatego mieszczaństwa, w których można 
dostrzec tendencję do ochrony tego okresu życia, choć i tu nie brak sprzeczności. 
Źródła nierzadko informują o obecności w zamożniejszych domach mamek, nia-
niek czy innych wynajętych opiekunek, uwalniających matki od całodziennego 
i bezpośredniego zajmowania się najmłodszym potomstwem. Większość dzieci do 
6–7 roku życia dorastała przy rodzicach — częściej pod okiem matki niż ojca — 
i doznawała wyrazów ich troski. Możemy domniemywać, że w rodzinach, w któ-
rych dzieci były wychowywane pod okiem samych rodziców, panowały cieplejsze 
i serdeczniejsze stosunki. W wielu domach mieszczańskich obowiązek uczenia 
małego dziecka pierwszych umiejętności spoczywał jeszcze na matce. Jednak już 
do dzieci paroletnich zatrudniano nauczycieli domowych, o których nie wiemy 

106 Poradnik Józefa Legowicza o pożyciu małżeńskim z XVIII wieku, wyd. B. R o k, ,,Acta Uni-
versitatis Wratislawiensis’’, t. 2054, Wrocław 1998, s. 75–131.

107 A. K a r p i ń s k i, Wbrew prawu i moralności, s 248 nn; M. K a m l e r, op. cit., s. 296.
108 Ph. A r i è s, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancienne Régime, Paris 1960. O roli tej książki 

w intensyfikacji światowych badań historycznych problematyki dzieciństwa dobrze informują 
E. B e c c h i, D. J u l i a, Histoire de l’enfance, histoire sans paroles? [w:] Histoire de l’enfance en 
Occident, t. I: De l’Antiquité au XVIIe siècle, red. E. B e c c h i, D. J u l i a, Paris 1998, s. 14–21. 
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wiele. Ich zadaniem była nauka czytania i pisania po łacinie, wysławiania się oraz 
niekiedy dodatkowo, w zależności od poziomu stałego lub dochodzącego nauczy-
ciela, jednego z języków nowożytnych. Dzieci z rodzin mniej zamożnych skromną 
edukację otrzymywały w szkołach prowadzonych przez parafie109. Chłopcy w wie-
ku 10–12 lat, po okresie edukacji w domu rodzinnym lub szkole parafialnej, dal-
szą naukę pobierali w ten sam sposób, pod okiem kolejnych zawodowych lub wę-
drownych nauczycieli, choć dotyczyło to zazwyczaj najbogatszych, albo udawali 
się do coraz liczniejszych w drugiej połowie XVI w. gimnazjów protestanckich 
(z najsłynniejszymi w Gdańsku i Toruniu) lub powstałych nieco później kolegiów 
jezuickich. Nieliczni synowie mieszczańscy trafiali do szkół dworskich, organizo-
wanych i utrzymywanych przez czołowe postacie życia politycznego i kulturalne-
go kraju. Wszystkie te formy kształcenia — gimnazja, kolegia i szkoły dworskie 
— pozwalały młodzieży na znajomość języków z greką i hebrajskim oraz dzieł 
starożytnych. Dawały w sumie wiedzę i umiejętności na ogół nie gorsze od szkół 
w zachodniej Europie. Ostatnim etapem inwestowania w synów, ale tylko w rodzi-
nach najbogatszych, były studia na Akademii Krakowskiej albo na uniwersytetach 
zagranicznych: włoskich, niemieckich i francuskich110. 

W staropolskim systemie kształcenia zwracano głównie uwagę na edukację 
synów. Dziewczynki, w których widziano przyszłe żony i matki, starano się uczyć 
— obok wychowania religijnego — przede wszystkim rzeczy praktycznych, zwią-
zanych z wychowaniem potomstwa i zarządzaniem gospodarstwem domowym. 
I choć nie było formalnego szkolnictwa żeńskiego, część z nich dzięki edukacji do-
mowej posiadła umiejętność czytania, pisania i rachowania. Pewien wpływ na pod-
niesienie poziomu edukacji młodych dziewczyn wywarły też pensjonaty prowa-
dzone przez zakony żeńskie w ramach poszczególnych klasztorów111. Z osiemnastu 
zakonów żeńskich działających w 1772 r. w Rzeczypospolitej tylko karmelitanki 
bose nie zajmowały się wychowaniem i nauczaniem dziewcząt. Nie ulega wątpli-
wości, że większą wagę do ich umysłowego wykształcenia zaczęto przywiązywać 
dopiero od połowy XVIII w. Na tle innych grup społecznych, mieszczaństwo cha-
rakteryzowało się wysokim odsetkiem osób piśmiennych112. 

109 S. L i t a k, Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII–XVIII wieku, Lublin 2010, s. 201–
218.

110 Młodzież mieszczańska wyraźnie dominowała na tle szlacheckiej, vide I. K a n i e w s k a, 
Młodzież Uniwersytetu Krakowskiego w l. 1510–1560. Studium statystyczne, [w:] Studia z dziejów 
młodzieży Uniwersytetu Krakowskiego w dobie renesansu, pod red. K. L e p s z e g o, Kraków 1964, 
s. 26 nn; M. P a w l a k, Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI–XVIII wieku, Toruń 
1988, s. 83 nn; D. Ż o ł ą d ź – S t r z e l c z y k, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej 
z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, 
Poznań 1996, s. 169 nn. 

111 Szerzej vide S. L i t a k, op. cit., s. 233–258.
112 W. U r b a n, Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do po-

łowy XIX wieku, ,,Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie’’, t. XLVI, 2001, s. 168 nn. 
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Nasze dotychczasowe uwagi dotyczyły potomstwa par małżeńskich. Należy 
jednak pamiętać, że w ówczesnych miastach, zwłaszcza największych, obserwuje-
my niemałe grono dzieci nieślubnych, uważanych zarówno w prawie kościelnym, 
jak cywilnym miejskim, za potomstwo nieprawe. Ich formalny status był zdecydo-
wanie gorszy, niż potomstwa ślubnego. Urodzenie dziecka ze związku przed– lub 
pozamałżeńskiego w społeczeństwie staropolskim nie przynosiło zaszczytu jego 
matce zwłaszcza, że ojciec rzadko przyznawał się do takiego potomka. W środo-
wisku, głównie małomiasteczkowym, narażało to matkę na szykany, utratę pracy 
(w przypadku służących) i inne represje ze strony najbliższego otoczenia, w tym 
duchowieństwa parafialnego. W małych miastach staropolskich odsetek ochrzczo-
nych dzieci nieślubnych, zarejestrowanych w księgach metrykalnych, z reguły nie 
przekraczał 5%, choć nie wiemy, ile nie zostało ochrzczonych lub nie dożyło tej 
ceremonii113. W dużych ośrodkach skala zjawiska była zdecydowanie większa. 
W Poznaniu pod koniec XVI i na początku XVII w. dzieci nieślubne stanowiły 
od 8 do 15% ogółu ochrzczonych. W Starej Warszawie w latach 1671–1680 by-
ło ich ponad 9%. W lepiej rozpoznanej parafii św. Krzyża w Warszawie w całym 
XVIII w. odsetek urodzeń nieślubnych sytuował się przeciętnie na poziomie ok. 
10% (tyleż samo w Toruniu), ale nie brak było dziesięcioleci (1740–1749, 1750–
1759), gdy osiągał nawet 13% ogółu urodzeń114. Owa skala, rzecz jasna, dotyczy 
tylko dzieci ex illegitimo thoro, których matki zdecydowały się na chrzest w ko-
ściele, cerkwi lub zborze i przyznanie się do utrzymywania kontaktów przed– lub 
pozamałżeńskich, narażając się na dyskryminację kościelną i prawną. Ile było ko-
biet, które z tego zrezygnowały nie wiemy, choć mówienie o masowości omawia-
nego zjawiska w dużych miastach staropolskich nie jest dalekie od prawdy. Na 
ogół odsetek dzieci pozamałżeńskich był mniejszy wśród ewangelików, niż katoli-
ków, co dobrze widać np. w Poznaniu na przełomie XVIII i XIX w.115 Nie wiemy 
jednak, ile z nich urodziły rodowite warszawianki czy poznanianki, a ile kobiety 
przybyłe z sąsiednich miast czy wsi specjalnie, aby w warunkach ludnego ośrod-
ka ukryć owoc nieślubnego pożycia. Bez względu na wielkość i funkcje danego 
ośrodka miejskiego maksima wzrostu urodzeń pozamałżeńskich bardzo wyraźnie 
korespondują z latami wojen, epidemii oraz perturbacji gospodarczych. 

Osobnym i ważnym zagadnieniem dotyczącym zarówno dzieci, jak funkcjo-
nowania dawnych rodzin, choć wykraczającym poza ramy tego studium, pozostaje 
problem porzucania potomstwa. Zachowane niekiedy statystyki szpitali miejskich, 
przyjmujących dzieci porzucone (a więc te które przeżyły i zostały ochrzczone) 

113 Np. w Urzędowie w końcu XVIII w. stanowiły one 3%, cf. M. S u r d a c k i, Ceremonie religij-
ne, s. 298.

114 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 384 nn, tamże pełniejsza litera-
tura przedmiotu. 

115 Odsetek potomstwa nieślubnego w Poznaniu był najwyższy w śródmieściu — 15,3%, niższy na 
jego lewobrzeżnych przedmieściach — 12,2%, najniższy zaś wśród miejscowych ewangelików — tyl-
ko 7,5%, vide M. K ę d e l s k i, op. cit., s. 144n.
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dowodzą znacznych rozmiarów tego procederu, przede wszystkim w najwięk-
szych miastach Korony116. W krakowskim szpitalu św. Ducha w latach 1601–1612 
przyjęto ok. 1200 podrzutków; po kilkadziesiąt rocznie przyjmowano ich także 
w Gdańsku. Zdecydowanie największe rozmiary proceder porzucania niechcia-
nych dzieci przybrał w drugiej połowie XVIII stulecia w żywiołowo rozwijającej 
się Warszawie. W końcu lat pięćdziesiątych przyjmowano rocznie ponad 220 pod-
rzutków, siedemdziesiątych — już ponad dwukrotnie więcej, zaś apogeum zareje-
strowanych podrzutków — ponad 900 — przypadło na rok 1795. Dla mieszkań-
ców stolicy ten i wcześniejszy rok pozostały w pamięci jako okres głodu, wielkiej 
drożyzny, chorób oraz spalonych wsi podwarszawskich i przeróżnych rekwizycji 
na rzecz wojsk państw zaborczych.

Pisząc o funkcjonowaniu rodziny w dawnych społecznościach miejskich nie 
można pominąć kwestii umieralności oraz miejsca ludzi starych i przeżywania sta-
rości, a więc okresu kończącego cykl życia jednostki. W ówczesnych miastach, 
w większości pozbawionych podstawowych urządzeń sanitarnych i komunalnych, 
niedostatecznie zaopatrzonych w zdrową wodę pitną, w których istotnym proble-
mem było uprzątanie nieczystości, a rzesze mieszkańców, głównie licznej biedoty, 
nie przestrzegały na co dzień nawet najprostszych zasad higieny, panowała wy-
soka umieralność — przeciętnie przewyższająca nawet 40%. Nawet ok. 15–20% 
noworodków umierało w ciągu pierwszego miesiąca, a 30–35% do roku i tylko 
połowa przeżywała pięć lat. Niemowlęta umierały najczęściej latem, głównie 
wskutek zatruć i zakażeń przewodu pokarmowego. Z podobnych powodów, także 
biegunek, nie mówiąc o chorobach epidemicznych, umierały dzieci starsze, przy 
czym przeważały zgony chłopców. Około 35–40% nowo narodzonych dożywała 
do wieku rozrodczego, tj. 20 lat. Wśród dorosłych najwyższa umieralność wystę-
powała w miesiącach zimowych i przeciągała się aż do wiosny. Większość z nich 
umierała na tyfus, ospę i gruźlicę, a śmierć zbierała największe żniwo na przed-
nówku — w kwietniu. Widoczna niekiedy przewaga zgonów kobiecych, zwłaszcza 
w grupach wiekowych 25–34 lata (niekiedy także starszych) mogła być spowodo-
wana nadumieralnością okołoporodową. Podobnie było z osobami starymi, które 
umierały częściej zimą i na przednówku, niż latem, przede wszystkim wskutek 
niedożywienia i wycieńczenia organizmu117. 

116 Porzucanie niemowląt, szeroko spotykane w miastach zachodnich, w opinii wielu badaczy już 
od czasów starożytnych było jednym ze sposobów regulowania liczby dzieci w rodzinach, cf. A. W y -
r o b i s z, Rodzina w mieście doby przedprzemysłowej, s. 312n. Jednak szersze omówienie tego zjawi-
ska w miastach staropolskich przekracza ramy niniejszego artykułu, z najnowszych prac vide M. S u r -
d a c k i, Dzieci porzucone w społeczeństwach dawnej Europy i Polski, [w:] Od narodzin do wieku 
dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. I, s. 169–185; C. K u k l o, O porzucaniu dzieci w osiemna-
stowiecznej Warszawie, [w:] Ars historiae — historia artis. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi 
Wyrobiszowi, pod red. E. D u b a s – U r w a n o w i c z  i  J. M a r o s z k a, Białystok 2012, s. 235–253.

117 Ostatnie lata nie przyniosły większych opracowań poświęconych kondycji biologicznej społe-
czeństwa we wczesnej epoce nowożytnej stąd praca Z. K u c h o w i c z a, Z badań nad stanem biolo-
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W badaniach nad starością w ujęciu historycznym problemem pozostaje kryte-
rium określenia wieku podeszłego, zwłaszcza że w tradycyjnej kulturze wsi i miast 
przedprzemysłowych nie wiek, lecz zajmowana pozycja lub funkcje pełnione w ro-
dzinie były wyznacznikami prestiżu społecznego. Tym niemniej, podążając ślada-
mi badań międzynarodowych, przyjmuję 60 lat jako początek wieku starczego118. 
Nie negując zatem możliwych różnorodności struktury wieku ludności, nie wyda-
je się, aby było można zakwestionować odsetek ludzi starych na poziomie 6–8% 
ogółu mieszkańców miast i miasteczek Korony. Jest to spowodowane chociażby 
znaczną imigracją ludzi w sile wieku do największych ośrodków119. Istotniejsze 
od ogólnego szacunku procentu osób starszych, pozostaje pytanie o ich sytuację 
rodzinną. Z dotychczasowych obserwacji wynikają bowiem znaczne różnice w po-
łożeniu rodzinnym starych mężczyzn i kobiet. W małych miastach ponad połowa 
(53%) mężczyzn w podeszłym wieku żyła w ramach pełnej rodziny nuklearnej, 
tj. ze współmałżonkiem i dziećmi, natomiast w większych ośrodkach odsetek ten 
zmniejszał się, osiągając najniższą wartość (39%) w wielkomiejskiej Warszawie. 
Zjawisku temu towarzyszył wzrost liczby mężczyzn żyjących tylko z małżonką. 
W sumie około trzy czwarte mężczyzn po sześćdziesiątce w dużych miastach jak 
Kraków czy Warszawa, a w mniejszych nawet 84%, nie znało starczej samotności 
i zamieszkiwało wspólnie z żoną lub z nią i dziećmi. Ludzie ci nie byli więc zdani 
na łaskę losu, choć odsetek żyjących całkowicie samotnie wzrastał wraz z rangą, 
wielkością i rozwojem gospodarczym ośrodka, od 8% w małych miejscowościach 
do blisko 20% w największych miastach Korony120.

Położenie rodzinne starych kobiet w miastach Polski przedprzemysłowej by-
ło w dużej mierze krańcowo różne od sytuacji mężczyzn. Zaledwie jedna trzecia 
z nich w największych miastach i tylko trochę więcej w małych ośrodkach ży-
ła w pełnej rodzinie małżeńskiej. Gdy przeglądamy różne spisy status animarum 
oraz rejestry ludności z końca XVIII w., rzuca się w oczy ogromna rzesza sta-
rych kobiet żyjących samotnie — od jednej czwartej tej grupy w małych miastecz-
kach do blisko połowy w Krakowie i Warszawie w czasach Stanisława Augusta 
Poniatowskiego121. Kiedy zabrakło męża stare kobiety dożywały swych dni pod 
okiem dzieci w mniejszych miasteczkach, zaś w największych — przy boku krew-
nych, a nawet osób niespokrewnionych. 

gicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI do końca XVIII wieku, Łódź 1972, zachowuje swoją 
aktualność. 

118 Podobnie P. L a s l e t t, Family Life and Illicit Love In Earlier Generations, Cambridge 1977, 
s. 174–213; D. T r o y a n s k y, Old Age in the Rural Family of Enlightened Provence, [w:] Old Age in 
Preindustrial Society, New York 1982, s. 209–231; E. A. W r i g l e y, R. S. S c h o f i e l d, The Po-
pulation History of England 1541–1871: A Reconstruction, Cambridge 1989, s. 528.

119 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, s. 376.
120 Idem, Ludzie starzy, s. 152 nn.
121 Idem, Gospodarstwo domowe osób starszego pokolenia w miastach na ziemiach polskich 

w epoce późnofeudalnej, KHKM, t. LVIII, 2010, nr 1, s. 132.
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Zamieszkiwanie starego rodzica pod jednym dachem z dorosłym synem czy 
zięciem, nawet gdy oficjalnie sporządzono dożywocie, nie było łatwe. Osoba ta-
ka częściej była tolerowana, gdy była jeszcze w stanie świadczyć jakąś pomoc 
w gospodarstwie, gorzej działo się, kiedy utraciła siły. Mogła wtedy tylko liczyć 
na żywienie i opiekę ze strony najbliższych. Źródła sądowe nierzadko plastycznie 
ukazują tę najsmutniejszą część staropolskiej starości, spędzanej z krewnymi. 

Jeszcze innym, lecz dostępnym tylko nielicznym, sposobem spędzania sta-
rości w okresie przedprzemysłowym było zamieszkiwanie w szpitalu–przytułku 
parafialnym122. Tylko w największych ośrodkach dawały one schronienie kilku-
dziesięciu pensjonariuszom, w małych przebywało w nich po kilka–kilkanaście 
osób. Warto podkreślić, że wśród pensjonariuszy szpitali doby staropolskiej zdecy-
dowanie przeważały kobiety. Stanowiły one z reguły od dwóch trzecich do nawet 
80% ogólnej ich liczby123. Głównie w dużych miastach, z racji większej liczby po-
mieszczeń, starano się oddzielać od siebie nie tylko mężczyzn i kobiety, lecz także 
chorych od zdrowych. W zamożniejszych szpitalach wyżywienie podopiecznych 
nie odbiegało od spożywanego przez uboższych mieszkańców miast (najczęściej 
kasze, groch, przetwory zbożowe, jarzyny, zdecydowanie rzadziej mięso), pod wa-
runkiem, że przełożeni nie starali się ich oszukiwać. W małych i słabo uposażo-
nych szpitalach miejskich dominował wikt żebraczy. Dopiero w drugiej połowie 
XVIII w. zaczęto powszechniej zwracać uwagę na zapewnienie w szpitalach opieki 
lekarskiej i sanitarnej, choć już od końca XVI stulecia doświadczali jej pensjona-
riusze szpitali w bogatych miastach Prus Królewskich (Gdańsk, Toruń, Elbląg), 
a także w Krakowie i Warszawie. 

Na koniec naszych rozważań nasuwa się pytanie, czy rodziny w miastach 
Korony wczesnej epoki nowożytnej różniły się zasadniczo od swoich odpowied-
ników z miast Europy Zachodniej? Trudno nam dzisiaj z całkowitą pewnością 
odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. Skład ogniska domowego z dominującą 
rodziną prostą, nuklearną, jego nieduże rozmiary, liczne występowanie służby124, 
zdecydowana przewaga par ze starszym od żony mężem, spore rozmiary zjawiska 
bezżenności — wszystko to pozwala zaliczyć rodzinę miejską większości ośrod-
ków w Koronie do typu rodziny zachodnioeuropejskiej. Wyraźna odmienność do-
tyczy różnicy wieku między małżonkami — większej w Polsce. Za drugą można 
by uznać na tym etapie prac niemal nielimitowaną rodność, co nie przesądza, że 

122 Szerzej vide prace w tomie Szpitalnictwo w dawnej Polsce, pod red. M. D ą b r o w s k i e j 
i J. K r u p p é, Warszawa 1998.

123 M. S u r d a c k i, Opieka społeczna w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku, Lublin 
1992, s. 149n.

124 Szerzej to zagadnienie omawiam w pracach: Ze studiów nad służbą domową w miastach Polski 
przedrozbiorowej, [w:] Między polityką a kulturą, pod red. C. K u k l i, Warszawa 1999, s. 199–209; 
Czy w Polsce przedrozbiorowej służba była etapem w życiu człowieka? [w:] Społeczeństwo w dobie 
przemian. Wiek XIX i XX. Księga Jubileuszowa Profesor Anny Żarnowskiej, red. M. N i e t y k s z a, 
A. S z w a r c, K. S i e r a k o w s k a, Warszawa 2003, s. 205–212.
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niektóre z par mogły uciekać się do prób regulacji urodzeń. Jednak wszystko, co 
wyżej stwierdziliśmy, to spostrzeżenia wymagające dalszych badań i konfrontacji 
z jeszcze większym uwzględnieniem czynnika społeczno–ekonomicznego, a tak-
że religijno–etnicznego oraz daleko szerszego zastosowania metody rekonstrukcji 
rodzin, mogącej w największym stopniu przybliżyć postawy strategii prokreacji 
naszych przodków . 

Marriage, children and family in larger and smaller towns in Poland, 
16th–18th c.

The article deals with the basic components characterising the demographic features 
of families inhabiting both larger and smaller towns of the Crown lands of the Polish–
Lithuanian Commonwealth, from the 16th through 18th centuries. Considered are such data 
as: age of newlyweds, duration of marriages, frequency of remarrying, procreational 
behaviours and the scale of general mortality, including infant and child mortality, and of 
women in labour. Kuklo looks upon demographic structures of an urban family not only 
from the of social and economic point of view, wherever possible he attempts to differentiate 
the picture also with the religious and ethnic aspect. The results obtained demonstrate that 
from the 16th through the 18th century, the age of the newlyweds, for both sexes, was 
diminishing. The tendency was spreading from the west towards the east, and in case of 
both sexes was stronger in larger towns than in smaller ones. Against the background of all 
the Crown lands, it was the representatives of the Jewish and the Greek–Catholic 
populations, who tended to marry the youngest. Catholic inhabitants of Wielkopolska and 
Mazovia were slightly older at marrige, while the Protestant burghers of the Royal Prussia 
wed the eldest.

Marriages were not long–lasting. Usually, it was the premature death of one of the 
spouses, which terminated the liaison. In larger centres, during the period: 16th–17th c., 
marriages statistically lasted an average of 10 years; during the 18th century — 15 years; 
while in smaller towns, towards the end of the 18th century, the figure would reach even 
20 years.

Urban families, particularly in the smaller towns where marriages lasted longer, 
produced on average 6–8 children. Only less than half of this offspring reached adulthood: 
child mortality was high (with the mean figure of 300‰ for infant mortality). Detailed 
observation of procreational attitudes of married couples in larger towns, e.g. Warsaw 
during the second half of the 18th century, allow for an inference that some of them had 
knowledge of, and practiced birth control. It is characteristic that even in the smaller towns 
a considerable number of married women gave birth to their last child prior to turning forty, 
i.e. far earlier than their time of biological infertility.

Although in all urban societies family life predominantly went on within the basic 
family, but only in small carpenter and commercial centres the nucleus family made up for 
70–80% of the total. In many cases these families derived a large part of their income from 
agriculture. The biggest cities of the Polish Crown lands, those would sum up to a far 
smaller average of 60–65%. The families, which encompassed also a relative, were not 
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common: 4–9% in smaller towns. Even fewer were the families which had a complex, 
multi–generational structure. In both bigger and smaller cities, households comprising 
non–familial members were rare.

What distinguished the milieu of a large pre–industrial city — and what should be 
emphasized — is the considerable percentage of households made up of single persons. 
This quota ranges from 20% in Cracow to 25% in Warsaw. The single persons were usually 
women.

The observations presented by the author demonstrate that the family in Poland of the 
pre–partition era played a crucial role in the creation and functioning of urban households. 
The materials show that new families displayed a strong tendency towards individualisation 
and acquiring independence as quickly as possible, i.e. functioning within their own 
household. 
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Państwo pruskie wobec samotnych kobiet 
z elity szlachecko–mieszczańskiej. 

Uwarunkowania i kierunki polityki opiekuńczej 
(od drugiej połowy XVIII do początku XX wieku)*1

Jednym z elementów wyróżniających monarchię pruską na tle innych mo-
carstw europejskich był program socjalny rozwijany przez państwo od końca 
XVIII w., który zapewniał pomoc materialną samotnym, zubożałym kobietom 
z wyższych warstw społeczeństwa. W założeniach miał umożliwić zgromadzenie 
środków wystarczających na ich utrzymanie na poziomie odpowiednim do miejsca 
zajmowanego w hierarchii społecznej. Służył ochronie przed deklasacją, która gro-
ziła wielu rodzinom w związku z socjalnymi konsekwencjami ówczesnych prze-
mian modernizacyjnych. Geneza i krystalizowanie się tego programu były jednak 
złożone i głęboko osadzone w realiach polityki wewnętrznej osiemnastowiecznych 
Prus; były też powiązane z zapoczątkowanym już wówczas przeformowaniem spo-
łecznej proweniencji państwowych elit. W pierwszych latach funkcjonowania pro-
gram dotyczył wyłącznie szlachty, jednak nie obejmował wszystkich kobiet z tego 
stanu, lecz tylko zamieszkujące na terenie Nowej Marchii i Pomorza (wschodnia 
część późniejszej prowincji Pomorze). Po 1815 r. został jednak sformułowany na 
nowo jako program ogólnopaństwowy, kierujący wsparcie finansowe nie tylko do 
wdów i kobiet niezamężnych, legitymujących się predykatem von przed nazwi-
skiem, lecz także tych, które należały do najbardziej znaczących i wpływowych 
kręgów mieszczaństwa, zasłużonego w służbie państwu. Tendencja ta była już 
zresztą widoczna w końcu XVIII stulecia.

Ustrój społeczny i polityczny, jaki monarchii pruskiej nadały reformy Fry-
deryka II, uczynił ze szlachty pierwszy stan w państwie. Przynależność do niej, 
mimo hierarchii wewnętrznej różnicującej „urodzonych”, była źródłem prestiżu 

* Artykuł ten powstał w oparciu o materiały zbierane do rozprawy pt.: „Stare panny” wdowy i roz-
wiedzione. Samotne szlachcianki w Prusach w latach 1815–1914 na przykładzie prowincji Pomorze. 
Badania na ten temat sfinansowano z grantu habilitacyjnego MNiSW NN 108 320137.
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i w sposób naturalny stawiała w pierwszym szeregu elity społecznej1. Ta szczególna 
pozycja szlachty była wynikiem więzi, która około połowy XVIII w. połączyła ją 
z królem i monarchią Hohenzollernów. U jej źródeł widzieć należy narodziny oraz 
kształtowanie się tak charakterystycznego dla Prus militaryzmu. Za sprawą zdecy-
dowanej polityki Fryderyka Wilhelma I udało się do korpusu oficerskiego przycią-
gnąć szlachtę, która dotąd chętniej służyła poza granicami kraju. Mimo trudności 
wynikających z niechęci przedstawicieli tego stanu do podporządkowania się au-
tokratyzmowi króla i zasadom, na których opierała się przeprowadzona wówczas 
reforma armii pruskiej, szlachta środkowych i wschodnich prowincji państwa stała 
się trzonem wojskowej kadry dowódczej. Łączyło się to z podniesieniem oficerów, 
jako swego rodzaju kasty, do rangi pierwszego stanu w państwie. Towarzyszyły te-
mu przemiany w mentalności i stylu życia, które spowodowały, że szlachta zaczęła 
traktować służbę jako swoją powinność oraz przejaw oddania królowi i monarchii, 
co w sposób szczególny uwidoczniło się za panowania Fryderyka II. Odsunięta 
od bezpośredniego wpływu na politykę, dzierżyła pełnię władzy lokalnej, zwłasz-
cza w swoich majątkach wiejskich. Do niej należał monopol na posiadanie ziemi 
oraz dostęp do wszystkich ważniejszych urzędów w państwie. Doświadczenia wo-
jen śląskich, obfitujące w przykłady waleczności i oddania szlachty, utwierdziły 
Fryderyka II w przekonaniu, że jest ona filarem i podstawą monarchii, czemu dał 
wyraz w swoim testamencie politycznym z 1752 r. Dokument ten należy traktować 
jako potwierdzenie wiodącej roli szlachty w państwie i uznanie jej najwyższego 
miejsca w hierarchii społecznej, co zostało ostatecznie spetryfikowane zapisami 
Landrechtu z 1794 r.2 

Tym samym skończył się proces integracji szlachty z korpusem oficerskim 
i służbą cywilną, oznaczający w praktyce ostateczną rezygnację „urodzonych” 
z ambicji politycznych w zamian za szeroki zakres przywilejów, zwłaszcza spo-
łeczno–ekonomicznych3. Ten szczególny stosunek do wszystkich legitymujących 
się predykatem von przed nazwiskiem, przypieczętowany krwią przelaną przez 
korpus oficerski podczas wojny siedmioletniej4, leżał u genezy działań podjętych 
przez Fryderyka II, które określane były mianem ochrony szlachty5. Skoro bowiem 

1 H. R e i f, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, München 1999, s. 3–4.
2 R. K o s e l l e c k, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung 

und soziale Bewegung von 1791–1848, s. 80–87; Z. S z u l t k a, Stosunki ustrojowe i społeczne 
w państwie Fryderyka II, [w:] Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701–1806), red. B. Wa  c h o -
w i a k, Poznań 2010, s. 598–615. Vide też Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 
1794, wyd. H. H a t t e n h a u e r, Frankfurt/Main 1970.

3 Vide O. B ü s c h, Militärsystem und Sozialleben im alten Preußen 1713–1807. Die Anfänge der 
sozialen Militarisierung der preußisch–deutschen Gesellschaft, Berlin 1962.

4 Wojna siedmioletnia spowodowała ogromne straty demograficzne w Prusach, gdyż pochłonęła 
ok. 400 tys. ofiar (10% ludności), z czego na samym Pomorzu ok. 70 tys.; Ch. C l a r k, Prusy. 
Powstanie i upadek 1600–1947, Warszawa 2009, s. 203.

5 R. S c h i l l e r , „Edelleute müssen Güther haben, Bürger müssen die Elle gebrauchen”. Frie-
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stanowiła filar państwa, jej słabość ekonomiczna uderzała bezpośrednio w fun-
damenty, na których zbudowana była monarchia Hohenzollernów. Program ten 
obejmował jednak nie tylko pierwszoplanowe kwestie takie jak system kredytów 
i dotacji mających na celu utrzymanie i umocnienie jej panowania na obszarach 
wiejskich, lecz także m.in. politykę opiekuńczą. Jak już wyżej wspomniano, nie 
dotyczyła ona jednak ogółu szlachty, gdyż Fryderyk II miał odmienny stosunek 
do przedstawicieli tego stanu zamieszkujących w poszczególnych częściach mo-
narchii, przypisując im zresztą również różne cechy i predyspozycje. Za wierność 
i waleczność specjalnym królewskim patronatem została objęta szlachta Nowej 
Marchii oraz Pomorza — części dawnego władztwa Gryfitów znajdującego się 
w granicach Prus. Wiązał się on m.in. z ustanowieniem funduszy, z których wypła-
cane były od lat siedemdziesiątych XVIII w. pensje dla wdów i sierot po poległych 
oficerach. Stanowiły one element szerszego programu odbudowy pozycji szlachty 
na obszarach wiejskich (Retablissement), gdzie wysoki poziom zadłużenia oraz 
powojenna dekoniunktura powodowały przechodzenie należących do niej dóbr 
(w tym rycerskich) w ręce mieszczańskie.

Słabość szlachty, okaleczonej stratami poniesionymi w walce, uniemożliwiała 
według króla szybką odbudowę armii przetrzebionej w czasie wojny siedmioletniej. 
Pomoc ze strony państwa stała się więc intensywniejsza i adresowana zwłaszcza do 
wymienionych wyżej prowincji jako dotkniętych w największym wymiarze znisz-
czeniami wojennymi, a zarazem zamieszkanych przez szlachtę najbardziej oddaną 
królowi. Posunięcia te podbudowane zostały dodatkowo przekonaniem o moral-
nym obowiązku wspierania przez państwo wdów i sierot po ludziach zasłużonych 
w służbie monarchii. Już w 1768 r. Fryderyk II stwierdził: „żołnierz, który poświę-
ca dla powszechnego dobra swoje członki, swoje zdrowie, swoje siły i swoje życie 
ma prawo żądać nagrody od tych, dla których ryzykował wszystko”6. Rodząca się 
w tych okolicznościach polityka opiekuńcza, chociaż nie nabrała jeszcze wymiaru 
ogólnopaństwowego, stanowiła również odpowiedź na trudną sytuację materialną 
rodzin, które żyły z niewysokich pensji oficerskich, bądź urzędniczych. Ubożenie 
szlachty stawiało pod znakiem zapytania możliwość respektowania właściwego 
urodzeniu stylu życia i uderzało w splendor całego stanu7. Nienajlepsza kondy-
cja majątków ziemskich zmuszała już w drugiej połowie XVIII w. przedstawicieli 
drobnej i średniej szlachty do sprzedaży zadłużonych włości8 i szukania innych 

deri zianische Adelsschutzpolitik und die Folgen, [w:] Agrarische Verfassung und politische Struktur. 
Studien zur Gesellschaftsgeschichte Preußens 1700–1918, red. W. N e u g e b a u e r , Berlin 1998, 
s. 257–286.

6 Cyt. za: Ch. C l a r k, op. cit., s. 205.
7 Vide szerzej: J. R o g a l l a  v o n  B i e b e r s t e i n, Adelsherrschaft und Adelskultur in Deutsch-

land, Frankfurt/M–Bern–New York–Paris 1989, s. 115–136. 
8 Na Śląsku w połowie lat osiemdziesiątych XVIII w. odsetek szlachty bez ziemi wynosił ok. 33%; 

Z. S z u l t k a, Terytorium i ludność państwa pruskiego w dobie fryderycjańskiej, [w:] Prusy w okresie 
monarchii absolutnej, s. 452.
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źródeł utrzymania. Przed taką koniecznością stawali również młodsi synowie, po-
zbawieni perspektyw na dziedziczenie dóbr i tym samym nie dysponujący zwy-
kle wystarczającym kapitałem do zapewnienia dostatniej przyszłości żonie i dzie-
ciom na wypadek swojej przedwczesnej śmierci. Poprawie ich losu miały sprzyjać 
powołane również w latach siedemdziesiątych XVIII w. zawodowe kasy wdo-
wie przeznaczone dla oficerów i urzędników (Offizierwittwenkasse; Allgemeine 
Witwen–Verpflegungs–Anstalt)9. Instytucje te były co prawda organizowane przez 
państwo, wpisywały się jednak w szeroki, rozwijający się wówczas nurt samo-
pomocy. Nie miały charakteru elitarnego czy stanowego, podobnie jak fundusze 
opiekuńcze przeznaczone dla rodzin zmarłych urzędników, powoływane do życia 
na początku XIX stulecia, w ramach budżetów poszczególnych ministerstw10. 

Świadczenia wypłacane samotnym szlachciankom z Pomorza i Nowej Marchii 
w przekonaniu szlachty stanowiły szczególny wyraz jej pozycji w państwie. Trak-
towane były w kategoriach stanowego przywileju i wyrażały szczególną więź 
z monarchią. Uruchomione zostały odpowiednio w 1772 i 1779 r. w ramach — 
jak wspomniano — szerszego programu odbudowy gospodarczej obu prowincji. 
Powiązano je organizacyjnie z sumami przekazanymi szlachcie z tych terenów na 
kredytowanie melioracji. Mechanizm ich funkcjonowania opierał się na założeniu, 
że spłaty zaciąganych na ten cel kredytów obejmować będą tylko odsetki, któ-
re utworzą fundusz przeznaczony na finansowanie różnych przedsięwzięć, w tym 
i pensji dla zubożałych, samotnych szlachcianek (Meliorations–Gelder–Zinsen–
Pensions–Fonds)11. W praktyce jednak okazało się, że całość kwoty przekazywano 
na świadczenia dla kobiet. Decyzją Fryderyka II na Pomorzu zostało ustanowio-
nych 60 pensji a w Nowej Marchii 10, w wysokości 100 talarów12. Duża liczba 

9 Ubezpieczeniowe kasy zawodowe w drugiej połowie XVIII w. były powoływane dość często, 
vide B. W u n d e r, Pfarrwitwenkassen und Beamtenwitwen–Anstalten vom 16. bis 19. Jahrhundert, 
„Zeitschrift für historische Forschung“, t. XII, 1985, s. 429–498; Geheimes Staatsarchiv Preussische 
Kulturbesitz Berlin–Dahlem [dalej: GStA PK I. HA], Rep. 77, Tit. 1055, Nr. 93, Bd. 1: Patent und 
Reglement für die Königlich Preußische allgemeine Wittwen–Verpflegungs–Anstalt. 28.12.1775.

10 W budżecie państwa również zaplanowano wydatki na cele opiekuńcze. W 1825 r. na pomoc dla 
wdów i sierot po Staatsdiener zarezerwowano 70 tys. talarów, dla rodzin urzędników, które nie uzy-
skały prawa do wsparcia z kasy wdowiej — 10 tys., dla wdów i córek po oficerach poległych podczas 
wojny 1813–1815 r. oraz wdów i córek pochodzenia szlacheckiego — 40 tys. Ponadto król miał jesz-
cze do dyspozycji pieniądze na zapomogi nadzwyczajne, które mógł rozdzielać według własnego 
uznania. W sumie było to ok. 140 tys. talarów rocznie na pomoc samotnym kobietom z kręgów szla-
checko–mieszczańskich, GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 157, Nr. 1, Bd. 1.

11 B.Ch. G r a a f, Handbuch des Etats–, Kassen– und Rechnungs–wesens des Königl. preussischen 
Staats, [Berlin] 1831, s. 462.

12 GStA PK I. HA, Rep. 89, Nr. 4039; AP Szczecin, Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej 
[dalej: NPPP], sygn. 2747, s. 450–451; GStA PK II. HA, Generaldirektorium, Abt. 13a Brennckenhoff– 
und von Schützsche Meliorations– und Pensions–Akten, Tit. 3, Generalia, Nr. 8; AP Szczecin, 
Starostwo Powiatowe w Gryficach, sygn. 422. Fundusz pomorski w aktach występował pod różnymi 
nazwami. Na początku XIX w. często zwany był Wittwen–Pensions–Gelder, zaś pod koniec stulecia 
Altpommersche Meliorationsgelderzinsen Pensionfond.
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kwalifikujących się do wsparcia kobiet spowodowała, że król zwiększał środki 
finansowe na ten cel i dzięki wyższym dochodom z procentów od kapitału usta-
nawiał kolejne pensje (w 1781 r. przybyło ich 25), również o niższej wartości 
(50, a później także 25 talarów), tak by pomoc dotarła do jak największej grupy 
zabiegających o nią. Niekompletny stan zachowania źródeł nie pozwala odpowie-
dzieć na kluczowe pytanie dotyczące ich ostatecznej liczby. Według spisu benefi-
cjentek funduszu pomorskiego z początku XIX w., na liście wypłat znajdowało się 
189 kobiet13.

Pierwsze wpływy liberalizmu widoczne już za następców Fryderyka II łączy-
ły się z płynącymi ze strony mieszczaństwa coraz silniejszymi głosami krytyki 
wobec przywódczych funkcji niewykształconej, a więc niekompetentnej szlachty. 
Doprowadziły one do wydania zarządzeń zmieniających oblicze podjętych działań 
opiekuńczych14. Od końca XVIII w. przy obsadzie urzędów zaczęły się bowiem 
liczyć bardziej indywidualne predyspozycje niż pochodzenie, co spowodowało, że 
biurokracja coraz częściej rekrutowała się spośród wyedukowanego mieszczań-
stwa. Tym samym przy definiowaniu kręgu kobiet objętych systemem wspomnia-
nych świadczeń przestano brać pod uwagę ich przynależność społeczną, uwzględ-
niając przede wszystkim zasługi męża lub ojca w służbie monarchii. Na Pomorzu 
zmian w określaniu kręgu uprawnionych do korzystania z regionalnego funduszu 
opiekuńczego dokonano na wniosek miejscowej Kamery Wojenno–Skarbowej już 
w 1787 r., a więc po piętnastu latach jego funkcjonowania. Zastrzeżono jednak, 
że do grona beneficjentek zostają co prawda dopuszczone również kobiety wy-
wodzące się z mieszczaństwa, ale tylko z rodzin należących do jego wyższych 
kręgów, dorównujących pozycją i znaczeniem szlachcie. Konkurencja przedsta-
wicieli tej warstwy w dostępie do państwowych zapomóg dla kobiet uderzała 
jednak w szlachcianki. Fryderycjański program wspierania szlachty na obszarach 
wiejskich środkowych i wschodnich prowincji Prus poniósł bowiem fiasko i ciągu 
drugiej połowy XVIII w. zwiększył się udział przedstawicieli tego stanu pozbawio-
nych ziemi (na Pomorzu i w Brandenburgii z 22% do około 35% w 1800 r.), zmu-
szonych do szukania innych źródeł utrzymania15. Co więcej, kryterium kwalifikacji 
powodowało, że „urodzeni” wypierani byli przez wykształconych mieszczan na-
wet z podrzędnych, nisko opłacanych stanowisk w administracji czy sądownictwie. 
Tragizmu sytuacji, odciskającej swoje piętno zwłaszcza na samotnych kobietach 
ze stanu szlacheckiego — wdowach i córkach pozostających coraz częściej trwale 

13 GStA PK II. HA, Generaldirektorium, Abt. 13a Brennckenhoff– und von Schützsche Melio-
rations– und Pensions–Akten, Tit. 3, Generalia Nr. 2, Vol. 9, k. 58; AP Szczecin, NPPP, sygn. 3305. 

14 Na temat oświeceniowej krytyki szlachty vide H. M ö l l e r, Aufklärung und Adel, [w:] Adel und 
Bürgertum in Deutschland 1770–1848, red. E. F e h r e n b a c h, München 1994, s. 1–10; H. R e i f, 
Adelskritik und Adelsreform in Deutschland 1770–1848, [w:] Szlachta–społeczeństwo–państwo między 
Warmią a Rugią w XVIII–XX wieku, red. M. J a r o s z e w i c z  i W. S t ę p i ń s k i, Szczecin 1998, 
s. 13 nn.

15 Z. S z u l t k a, Stosunki ustrojowe i społeczne, s. 608.
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w stanie panieńskim — dopełniała presja zachowania stylu życia odpowiedniego 
do statusu społecznego. 

Problem ten przybrał na sile w czasie wojen napoleońskich. Klęska Prus 
w 1806 r. doprowadziła państwo na skraj przepaści oraz spowodowała znaczny 
wzrost liczby szlacheckich wdów po oficerach, w tym należących do zubożałych 
rodzin pozbawionych włości. Kobiety te niemal z dnia na dzień znalazły się bez 
środków utrzymania, wymagały zatem natychmiastowej pomocy. Podobne skut-
ki przyniosła kampania lat 1813–1815. Wojny przyczyniły się także do wzrostu 
liczby córek szlacheckich pozostających w stanie panieńskim. Z jednej strony 
bowiem straty, które dotknęły korpus oficerski ograniczyły „rynek małżeński”, 
z drugiej zaś zniszczenia majątków ziemskich, zwłaszcza w środkowych i wschod-
nich prowincjach państwa, postępujące zadłużenie oraz lata dekoniunktury rol-
nej wyostrzyły trudności ekonomiczne, wymuszając sprzedaż ziemi i wpływając 
tym samym na większą wstrzemięźliwość przy podejmowaniu decyzji o założe-
niu rodziny. Sprostanie szlacheckiemu stylowi życia wymagało zaplecza kapita-
łowego, które w tych okolicznościach było bardzo ograniczone. Co istotne, zja-
wisko to pogłębiło się w kolejnych latach, zwłaszcza że w wyniku reform Steina 
i Hardenberga szlachta utraciła swoją dotychczasową, uprzywilejowaną pozycję 
w państwie16. Analiza danych dotyczących rodów szlacheckich zamieszkujących 
Pomorze (Provinz Pommern) wskazuje, że mniejsza skłonność szlachciców do za-
wierania związków małżeńskich utrzymywała się jeszcze na początku drugiej po-
łowy XIX w., powodując równoczesne funkcjonowanie na rynku małżeńskim grup 
mężczyzn i kobiet pozostających właśnie ze względów ekonomicznych w stanie 
wolnym17.

Szczególny stosunek do wojny z Francją lat 1813–1815, która w historiografii 
niemieckiej zyskała miano wojny wyzwoleńczej, spowodował, że polegli na po-
lach bitew weszli do panteonu pruskich bohaterów stanowiąc jeszcze sto lat póź-
niej źródło egzemplifikacji przy propagowaniu postawy patriotycznej. Osierocone 
przez nich rodziny cieszyły się z tego powodu specjalnymi względami monarchii. 
Było to o tyle istotne, że sytuacja niektórych z nich, zwłaszcza rekrutujących się 
z drobnej, szlachty stała się bardzo trudna. Wraz ze śmiercią męża lub ojca traciły 
jedyne źródło dochodów w postaci pensji oficerskiej i zagrożone deklasacją zwra-
cały się do władz z prośbą o pomoc. W tych okolicznościach państwo, mimo po-
wojennych trudności finansowych, zmuszone było do podjęcia szerszych działań 
opiekuńczych, niż dotychczasowe, sprowadzające się do inspirowania i wspierania 
akcji dobroczynnych na ich rzecz. W pierwszej kolejności wznowione zostały wy-

16 S. S a l m o n o w i c z, Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, Warszawa 1998, s. 228–244.
17 Vide A. C h l e b o w s k a, Model rodziny szlacheckiej w majątku wiejskim na Pomorzu między 

wiekiem XVIII a początkiem XX w świetle kronik rodzinnych, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. VI Między-
narodowa Konferencja Naukowa, red. A. C h u d z i ń s k i, R. G a z i ń s k i, Dygowo–Szczecin 2007, 
s. 99–110.
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płaty pensji z regionalnych funduszy opiekuńczych (pomorskiego i nowomarchij-
skiego), które w wojennej rzeczywistości zawieszono po 1806 r.18 Administracja 
zadbała o to by zaległe świadczenia trafiły do wszystkich beneficjentek19. Mimo, 
że dostęp do funduszy miały również kobiety spoza stanu szlacheckiego, to jednak 
przez cały czas lista pobierających je naznaczona była wyraźnym piętnem stano-
wości. Szlachta uważała zresztą, że korzystanie z nich jest wyłącznie jej prerogaty-
wą, wynikającą ze szczególnej pozycji w państwie. Na niej wciąż bowiem opierał 
się korpus oficerski, stąd też pensje przyznawane ponownie od 1817 r. — mimo 
deklarowanej otwartości — nadal trafiały do rąk szlachcianek: wdów i nieza-
mężnych córek po poległych wojskowych, w mniejszej liczbie zaś do samotnych 
przedstawicielek tego stanu osiadłych na obszarach wiejskich. 

Z grona kobiet zabiegających o pomoc państwową ministerstwo spraw we-
wnętrznych obsadzające zwalniane pensje lub też przyznające jednorazowe zapo-
mogi, na polecenie królewskie faworyzowało zresztą te, które pochodziły z rodzin 
osieroconych przez uczestników tzw. wojny wyzwoleńczej. W tych okoliczno-
ściach utrzymywało się wrażenie respektowania kryterium stanowości. W nowej 
rzeczywistości społeczno–politycznej Prus nie było jednak powrotu do postrze-
gania elity tylko przez pryzmat przynależności do szlachty. Kobiety pochodzenia 
mieszczańskiego były jednak wśród pobierających pensje z funduszy regionalnych 
liczniej reprezentowane dopiero w drugiej połowie XIX w., co należałoby wiązać 
przede wszystkim z szerszym dostępem przedstawicieli tej warstwy do stanowisk 
w administracji, sądownictwie, względnie wojsku, będącym naturalną konsekwen-
cją modernizacji stosunków wewnętrznych w państwie20. Analiza zachowanych 
akt, rozlicznych próśb i szeregu decyzji dotyczących pojedynczych przypadków 
z prowincji Pomorze, opiniowanych przez różne szczeble administracji państwo-
wej wskazuje jednak, że przy rozpatrywaniu wniosków o pomoc przynależność 
suplikantki do stanu szlacheckiego pośrednio oddziaływała na sposób rozpatrzenia 
prośby. Utrwalona w powszechnej świadomości pozycja szlachty w Prusach win-
dowała ją nadal na szczyt hierarchii społecznej, a wynikający stąd prestiż i zwią-
zane z tym dążenie bogacącego się mieszczaństwa do przejęcia jej stylu życia oraz 
kręgu wartości, oznaczało, iż demokratyzacja stosunków społecznych była tylko 
pozorna. W rzeczywistości bowiem pochodzenie, zwłaszcza ze starego rodu szla-
checkiego połączone z zasługami dla monarchii mogło mieć kluczowe znaczenie 
przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu świadczenia. 

18 AP Szczecin, NPPP, sygn. 3305, 3306.
19 AP Szczecin, NPPP, sygn. 3308, 3309.
20 Na temat udziału szlachty i mieszczaństwa w korpusie oficerskim vide M.R. S t o n e m a n, 

Bürgerliche und adlige Krieger: Zum Verhältnis von sozialer Herkunft und Berufskultur im wilhelmi-
nischen Armee–Offizierkorps, [w:] Adel und Bürgertum in Deutschland, Bd 2: Entwicklungslinien und 
Wendepunkte im 20. Jahrhundert, red. H. R e i f, Berlin 2001, s. 25–63.
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Przedstawiciele aparatu administracyjnego, sami zresztą w większości wywo-
dzący się ze szlachty zdawali sobie sprawę z tragizmu sytuacji wdów, a zwłaszcza 
niezamężnych szlachcianek, które znalazły się pod presją zachowania określonego 
tradycją i normami obyczajowymi stylu życia. Wysokość wypłacanych pensji nie 
była zresztą wysoka i wahała się między 20–25 a 100 talarów. Co więcej, mimo 
upływu lat nie były one waloryzowane, i w praktyce posiadały coraz niższą siłę 
nabywczą. Fundusze nigdy zresztą nie aspirowały co skutecznego i ostatecznego 
rozwiązania problemów socjalnych tych kobiet, zwłaszcza że wśród biurokracji 
panowało przekonanie, że wdowa należąca do elity szlachecko–mieszczańskiej, 
aby zapewnić sobie godne warunki życia powinna dysponować pensją w wyso-
kości minimum 400 talarów. Co prawda zarządzenia królewskie zabraniały — 
zwłaszcza w pierwszej połowie XIX w. — równoczesnego pobierania zapomóg 
z kasy państwowej oraz z innych źródeł, ale zakazy te wynikały przede wszystkim 
z dążenia do objęcia pomocą jak największej grupy kobiet. Nie brakowało więc 
przypadków, w których wdowy lub „stare panny” musiały starać się o legaty, czy 
niewysokie zapomogi z różnego typu fundacji dobroczynnych, w tym i funkcjo-
nujących w ramach pomocy wewnątrzfamilijnej lub wewnątrzstanowej21. W takiej 
sytuacji jednak potrzebna była specjalna królewska dyspensa umożliwiająca rów-
noległe korzystanie z różnych świadczeń i tym samym zgromadzenie w ten sposób 
niezbędnych środków na utrzymanie. W drugiej połowie XIX w. doszło jednak do 
likwidacji wszystkich ograniczeń tego typu, w tym również i obowiązku zamiesz-
kiwania na terenie prowincji, gdzie ustanowiony był określony regionalny fun-
dusz opiekuńczy22. Wynikało to ze zrozumienia trudnej sytuacji tych kobiet, które 
w różny sposób starały się poprawić swoją pozycję ekonomiczną. Poza funduszami 
pomorskim i nowomarchijskim również i w niektórych innych prowincjach Prus 
(np. na Śląsku — Schlesichise Landschaftliche Pensions–Fond oraz Schleschise 
Provinzial–Pensions–Fond23) w wieku XIX uruchomiono podobne formy wspie-
rania samotnych kobiet z elity. Zdawano sobie bowiem sprawę, że to one ponosiły 
największe koszty obserwowanego w tym stuleciu przechodzenia od społeczeń-
stwa agrarnego do społeczeństwa industrialnego. Wiązało się to z przedefiniowa-
niem przypisanych im ról społecznych i tym samym zmuszało samotne, borykające 
się z trudnościami finansowymi kobiety, zwłaszcza szlachcianki, do poszukiwania 

21 Analizę procesu integracji rodów szlacheckich w prowincji Pomorze oraz działalności opiekuń-
czej związków rodowych vide W. S t ę p i ń s k i, Procesy integracyjne w obrębie rodów szlacheckich 
na Pomorzu Zachodnim, [w:] Rodzina pomorska, red. J. B o r z y s z k o w s k i, Gdańsk 1999, s. 170–
189.

22 GStA PK I. HA, Rep. 89, Nr. 4039; AP Szczecin, NPPPP, sygn. 2747, s. 92; B. Ch. G r a a f, 
op. cit., s. 462.

23 Fundusze śląskie dysponowały niewielkim kapitałem. Pierwszy z wymienionych funduszy 
przyznawał zapomogi ogólne w wysokości 4 tys. talarów szlacheckim wdowom i sierotom, drugi zaś 
wszystkim szlachciankom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej przekazywał sumę ok. 1200–
2000 talarów; GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 157, Nr. 1, Bd. 2. 
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nowego modus vivendi, nierzadko opartego na własnej pracy zarobkowej, która nie 
mieściła się w dotychczasowym kanonie zachowań właściwych dla przedstawicie-
lek tego stanu.

Prowincjonalne fundusze opiekuńcze zorganizowane w czasach Fryderyka II 
i wypłacające świadczenia jeszcze na początku wieku XX stały się również wzo-
rem przy tworzeniu podobnej instytucji o zasięgu ogólnopaństwowym. Jak już 
wyżej wspomniano, po 1815 r. duża liczba znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej wdów i sierot po żołnierzach poległych w wojnach napoleońskich 
skłoniła Fryderyka Wilhelma III do sformułowania zasad polityki opiekuńczej wo-
bec samotnych kobiet z elity, polityki traktowanej jako formy zadośćuczynienia 
monarchii wobec rodzin „swoich sług” (Staatsdiener). Z zasady nie miały być to 
więc działania wspierające szlachtę w obliczu dokonującej się na początku XIX w. 
liberalizacji ustroju społeczno–gospodarczego. W zarządzeniach i królewskich 
rozkazach gabinetowych wydawanych po 1815 r. (podobnie jak to miało miej-
sce w przypadku prowincjonalnych funduszy opiekuńczych), mimo odnowienia 
ustroju stanowego w latach dwudziestych XIX wieku oraz zwrotu konserwatyw-
nego w polityce wewnętrznej państwa po wydarzeniach rewolucji z 1848 r., wy-
raźnie podkreśla się to, że adresatkami tych działań są kobiety z tzw. gebildete 
Stände. Ogólnopaństwowa polityka opiekuńcza miała znacznie wykraczać poza 
podejmowane dotąd formy wsparcia takie jak wypłacanie zapomóg i pensji zapi-
sanych w budżetach poszczególnych ministerstw (dla rodzin byłych urzędników), 
wsparcie finansowe dla żon i dzieci poległych oficerów przyznawane przez króla 
ze specjalnych środków na ten cel, czy świadczenia z ubezpieczeniowych kas za-
wodowych. Wiązała się bowiem z utworzeniem specjalnego funduszu opiekuńcze-
go, który zasięgiem swojego oddziaływania objąłby całą monarchię, również te jej 
prowincje, w których tak jak na Pomorzu (Provinz Pommern) działały inne źródła 
finansowania świadczeń dla tej grupy kobiet. 

W warunkach powojennych trudności ekonomicznych Prus podjęcie tak sze-
roko zakrojonego programu nie byłoby możliwe gdyby nie zaplecze finansowe 
związane z nabytkami terytorialnymi na zachodzie. W wyniku postanowień kon-
gresu wiedeńskiego w granicach państwa znalazły się obszary na lewym brzegu 
Łaby, które w ramach nowego podziału administracyjnego utworzyły rejencje: 
Magdeburg, Düsseldorf, Münster, Arnsberg i Minden. W latach panowania fran-
cuskiego na tych terytoriach rozwiązane zostały działające tam (w niektórych 
przypadkach już od średniowiecza) fundacje, tj. elitarne zakłady opiekuńcze dla 
samotnych szlachcianek. Nadal jednak wypłacano pensje przyznane dożywotnio 
dotychczasowym ich pensjonariuszkom. Obowiązek realizowania tych wypłat oraz 
zarządzanie związanym z tym kapitałem przejął pruski aparat administracyjny. 
Wraz ze śmiercią pobierających je kobiet, pensje w naturalny sposób wygasały, 
a wypłacane dotąd sumy przejmowała kasa państwowa24. Powiększający się z roku 

24 GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 157, Nr. 1, Bd. 1.
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na rok fundusz (ostatecznie w latach siedemdziesiątych XIX w. osiągnął on su-
mę ok. 75 tys. talarów rocznie) stał się podstawą podjęcia długofalowej polityki 
opiekuńczej wobec wspomnianych kręgów kobiet, zwłaszcza w obliczu coraz gło-
śniejszego wołania o pomoc wdów po oficerach poległych w kampaniach napole-
ońskich. Jej program kształtował się jednak dość długo. W dyskusji na ten temat 
zabierali głos zarówno minister spraw wewnętrznych von Schuckmann, jak i mi-
nister finansów von Klewitz, którzy przedstawiali Fryderykowi Wilhelmowi III 
swoje opinie na temat ewentualnego odnowienia rozwiązanych fundacji lub też 
możliwości przeznaczenia gromadzonej sumy na pensje dla kobiet. Niezależnie od 
forsowanego rozwiązania nie kwestionowano potrzeby pomocy samotnym przed-
stawicielkom elity, zwłaszcza szlachciankom. Koncepcja restytucji fundacji miała 
również grono zwolenników na czele z kanclerzem Hardenbergiem, który chciał 
ich odnowienia w nieco zmodernizowanej formule25. Po zebraniu opinii władz lo-
kalnych o możliwościach przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia, król poparł 
stanowisko ministra finansów von Klewitza, który podobnie jak miejscowi notable, 
opiniujący przesyłane im projekty, zwracał przede wszystkim uwagę na zbyt duże 
koszty, które z tego tytułu obciążyłyby kasę państwową. Podobne fundacje działały 
jednak w innych prowincjach państwa stając się (poza funduszami) drugim filarem 
polityki opiekuńczej monarchii wobec niezamężnych, zubożałych kobiet z elity. 
Dotyczyło to zakładów mających status królewskich. Należały do nich zazwy-
czaj fundacje poklasztorne, powoływane w okresie reformacji w miejsce żeńskich 
klasztorów (a więc z wykorzystaniem majątku kościelnego) i z przeznaczeniem dla 
pozostających w stanie panieńskim szlachcianek wyznania ewangelickiego. 

Fundacje te, istniejące m.in. na Pomorzu, miały charakter regionalny, tj. prze-
znaczone były dla córek z rodzin miejscowej szlachty. Stany danej prowincji par-
tycypowały zresztą w zarządzaniu nimi. Do lat dwudziestych XIX w. do grona pla-
cówek tego typu należało dziewięć zakładów. W Brandenburgii były to fundacje 
w Lindow, w Zehdenick, w Marienfliess an der Stepenitz oraz Fundacja Świętego 
Grobu w Ostpriegnitz (Fräuleinstift zum Heiligen Grabe); na terenie prowin-
cji Pomorze fundacje w Kamieniu, w Marianowie26, w Słupsku i w Kołobrzegu; 
w Prusach Wschodnich fundacja w Królewcu27. W sumie dysponowały one 166 
miejscami (tzw. prebendami), z których 29 przeznaczonych było dla kobiet po-
chodzenia mieszczańskiego, pozostałe zaś obsadzić mogły wyłącznie szlachcianki. 
W późniejszych latach liczba fundacji wzrosła do czternastu z 264 miejscami28. 

25 Ibidem, Tit. 156, Nr. 1, Bd 2.
26 A. C h l e b o w s k a, Panny kanoniczki z Marianowa. Przemiany w organizacji i funkcjach fun-

dacji dla szlachcianek w XIX wieku, [w:] Dzieje wsi pomorskiej. V Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa, red. A. C h u d z i ń s k i, R. G a z i ń s k i, Dygowo–Szczecin 2006, s. 79–90.

27 L. I l s e, Die altpreussichen landesherrlichen Fräuleinstifter. Ihre Entstehung, Entwickelung 
und jetzige Verfassung, t. I: Das Marienstift zu Königsberg, Berlin 1902.

28 Na temat poszczególnych fundacji vide M. G r i t z n e r, Handbuch der im Deutschen Reiche, 
In Oesterreich–Ungarn, Dänemark, Schweden und den Russischen Ostseeprovinzen bestehenden 
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W wyniku sekularyzacji przeprowadzonej w Prusach w 1810 r., oraz rozwią-
zania stanowych przedstawicielstw, nadzór nad fundacjami królewskimi, przydzie-
lanie zwolnionych miejsc, jak również zarząd ich kapitałem przypadł państwu. 
Fryderyk Wilhelm III mimo oporu miejscowej szlachty dążył co scentralizowania 
administrowania nimi (m.in. przejął jako prerogatywę królewską obsadę zwalnia-
nych miejsc, czyli tzw. prebend), a zwłaszcza otworzenia ich także przed córka-
mi „sług państwa” pochodzenia mieszczańskiego. Mimo głosów przeciwników 
fundacji podkreślających anachronizm tych instytucji, uważał że są bardzo po-
żyteczne, gdyż zapewniają nie tylko schronienie, ale także pensje na utrzymanie. 
Ogromne znacznie społeczno–obyczajowe miał również tytuł panny kanoniczki 
(Conventualinnen, Canonissinen, Stiftsfräulein, Stiftsdame) przyznawany każdej 
przyjętej, gdyż w pewnym zakresie niwelował społeczne wyobcowanie kobiet nie-
zamężnych. W 1823 r. król ostatecznie jednak zdecydował się zarzucić koncepcję 
przywrócenia rozwiązanych załabskich fundacji (w 1819 r. odnowione zostały je-
dynie dwa westfalskie zakłady, które następnie połączono w jedną placówkę funk-
cjonującą pod nazwą Geseke–Keppel29), co nie znaczy że wycofał się z popiera-
nia zakładów tego typu, jako instytucji o wyraźnym mimo wszystko stanowym 
profilu. W rozkazie gabinetowym z 1823 r. dotyczącym określenia losów sum po 
wygasających pensjach z rozwiązanych fundacji załabskich Fryderyk Wilhelm III 
stwierdził, iż część będzie stanowić bazę do powołania ogólnopaństwowego fun-
duszu zapomogowego dla kobiet z elit szlachecko–mieszczańskich, wzorowanego 
organizacyjnie na świadczeniach wypłacanych na Pomorzu (dawnym pruskim) 
i w Nowej Marchii, część zaś dofinansuje działające fundacje. Póki co jednak mo-
narchia nie dysponowała jeszcze na tyle dużą kwotą by uruchomić wypłaty świad-
czeń. Nastąpiło to ostatecznie dopiero w końcu lat trzydziestych XIX w. Nie ozna-
cza to bynajmniej, iż wspomniane decyzje nie były już weryfikowane. Panujący 
od 1840 roku Fryderyk Wilhelm IV zmienił bowiem zasady rozdysponowania 
kwoty zgromadzonej w wyniku wygasania kolejnych pensji. Zafascynowany 
fundacjami, jako instytucjami o średniowiecznym rodowodzie, chciał doprowa-
dzić do uczynienia z nich filaru polityki opiekuńczej państwa wobec szlachcia-
nek. Z tego też względu scalił on podzielony kapitał pofundacyjny i ostatecznie 
w 1843 r. rozdysponował go w ten sposób, że część miała być przeznaczona na 
odnawianie fundacji (Fonds zur Begründung und Herstellung von Damenstiftern; 
Stifter–Fonds), reszta zaś na wypłatę pensji i zapomóg dla kobiet (Stifts–Pensions–
Fonds)30. Decyzją tą zakończył pierwszy etap procesu kształtowania się form i za-
sad państwowej polityki wspierania kobiet z elit. Oznaczało to więc utrzymanie 
działającego już funduszu zapomogowego (tzw. Fundusz Fundacyjny), ale oprócz 

Damen–Stifter und im Range gleichstehender Wohlthätigkeitsanstalten nebst den Ordenszeichen der 
Ersteren, Frankfurt/M 1893, s. 14 nn.

29 GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 156, Nr. 153, Bd. 1.
30 Ibidem, Tit. 157, Nr. 1, Bd. 1.
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tego nie tylko dotowanie działających fundacji królewskich, lecz także powoływa-
nie do życia nowych. 

Uprawnienia do ubiegania się o pensje z nowego, ogólnopaństwowego fun-
duszu uzyskały niezamężne kobiety oczekujące na miejsce w zakładach opiekuń-
czych, a także i te wymienione już w 1823 roku, a więc wdowy po żołnierzach 
poległych w kampanii lat 1813–1815 oraz wszyscy mogący mieć jakiekolwiek 
roszczenia do miejsc w zlikwidowanych fundacjach na lewym brzegu Łaby. 
Zamążpójście lub otrzymanie miejsca w zakładzie opiekuńczym wiązało się z utra-
tą świadczenia, które przyznawał król na postawie przedłożeń przygotowanych 
przez ministra spraw wewnętrznych. Nie wiadomo jednak dokładnie według jakie-
go klucza rozdzielano je poszczególnym rejencjom, które wypłacały świadczenia 
zainteresowanym. Duża liczba przyznawanych pensji powodowała obniżanie ich 
wartości, co owo wsparcie czyniło iluzorycznym. Kwota 25, czy nawet 60 tala-
rów rocznie była kroplą w morzu potrzeb przy wzrastających kosztach utrzymania. 
Pensje stanowiły więc raczej wyraz dobrej woli monarchii, czy też manifestację 
wypełniania moralnego obowiązku wobec kobiet z elit, nie mogły zaś być w żad-
nym wypadku podstawą utrzymania. Wskazuje na to chociażby sytuacja mająca 
miejsce od lat osiemdziesiątych XIX w. do 1910 r., kiedy to wydatki na potrzeby 
związane z zakładami opiekuńczymi stały się priorytetem wskutek czego przez 
kilka lat brakowało środków na pensje. Wciąż jednak przybywało próśb o ich przy-
znanie, zwłaszcza około połowy XIX w. W tych okolicznościach istotne znaczenie 
miało połączenie obu wyodrębnionych funduszy opartych na sumach z wygasają-
cych pensji załabskich, przegłosowane w 1862 r. przez Izbę Deputowanych w toku 
prac nad budżetem31. Posuniecie to wynikało z dążenia do zaspokojenia potrzeb 
coraz większej liczy kobiet zabiegających o pomoc. W toku dyskusji w Izbie nad 
tą kwestią zwracano uwagę na dużą grupę, ponad pięciuset (!) kandydatek ocze-
kujących na miejsce w fundacjach, często już starszych, schorowanych wymaga-
jących pomocy i natychmiastowych świadczeń. Jak oceniono, suma z połączonych 
funduszy, tj. nieco ponad 57 tys. talarów rocznie miała sprostać tym zadaniom32. 
Do tego czasu na wypłaty i tak przeznaczono coraz większe kwoty: w 1847 r. by-
ło to około 17,5 tys. talarów, zaś w 1854 r. już nieco ponad 40 tys. talarów33, co 
zresztą było również pochodną zwiększających się środków na ten cel, w związku 
z przejmowaniem kolejnych wygasających pensji34. Wilhelm I niechętnie przystał 
na połączenie obu funduszy. Izba Deputowanych już zresztą przegłosowała podob-
ną decyzję w 1850 roku, ale wówczas jego poprzednikowi udało się doprowadzić 
do odnowienia funduszu przeznaczonego na tworzenie i utrzymanie fundacji opie-

31 Ibidem, Tit. 156, Nr. 153, Bd. 2, druk: Haus der Abgeordneten. Siebenundfünfzigste Sitzung am 
2. Oktober 1862, s. 2013.

32 GStA PK I HA, Rep. 77, Tit. 156, Nr. 157, Bd. 2. 
33 Ibidem, Tit. 157, Nr. 1, Bd. 1; Ibidem, Tit. 156, Nr. 1, Bd. 3; ibidem, Tit. 156, Nr. 153, Bd. 1.
34 Ibidem, Tit. 157, Nr. 3 H.
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kuńczych. Tym razem jednak specjalnym rozkazem gabinetowym z 23 lutego 1863 
król ogłosił połączenie obu tytułów w budżecie. Zastrzegł w nim jednak, że zwięk-
szony w ten sposób tzw. Fundusz Fundacyjny35 miał również w razie konieczności 
być przeznaczany na działalność fundacji, np.: podwyższanie pensji lub tworzenie 
nowych miejsc. Z możliwości tej zresztą wkrótce skorzystano, co doprowadziło do 
wspomnianego wyżej deficytu środków na jego koncie36. 

Niepełne zestawienia wypłacanych dożywotnich pensji i jednorazowych zapo-
móg w ramach tego ogólnopaństwowego funduszu nie pozwalają określić udziału 
szlachcianek i kobiet z mieszczaństwa wśród beneficjentek. Dostępne, wyrywko-
we dane potwierdzają jednak sytuację widoczną w omawianym wyżej pomorskim 
funduszu opiekuńczym dla kobiet, tj. systematyczny spadek liczby szlachcianek 
wśród otrzymujących świadczenia przy zachowaniu względnej równowagi między 
liczbą panien i wdów oraz występujących sporadycznie przypadkach kobiet roz-
wiedzionych37. Fakt coraz mniejszego od końca XIX w. zakresu partycypowania 
szlachcianek w tych świadczeniach nie był przejawem poprawy ich sytuacji, ale 
świadomej polityki zmierzającej do ostatecznego przeformowania elit z uwzględ-
nieniem również substratu mieszczańskiego38.  Wyjątkowa na tle całej monarchii 
była sytuacja kobiet z pierwszego stanu, zamieszkałych w niektórych ze wschod-
nich prowincji, w tym i na terenie prowincji Pomorze. Od schyłku pierwszej po-
łowy XIX w. miały one bowiem możliwość ubiegania się o wparcie zasadniczo 
z czterech źródeł — dwóch funduszy regionalnych: tj. wypłacającego pensje 
z procentów od kapitałów przeznaczonych na prace melioracyjne oraz związanego 
z nim funduszu na jednorazowe zapomogi (wsparcie nadzwyczajne) oraz dwóch 
ogólnopaństwowych: tj. tzw. Funduszu Fundacyjnego (stałe pensje) a także zwią-
zanego z nim funduszu na świadczenia okolicznościowe. W sumie więc co roku na 
pomoc samotnym kobietom z prowincji Pomorze — w pierwszej połowie XIX w. 
niemal wyłącznie szlachciankom — z kasy państwowej wypłacano do początku 
XX zbliżoną sumę, wahającą się zazwyczaj między 30 a 40 tys. talarów, przy czym 
gros z niej stanowiły pensje z funduszy regionalnych39.

35 W budżecie funkcjonował on pod nazwą: Pensionen und Unterstützungen für Wittwen und ver-
waiste Töchter. ibidem, Tit. 156, Nr. 153, Bd. 2.

36 Pensji nie wypłacano m.in. na początku lat osiemdziesiątych XIX w. Pod koniec omawianego 
okresu wypłaty świadczeń odbywały się jednak płynnie, GStA PK I. HA, Rep. 89, Nr. 4103, k. 1; ibi-
dem, Nr. 4104, k. 85; ibidem, Nr. 4105.

37 W 1847 r. wśród 109 szlachcianek wsparcie jednorazowe otrzymały cztery rozwiedzione, ibi-
dem, Tit. 157, Nr. 2, Bd. 3.

38 Vide H. S c h i s s l e r, Die Junker, Zur Sozialgeschichte und historischen Bedeutung der agrari-
schen Elite in Preußen, [w:] Preußen in Rückblick, red. H.–J. P u h l e, H.–U. We h l e r, Göttingen 
1980, s. 111; W. S t ę p i ń s k i, Wielka własność ziemska na Pomorzu Zachodnim i państwo pruskie 
w latach 1806–1914, [w:] Szlachta — społeczeństwo — państwo między Warmią a Rugią w XVIII–
XX wieku, red. M. J a r o s z e w i c z, W. S t ę p i ń s k i, Szczecin 1998, s. 42–44.

39 Budżet pomorskiego funduszu opiekuńczego dla kobiet stanowił zazwyczaj od 25 do 50 % bu-
dżetu ogólnopaństwowego funduszu wspierającego te same grupy kobiet. GStA PK I. HA, Rep. 89, 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



746 AGNIESZKA CHLEBOWSKA

Koncepcja Fryderyka Wilhelma IV zakładająca powołanie nowych funda-
cji dla kobiet w oparciu o wyodrębniony w tym celu w 1843 roku fundusz nie 
okazała się skutecznym antidotum na wciąż wzrastającą liczbę kobiet proszących 
o wsparcie. Dostępne środki nie były bowiem wystarczające na tak szeroko za-
krojone projekty. Restytucja fundacji przebiegała więc bardzo powoli i nigdy nie 
osiągnięto zaplanowanych rezultatów. Król dążąc do powołania nowych zakładów 
w Westfalii (Soest, Nottuln, Neuendorf) chciał, by w kosztach ich organizowania 
partycypowały też miejscowe stany, co w praktyce okazało się trudne do realizacji. 
Mimo iż poczynione zostały już pewne inwestycje (np. zakup budynku w Nottuln) 
przeszkody jakie napotykano przy ich tworzeniu spowodowały, że powstał tylko 
jeden, w Soest a z koncepcji powołania kolejnych wycofano się40. 

W sumie więc ograniczenia finansowe i trudności prawno–administracyjne nie 
pozwoliły Fryderykowi Wilhelmowi IV na zrealizowanie rozległych planów wo-
bec fundacji41. Nie doszły też do skutku zabiegi zmierzające do ujednolicenia za-
sad działania fundacji królewskich, czemu na przeszkodzie stanęły uwarunkowa-
nia historyczne determinujące ich wewnętrzną organizację42. Dopiero pod koniec 
XIX w. w wyniku zmian statutów fundacji królewskich przeszły one reorganizację. 
Polegała ona przede wszystkim na wyeliminowaniu z życia codziennego jakichkol-
wiek pozostałości życia klauzuralnego oraz ostatecznego przekształcenia ich w za-
kłady dla samotnych kobiet z rodzin „sług państwa”, a więc nie tylko szlachcianek. 
Stwierdzono, że tańsze niż tworzenie nowych zakładów, będzie powoływanie do 
życia dodatkowych prebend w działających już fundacjach. Ta linia postępowania, 
powszechna już od początku lat sześćdziesiątych, spowodowała zwiększenie licz-
by miejsc w zakładach, zwłaszcza po wojnie francusko–pruskiej43. Poparcie dla 
fundacji oznaczało też podwyżki pensji, remonty w ich siedzibach przy równocze-
snym poszukiwaniu dodatkowych możliwości ich finansowania. Od 1842 r. udało 
się uruchomić dodatkowy, tzw. fundusz dotacyjny (Dotierung von Damenstifter)44, 
z którego podwyższano świadczenia dla panien kanoniczek. Uzupełniał on pod tym 
względem środki przekazywane na działalność królewskich zakładów, które pły-
nęły ze specjalnego funduszu (Allerhöchste Dispositionsfonds für Stiftszwecke), 
stanowiącego jeden z tzw. funduszy dodatkowych (Nebenfonds), pozostawionych 

Nr. 4100; ibidem, Nr. 4101; AP Szczecin, NPPP, sygn. 1957.
40 GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 156, Nr. 153, Bd. 2. Zmiana podejścia dworu do tych instytucji 

pod koniec XIX w. przyczyniła się do tego, że fundację w Nottuln (rejencja Münster) uruchomiono 
ostatecznie w przed końcem stulecia, ibidem, Nr. 153, Bd. 3.

41 L. I l s e, op. cit., s. 54.
42 GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 156, Nr. 1, Bd. 2.
43 AP Szczecin, RSWP, sygn. 867.
44 Fundusz ten tworzyły dochody z tytułu opłat stemplowych uiszczanych przez rodzinne fideiko-

misy. W 1848 r. wynosił on ponad 90 tys. i był zainwestowany w państwowe listy dłużne. GStA PK I. 
HA, Rep. 77, Tit. 157, Nr. 1, Bd. 1.
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do dyspozycji królewskiej45. Po podwyższeniu pensji w niektórych fundacjach na 
ten cel w 1845 r. z budżetu wydawano prawie 32 tys. talarów rocznie i przez kolej-
ne około 30 lat kwota ta nie uległa zmianie46.

Polityka opiekuńcza Prus wobec kobiet z elit ewoluowała więc w ciągu wieku 
XIX, chociaż od początku opierała się na dwóch podstawowych formach, tj. wy-
płatach pensji oraz zakładach opiekuńczych zapewniających miejsce zamiesz-
kania wraz ze świadczeniami pieniężnymi. Uzależniona od kilku czynników, 
tj. preferencji kolejnych monarchów, dostępnych środków finansowych oraz sytu-
acji wewnętrznej w państwie stawiała na pierwszym planie realizację moralnego 
obowiązku monarchii wobec służących jej kręgów biurokratyczno–wojskowych. 
Mimo deklarowanego już od końca XVIII w. dopuszczenia także kobiet z miesz-
czaństwa do około trzeciej ćwierci XIX w. polityka ta miała wyraźny profil sta-
nowy. Skierowanie działań opiekuńczych ku szlachciankom stanowiło pokłosie 
szczególnej więzi, które w czasach Fryderyka II połączyła przedstawicieli pierw-
szego stanu w państwie z monarchią. Szlachta uznawała, że z racji pochodzenia 
predestynowana jest do funkcji przywódczych. Państwo powinno ją więc wspie-
rać, zwłaszcza, że liberalne reformy przeprowadzone w Prusach na początku wie-
ku XIX w znaczący sposób zachwiały jej pozycją ekonomiczną i pozbawiły szere-
gu przywilejów oraz spowodowały konieczność rywalizacji z mieszczaństwem. Ta 
dochodząca do głosu warstwa społeczna, dysponująca kapitałem i wykształceniem 
zabiegała o wejście w krąg elity, zwłaszcza że jej przedstawiciele zasilali szeregi 
najwyższej biurokracji. Działania te w dobie wilhelmińskiej zakończyły się suk-
cesem. Umożliwiło to samotnym kobietom z tych rodzin partycypowanie z róż-
nych formach wsparcia ze strony państwa, które podejmowano wcześniej z myślą 
o ubożejących szlachciankach. Samotne kobiety z wyższych kręgów społecznych 
musiały być bowiem odpowiednio zabezpieczone finansowo. Wymuszał to styl 
życia, który nie dopuszczał możliwości zabiegania przez nie o pomoc instytucji 
publicznej opieki nad ubogimi. Alternatywą były tworzone specjalnie dla nich eli-
tarne fundacje i zakłady opiekuńcze, w ostateczności praca na własne utrzymanie, 
jeszcze na początku XX w. nieaprobowana lub aprobowana niechętnie. 

The Prussian state vis–a–vis single women of the elite nobility and burgeoisie 
circles: Political dependence and development tendencies of the welfare policy 

(mid–eighteenth — beginning of the twentieth century)

Developed since the end of the 18th century, the social programme of the Prussian state 
belonged to the set of conspicuous elements distinguishing the Hohenzollern monarchy 

45 Powstał on w 1824 r. z kwot zarezerwowanych na wypłatę pensji z tzw. Funduszu Fundacyjnego. 
GStA PK I. HA, Rep. 77, Tit. 156, Nr. 153, Bd. 2; ibidem, Tit. 157, Nr 1, Bd.1; ibidem, Tit. 156, 
Nr. 153, Bd. 1.

46 GStA PK I. HA, Rep. 89, Nr. 23780, k. 6.
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from other European countries. Its aim was to provide material assistance to impoverished 
single women, belonging to the higher strata of the society. The concept was to help such 
persons in accumulating financial means to retain prestige and position in the hierarchy of 
influence, appropriate to their social placement. On the whole, it functioned as a mechanism 
protecting numerous families from class downgrading in consequence of the changes 
resulting from social and economic modernization. However, the origins and development 
of this programme was more complicated. Its roots were deeply imbedded in the realities of 
the inner policies of eighteenth–century Prussia, and combined with the starting changes in 
the social background of the state elites. During the first years of its functioning, it provided 
only for the nobility of Neumark and Pomerania (the eastern part of the later Provinz 
Pommern). After 1815, the programme was redefined, this time to encompass the whole of 
the country. Its social scope was also broadened (which was evident already earlier). It 
would take care not only of widows and spinsters who could boast the “von” before their 
last name, but also those who belonged to the most important and influential, at the same 
time the most dedicated to the Prussian state, bourgeois circles. The benefits included two 
basic forms: a regular pension, or board at special homes combined with a financial benefit. 
With time the programme evolved. Its modifications were dictated by several factors: 
attitude of the subsequent monarchs towards this welfare issue, finances, and the internal 
situation within the Prussian state. Nevertheless, its primary feature was always focused on 
realisation of the moral responsibilities of the monarchy towards the bureaucratic and 
military elites at its service. In spite of promises, repeatedly made since the end of the 18th 

century, that women stemming from the burgher strata of the society would also be admitted 
to the welfare programme, until the third quarter of the 19th century, it was distinctly an 
institution for the nobles.
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Niemiecki dyskurs oświeceniowy o dzieciobójstwie

Aborcja jest wprawdzie złem, ale złem wymagającym pewnej wiedzy, którą 
ludzie w swych dziejach długo nie dysponowali1. Do XVIII w. ginekologia nie 
była przedmiotem zainteresowania nauk medycznych i zajmowały się nią domo-
rosłe akuszerki nieposiadające odpowiedniego przygotowania. Stąd zanim zaczęto 
szerzej dokonywać zabiegów aborcji, radzono sobie przy pomocy środka znacz-
nie bardziej brutalnego i odrażającego — zabijając niechciane dzieci zaraz po 
urodzeniu.

W świecie antycznym porzucanie dzieci po urodzeniu było praktyką zwykłą 
i nie spotykało się z potępieniem. Robotnik grecki w I w. p.n.e. pisał z Aleksandrii 
do żony: „Proszę cię i upominam: dbaj o dziecko, a gdy tylko dostaniemy wynagro-
dzenie, poślę ci na miejsce. Jeżeli szczęśliwie urodzisz, jeżeli to będzie chłopiec, 
zostaw go przy życiu, gdy dziewczynka — porzuć”. W starożytnym Rzymie o po-
zostawieniu dziecka przy życiu decydował ojciec rodziny, podnosząc je z ziemi 
i unosząc do góry. Jak dowodzi Paul Ve y n e2,  porzucanie dzieci przez biednych 
wynikało z nędzy, zamożniejsi natomiast chcieli skoncentrować wysiłki wycho-
wawcze i podzielić majątek między mniej liczne potomstwo. Platon o dzieciach 
spłodzonych bez zgody wyimaginowanego rządu pisał w „Państwie”, „żeby naj-
lepiej ani jeden owoc takiego stosunku nie ujrzał światła dziennego, jeżeliby się 
zalągł, a gdyby jednak na świat przyszedł jakoś wbrew usiłowaniom, to położyć go 
gdzieś tak, żeby nie było pożywienia dla takiego” 3. Praktyki te zostały potępione 
przez moralność stoicką a następnie — w ślad za Żydami — przez chrześcijań-
stwo. Poddano je surowym karom w IV w. n.e.; w 374 r. dzieciobójstwo zostało 
uznane za zbrodnię karaną śmiercią4. Takie były początki odruchu odrazy, któ-
rą żywimy dzisiaj w stosunku do zbrodni dzieciobójstwa. Należy jednak mieć na 

1 Geschichte der Abtreibung. Von der Antike bis zur Gegenwart, red. R. J ü t t e, München 1993.
2 Historia życia prywatnego, red. P. Ve y n e, t. I, Wrocław 1998, s. 21–24.
3 Platon, Państwo, przekł. W. W i t w i c k i, t. I, Warszawa 1990, s. 266.
4 H. H a n d k e , Die Kindestötung. Rechtshistorisch und Rechtsvergleichend, Breslau 1937, s. 5–6.
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750 DARIUSZ ŁUKASIEWICZ

uwadze, że towarzyszyły im przesłanki religijne. Dzieciobójstwo oznaczało pozba-
wienie dziecka chrztu, a w ślad za tym możności uzyskania zbawienia.

W prawie średniowiecznym dzieciobójstwo nie zajmowało eksponowanego sta-
nowiska i wzmianki o nim są rzadkie. Kodeks prawa kanonicznego w 1140 r. uznał 
je za „zwykłe” morderstwo na krewnym. Wspomina się dzieciobójstwo w peniten-
cjałach, jako jeden z występków wiernych, z którym duchowni prowadzili walkę, 
zalecając w ostateczności podrzucanie dzieci pod drzwiami kościołów. W tej epoce 
Kościół zakładał także pierwsze domy dla podrzutków, w czym największe zasługi 
miał zakon duchaków5. Skądinąd w czternastowiecznym Augsburgu na 3 tys. prze-
stępstw odnotowano tylko jedno dzieciobójstwo, w Nördlingen do 1532 r. również 
tylko jedno, w Norymberdze w tym samym czasie — pięć.

Problem zarysował się ostro dopiero w wieku XVI. W 1532 r. został wprowa-
dzony w Niemczech kodeks kryminalny Carolina, w którym ustalono niesłycha-
nie okrutne kary za to przestępstwo6. Dzieciobójczynie miały być zakopywanie 
żywcem i przebijane palem lub umieszczane w worku z psem, kogutem, żmiją 
i małpą, a następnie topione w rzece lub jeziorze, co zresztą jest odległym echem 
rzymskiej kary za ojcobójstwo. Ponieważ w krajach środkowoeuropejskich nie-
łatwo było o małpę, zastępowano ją kotem. Dzięki zainteresowaniu źródeł epoki 
nowożytnej problemem dzieciobójstwa, możemy precyzyjniej przeanalizować to 
zjawisko. Wiadomo więc, że omawianej zbrodni dokonywały przede wszystkim 
służące (na 57 znanych przypadków w Prusach w okresie 1774–1801, 46 kobiet 
nie przekroczyło 30 roku życia, 53 były niezamężne a 37 było służącymi). Te ostat-
nie w tym czasie należały do gospodarstwa domowego swego pryncypała, u które-
go zamieszkiwały i nie miały prawa do posiadania własnej rodziny7. W rezultacie 
dzieciobójczynie były z reguły pannami, którym po zajściu w ciążę groziła hańba 
nieślubnego macierzyństwa. W obawie przed wykluczeniem społecznym, utratą 
pracy, hańbiącymi karami kościelnymi, ale także pod wpływem szoku porodo-
wego, kobiety dokonywały dzieciobójstwa. Ojcami byli zazwyczaj parobkowie, 
czeladnicy lub studenci, rzadziej pracodawcy służących i szlachta. Same kobie-
ty podczas procesów przyznawały się nierzadko, że zostały do zbrodni namówio-
ne przez szatana, najczęściej zaś twierdziły, że dziecko urodziło się już martwe. 
Przypadki dzieciobójstwa nie były częste, jednak Wilhelm W ä c h t e r s h ä u s e r 
i Richard v a n  D ü l m e n  sądzą, że przy niskiej sprawności aparatu sprawiedli-
wości „ciemna liczba” jest w tym wypadku bardzo wysoka. W Prusach w dru-

5 M. S u r d a c k i, Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku, Lublin 
1998.

6 R. v a n  D ü l m e n, Frauen vor Gericht. Kindsmord in der Frühen Neuzeit, Frankfurt a.M. 
1991, s. 17; W. W ä c h t e r s h ä u s e r, Das Verbrechen des Kindesmordes im Zeitalter der Aufklärung. 
Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung der dogmatischen, prozessualen und rechtssoziologischen 
Aspekte, Berlin 1973, s. 59 nn.; H. H a n d k e, op. cit., s. 15–26.

7 M. K o p c z y ń s k i, Służba domowa jako grupa zawodowa w Europie XV–XX w., [w:] Kobieta 
i praca, Wiek XIX i XX, pod red. A. Ż a r n o w s k i e j  i A. S z w a r c a, t. VI, Warszawa 2000, s. 53–75.
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giej połowie XVIII w. było oficjalnie ok. 50 przypadków dzieciobójstwa rocz-
nie; w Norymberdze w długim okresie 1562–1695 zapadły 94 wyroki śmierci 
z tego powodu8, w Würzburgu w latach 1769–1788 odnotowano 21 przypadków 
tego przestępstwa, w Palatynacie (1777–1779) wykonano na dzieciobójczyniach 
32 wyroki śmierci, w Hanowerze w latach 1761–1800 do więzienia dostawało się 
z powodu dzieciobójstwa pięć kobiet rocznie. Dla porównania powiedzmy, że we 
współczesnej Polsce ma miejsce kilkadziesiąt przypadków dzieciobójstwa rocznie 
(odnotowujemy spadek z 50 w 1990 r. do 19 w 2004). W Prusach drugiej poło-
wy XVIII w. przy tej samej liczbie ludności takich przypadków byłoby 500. Ale, 
jak wspominałem, pozostawała niewiadoma, zapewne znaczna liczba zbrodni nie 
wykrytych.

Wiek XVII przyniósł złagodzenie form karania dzieciobójczyń. Ograniczano 
się wówczas do ścinania ich mieczem, jednak na początku XVIII w. wzrost licz-
by przypadków omawianej zbrodni doprowadził do ponownego zaostrzenia kar. 
W 1720 r. w Prusach Fryderyk Wilhelm I przywrócił karę worka9. W roku 1723 
ukazał się kolejny edykt, obligujący domowników, pod groźbą oskarżenia o współ-
udział w zbrodni, do zadenuncjowania potajemnej ciąży. Traktowano to jako śro-
dek prewencyjny, mający przeciwdziałać dzieciobójstwu, aborcji i sztucznym 
poronieniom.

Dzieciobójstwo było odczuwane w Niemczech epoki nowożytnej jako pro-
blem bardzo poważny. Rzucało się w oczy skoro, jak wynika z badań van Dülmena 
dla ośmiu miast niemieckich, od XVI–XVIII w. kary za dzieciobójstwo stanowi-
ły 46% kar śmierci dla kobiet (w Polsce ten odsetek według Marcina K a m l e r a 
wynosił 22%10). Przypadki odkrycia i ukarania aborcji liczone były w tym samym 
czasie na palcach jednej ręki. W Polsce sprawy miały się podobnie, ale — jako że 
problem w naszym kraju jest zbadany relatywnie słabo — posługuję się głównie 
przykładem niemieckim, który lepiej ilustruje istotę rzeczy.

Tradycyjny dyskurs na temat dzieciobójczyń identyfikował je jako kobie-
ty z gruntu złe, niegodziwe, cechujące się wewnętrzną skłonnością do grzechu. 
Carolina określa dzieciobójstwo jako „zło niechrześcijańskie i nieludzkie”. Mord 
na członku rodziny uważany był za zło znacznie większe, niż zabójstwo obce-
go. Czasem pojawiał się motyw opętania takiej kobiety przez szatana, zastąpiony 
w XIX w. przez motyw szaleństwa. Dzieciobójczyniom przypisywana była roz-
wiązłość i tu ich charakterystyka zbiegała się z negatywnym stereotypem służą-

8 W. W ä c h t e r s h ä u s e r, op. cit., s. 113.
9 Ibidem, s. 69; H. H a n d k e, op. cit., s. 27.
10 M. K a m l e r, Dzieciobójstwo w miastach Korony w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie 

XVII w., CzP–H, 1986, nr 1, s. 171–184; cf. A. K a r p i ń s k i, Kobieta w mieście polskim w drugiej 
połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa 1995, s. 328; M. K a m l e r, Złoczyńcy. Przestępczość w Ko-
ronie w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), 
Warszawa 2010, s. 264–268; cf. D. K a c z o r, Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości 
w Gdańsku w XVI–XVIII wieku, Gdańsk 2005, s. 108–129.
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cej, również oskarżanej o tę przywarę. Metodą radzenia sobie z dzieciobójstwem, 
preferowaną przez ten styl myślenia, było zaostrzanie kar, zwłaszcza wtedy, gdy 
wzrastała ilość zbrodni. Obawiano się, że jeśli morderczyni nie zostanie odpowied-
nio ukarana, na całą społeczność spadnie kara boża. Okrucieństwo kary miało też 
działać na rzecz dzieciobójczyni, służyło bowiem zbawieniu jej duszy. Nie zajmo-
wano się przyczynami zbrodni i nie stanowiły one przesłanki do orzekania wyso-
kości kary. Miała być ona odpłatą zależną od stopnia okrucieństwa popełnionego 
czynu. 

Oświecenie przyniosło humanitaryzację prawa i profilaktykę mającą usunąć 
przyczyny występowania zbrodni. Oceniając dzieciobójczyni większą wagę za-
częto przywiązywać do motywów kierujących jej postępowaniem i stanu emocjo-
nalnego, w jakim się znajdowała w chwili zbrodni, co stanowiło przesłankę do 
złagodzenia kary. Niezmiernie ważne było pojawienie się doktryny populacjoni-
zmu, która zalecała przeciwdziałanie dzieciobójstwu dla zwiększenia wzrostu de-
mograficznego kraju. Następnie pojawiły się akcenty antyszlacheckie, ukazujące 
dzieciobójczynie jako ofiary uwiedzenia przez zepsutych i rozwiązłych paniczów.

Już w XVII w. Samuel Pufendorf i Christian Thomasius opowiedzieli się za 
potrzebą złagodzenia Caroliny nakazującej grzebać żywcem dzieciobójczynie. 
Później w wypowiedziach największych sław epoki — Cesare Beccarii, Josepha 
von Sonnenfelsa czy Woltera — powtarzał się motyw konieczności ogranicze-
nia liczby dzieciobójstw przez zniesienie hańbiącego charakteru nieślubnej ciąży. 
Von Sonnenfels uważał też, że konieczne jest zaniechanie potępiania stosunków 
przedmałżeńskich przez Kościół. Zarówno Beccaria, jak von Sonnenfels wypowia-
dali się przeciwko karze śmierci za dzieciobójstwo11.

Największy wpływ na ukształtowanie się interpretacji zjawiska dzieciobój-
stwa i to po czasy nam współczesne miał Johann Heinrich Pestalozzi12. W 1780 r. 
wyraził on pogląd, że jednym z powodów dzieciobójstwa jest nędza, która nie po-
zwala dwojgu młodych ludzi założyć własnej rodziny, przez co naturalne zdrowe 
odruchy wiodą ich do tragicznego mordu. Główną przyczyną miała być jednak 
infamia otaczająca dzieci nieślubne i ich matki, połączona z karnymi konsekwen-
cjami stosunków pozamałżeńskich, strachem przed rodzicami, krewnymi i prze-
łożonymi. Przyczynę widział też w braku oświaty, której nie nazywano jeszcze 
seksualną, lecz biologiczną — braku wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego organi-
zmu i współżyciu dwojga ludzi, w szczególności niedostatecznej samoświadomo-
ści kobiet. Nie bez znaczenia było również wiarołomstwo i oszustwo mężczyzny, 
którego konsekwencje ponosiła z reguły jego partnerka. Wiele uwagi Pestalozzi 
poświęcił warunkom życia służących, spośród których rekrutowała się najwięk-

11 R. v a n  D ü l m e n, op. cit., s. 100–101.
12 J.H. P e s t a l o z z i, Über Gesetzgebung und Kindermord, Leipzig 1910 (pierwodruk 1783); 

R. v a n  D ü l m e n, op. cit., s. 107; W. W ä c h t e r s h ä u s e r, op. cit, s. 48 nn; B. We b e r, Die Kinds-
mörderin im deutschen Schrifttum von 1770–1795, Bonn 1974, s. 51–55.
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sza liczba dzieciobójczyń. Zwrócił uwagę, że ich wymuszona bezżenność przeczy 
naturalnym instynktom seksualnym, co powoduje zepsucie. Stąd podstawowym 
warunkiem poprawy sytuacji miało być polepszenie warunków życia tych kobiet 
a w ślad za tym edukacja, rozumiana nie tylko jako nauka czytania i pisania, lecz 
przede wszystkim jako przygotowanie do życia, obyczajności i uświadomienia 
o biologii człowieka. Stosunek do seksualności i ludzkiego ciała powinien być na-
turalny, pozbawiony sztuczności, tajemniczości i fałszywego wstydu. Aby to osią-
gnąć, należało uszlachetnić wyższe stany społeczeństwa oraz władzę. O antykon-
cepcji w tych czasach mowy jeszcze nie było.

Viktor Barkhausen pisał w 1777 r., że dzieciobójstwo nie jest, jak inne prze-
stępstwa, skutkiem zła tkwiącego w kobiecie, ale stanowi rezultat specyficznych 
namiętności, zwątpienia i obłędu. Nie powinno być zatem karane śmiercią13. Po-
czytalność dzieciobójczyń zakwestionował w 1776 r. Helfreich Sturz, co miało 
odsunąć od nich piętno zła. Sturz zamieścił w swojej pracy ostatnie słowo dzie-
ciobójczyni: „Nie bronię swojego życia, bo zostałam zhańbiona i obejmuję śmierć 
jak swojego przyjaciela. Nie karzecie mnie, wybawiacie mnie od ciągłych i nie 
kończących się męczarni”. Kobieta mówiła, że uległa porywowi miłości, popeł-
niła błąd, którego skutkiem stała się straszliwa pokuta: „Panowie sędziowie! — 
kończyła — Wszystko krzyczało w mojej piersi w godzinie porodu. Czy rozu-
miecie, co czuje rodząca, zhańbiona kobieta, kiedy miota nią męka i beznadziejne 
wątpliwości?”14

Szczytowym momentem dyskusji o dzieciobójstwie był konkurs literacki na 
jego temat rozpisany w 1780 r. w Mannheim przez radcę sądu Adriana Lamezana15. 
Już ogłoszenie zawierało oczekiwaną odpowiedź, zapytywano bowiem w nim: 
„Jak długo jeszcze nieszczęsne ofiary rzezi będą prowadzone na krwawy szafot?” 
Na konkurs nadeszło 400 prac, co świadczyło o nośności tematu. Wiele pozbawio-
nych było wartości, inne jednak odzwierciedlały nowe rozumienie „ofiar dziecio-
bójstwa”, którymi stawały się samotne matki. Jako powody zbrodni widziano już 
nie zło, szatana i grzech, lecz uznawanie za hańbę nieślubnej ciąży, jednostronnie 
rozumianą godność kobiecą i nędzę. Autor jednej z prac Franz Heinrich Birnstiel16 
zwrócił uwagę, że kary za nierząd dyskryminują kobiety, jako że mężczyzn z tego 
powodu karano bardzo rzadko. Posługując się również modną ówcześnie teorią 
kobiecej histerii uważał, że kobieta ze swej natury jest labilna uczuciowo i niepo-
czytalna w chwili dzieciobójstwa.

Pochylenie się nad losem dzieciobójczyń stało się jednym z istotnych ele-
mentów „białej legendy” króla Prus Fryderyka II, który znakomicie wpasował się 
w oświeceniową dyskusję. Zaraz po wstąpieniu na tron w 1740 r. zmienił hań-

13 B. We b e r, op. cit., s. 22–26.
14 R. v a n  D ü l m e n, op. cit, s. 101–102; B. We b e r, op. cit., s. 26–29.
15 R. v a n  D ü l m e n, s. 104–105; W. W ä c h t e r s h ä u s e r, op. cit., s. 34–35.
16 W. W ä c h t e r s h ä u s e r, op. cit, s. 39 nn.
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biącą formę kary śmierci za dzieciobójstwo na ścięcie17. W mowie wygłoszonej 
przed członkami Pruskiej Akademii Nauk w 1750 r. przypomniał o konieczności 
„wyrwania zła z korzeniami”, co oznaczało wyrugowanie z mentalności hańby 
„za nierozsądną i lekkomyślną miłość”18. W 1756 r. wydał edykt, w którym za-
gadnienie dzieciobójstwa połączone zostało z problemem nieślubnego potomstwa. 
Ogłosił zniesienie wszelkich kar za posiadanie dzieci nieślubnych i zabraniał od-
noszenia się do nich z pogardą. Ponownie do sprawy wrócił w edykcie z 1765 r., 
w którym zniósł wszystkie kary związane z religijnie pojmowanym „nierządem”, 
a więc także z prostytucją i cudzołóstwem19. W ślad za tym poszły rozkazy dla 
Kościoła, aby zaprzestano dyskryminacji matek dzieci nieślubnych poprzez pu-
bliczne piętnowanie ich z ambony, uniemożliwienie przyjmowania komunii św. al-
bo nakładanie podwyższonych opłat za chrzest ich potomków. Obok tego pojawiły 
się środki dyscyplinujące — domownicy zostali zobowiązani do zadenuncjowania 
potajemnej ciąży. W słynnym fryderycjańskim Landrechcie z 1794 r. dzieciobój-
stwu przypada znamienna nadreprezentacja, bo dotyczy go aż 100 paragrafów20. 
Jeżeli w Carolinie aborcję i dzieciobójstwo traktowano jednakowo, teraz uczynio-
no między nimi rozróżnienie. Za dzieciobójstwo groziło ścięcie, za aborcję płodu 
do trzech miesięcy — od dwóch do sześciu lat więzienia, za aborcję płodu star-
szego — od ośmiu do dziesięciu lat. Faktycznie jednak wyroki śmierci wykony-
wane były rzadziej z powodu ułaskawień. Nadal dyscyplinowano nieślubne matki 
przez wymóg zadenuncjowania ciąży władzom oraz karanie więzieniem porodu 
potajemnego, tj. odbytego bez nadzoru położnej lub szanowanej kobiety z gminy. 
Ponadto ojciec nieślubnego dziecka został zobligowany do świadczenia na jego 
utrzymanie. Uchylanie się przed wypełnianiem tego obowiązku karane było odtąd 
więzieniem, a współudział mężczyzny w morderstwie dziecka (zresztą podobnie 
jak w Carolinie) — śmiercią. Wprawdzie krytycy dowodzili, że alimenty są sumą 
tak niską, że nazywali je „psimi pieniędzmi”, ale początek został uczyniony.

Jednak to nie Prusom, lecz Austrii przypadło pierwszeństwo w moderniza-
cji ustawodawstwa odnoszącego się do dzieciobójczyń. Kodeks karny Józefa II 
z 1787 r. jako pierwszy w Europie znosił karę śmierci za dzieciobójstwo. 
Potwierdzał to kodeks karny z roku 1803, który jednak utrzymywał karanie więzie-
niem potajemnego porodu, definiowanego przez Austriaków podobnie jak to czy-
nili Prusacy21. Kolejnym krajem, który poszedł tą samą drogą była Bawaria w roku 
181322. W Prusach karę śmierci za dzieciobójstwo zniesiono dopiero w Kodeksie 

17 Ibidem, s. 70; H. H a n d k e, op. cit, s. 27.
18 W. W ä c h t e r s h ä u s e r, op. cit., s. 28–29.
19 R. v a n  D ü l m e n, op. cit., s. 100; W. W ä c h t e r s h ä u s e r, op. cit., s.70; B. We b e r, op. cit., 

s. 10–11.
20 W. W ä c h t e r s h ä u s e r, op. cit., s. 145 nn.; H. H a n d k e, op. cit., s. 34; B. We b e r, op. cit., 

s. 11.
21 H. H a n d k e, Die Kindestötung, s. 34–35.
22 Ibidem, s. 37.
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Karnym z 1851 r., a w całej Rzeszy Niemieckiej — w roku 187123. Uznano wów-
czas ograniczoną poczytalność dzieciobójczyń, a w ślad za tym dzieciobójstwo 
za zabójstwo lżejsze albo uprzywilejowane. Nieco później zniesiono karę śmierci 
w omawianych przypadkach w ustawodawstwie francuskim. Nie uczyniono te-
go ani w rewolucyjnym Kodeksie Karnym z 1791 r., ani w Kodeksie Napoleona 
z 1810 r.; zrobił to dopiero Ludwik XVIII w roku 182424.

Pozostaje pytanie, jaki był zasięg i oddziaływanie oświeceniowej dyskusji na 
temat dzieciobójstwa. Dzięki aktom prawnym nowe poglądy i wynikające z nich 
regulacje stać się miały przedmiotem zainteresowania ludu. Upowszechniać je 
miały czytanki w elementarzach szkolnych Juliusa von Basedowa i Friedricha 
Eberharda von Rochowa, w których już dziatwę szkolną ostrzegano przed zbrod-
nią. U von Basedowa znajdujemy czytankę o lekkomyślnej dziewczynie, która 
pozwoliła się uwieść młodzieńcowi, wskutek czego zaszła w ciążę. Urodziwszy 
nieślubne dziecko, przerażona czekającą je hańbą, zabiła je. Została ujęta i zgodnie 
z prawem skazana na śmierć przez ścięcie. Do więzienia odprowadzali ją rodzice 
pogrążeni we wstydzie i hańbie. Basedow ostrzegał dziewczęta, aby nie dały się 
zwieść „bezwstydności” i nie nawiązywały znajomości bez wiedzy i zgody ro-
dziców. Należy jednak wątpić, by oświeceniowe poglądy na temat dzieciobójstwa 
i nieślubnej ciąży dotarły do ludu. Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XVIII w. 
urzędnicy pruscy donosili z prowincji, że pastorzy ignorowali edykty znoszące 
hańbę nieślubnego macierzyństwa i jak dawniej piętnowali matki dzieci pozamał-
żeńskich z ambony przekonani, że wcielenie praw monarszych w życie otworzy 
drzwi dla występku. Sami wierni edyktów nie znali, albowiem po otrzymaniu bło-
gosławieństwa masowo opuszczali kościół nie czekając na ich odczytanie.

Dyskurs na temat dzieciobójstwa był zatem ograniczony do kręgów ludzi wy-
kształconych. Znalazło to odzwierciedlenie w literaturze pięknej, w której temat 
dzieciobójstwa cieszył się dużym powodzeniem. Na pierwszym miejscu wymienić 
tu trzeba „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego, który został ukończony wpraw-
dzie w 1831 r., ale którego interesująca nas część pierwsza powstała w młodości 
autora. Nowy jest w „Fauście” motyw szaleństwa dotykającego dzieciobójczynię, 
która nie jest w stanie znieść ciężaru własnej zbrodni. Sam Goethe, wzorem daw-
nych rozwiązań, uznawał karę śmierci za wyzwolenie dla dzieciobójczyni, które 
miało przynieść odkupienie jej winy przed Bogiem. Stąd uznał utratę wianka przed 
ślubem za hańbiącą kobietę, chociaż jego Małgorzata czyni to z miłości, a nie 
z rozwiązłości, i chociaż odczuwa się współczucie autora wobec jej tragedii. 

Przedoświeceniowy wizerunek dzieciobójczyni przedstawiał ją jako kobietę 
rozwiązłą i z gruntu złą. Teraz pojawił się wątek niewinnej i cnotliwej dziewczy-
ny, sprowadzonej na złą drogę przez niegodziwego mężczyznę. Tak jest w wypad-
ku faustowskiej Małgorzaty, podobnie dzieje się w utworach Buchholtza (1777) 

23 B. We b e r, Die Kindsmörderin im deutschen Schrifttum, s. 12.
24 Ibidem, s.14–15; W. W ä c h t e r s h ä u s e r, op. cit., s. 145.
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i Klingera (1791). W sztuce Gemmingena (1782) szlachcic porzuca uwiedzioną 
dziewczynę z ludu, która następnie morduje swoje dziecko25. Müller (1776) akcen-
tował presję środowiska, które otaczało ostracyzmem matki nieślubnego potom-
stwa. Ciekawy motyw pojawia się u Davida Christopha Seybolda (1776), które-
go dzieciobójczyni jest porządną dziewczyną dopóki mieszka na wsi i dopiero po 
przeniesieniu się do miasta schodzi na złą drogę. Pojawia się więc popularny mo-
tyw miasta jako siedliska zepsucia. Zemsta jest powodem dzieciobójstwa w balla-
dzie Bürgera (1784). W utworze tym szlachcic odmawia poślubienia dziewczyny 
z ludu, która zabija jego dziecko przebijając mu serce srebrną szpilką do włosów26. 

Dyskurs o dzieciobójstwie przeniknął do publicystyki oraz literatury pięk-
nej, prawniczej, medycznej i kameralistycznej. Z perspektywy populacjonizmu 
ustawodawstwo przeciwko karaniu nieślubnego macierzyństwa i dzieciobójstwu 
miało wymiar wspierania wzrostu demograficznego. Fryderyk II w tym samym 
duchu oceniał, że dzieciobójstwo powoduje śmierć dwojga ludzi: dziecka a następ-
nie matki, którą również trzeba zabić, co jest niepowetowaną stratą dla państwa. 
Z kolei demografowie i lekarze wypowiadali się na temat konieczności kształcenia 
położnych, gdyż w większości nieposiadające kwalifikacji „baby” podejrzewane 
były o pomoc kobietom w dokonywaniu aborcji. Te oskarżenia położnych miały 
bardzo starą metrykę, datującą się na rok 1487, kiedy wydany został „Młot na 
czarownice”. Jedno z siedmiu oskarżeń czarownic, to właśnie zarzut dokonywania 
przez nie dzieciobójstwa. Prawnicy zaczęli uważać tę zbrodnię za uprzywilejo-
waną (a więc łagodniejszą) formę zabójstwa, gdzie obrona kobiety przed hańbą 
spowodowaną posiadaniem nieślubnego dziecka powinna wpływać łagodząco na 
wymiar kary. Natomiast lekarze często wskazywali na ograniczenie poczytalności 
rodzącej i stąd postulowali mniej surowy osąd jej czynu.

Fala wypowiedzi szukających wyjaśnień dla zbrodni dzieciobójstwa, co miało 
ułatwić jego zwalczanie, powodowała jednak także efekt uboczny — zacierała gra-
nicę między wyjaśnianiem i usprawiedliwianiem. Liczne publikacje broniły dzie-
ciobójczyń, jako ofiar niesprawiedliwych stosunków społecznych, na drugi plan 
spychając czyn, którego się dopuściły. Wywoływało to reakcję w postaci wypowie-
dzi, w których ten swoisty proces rehabilitacji dzieciobójczyń ulegał odwróceniu. 
Dowodzono, że przyczyną dzieciobójstwa nie jest hańbiący charakter nieślubnego 
macierzyństwa, lecz upadek obyczajów i rozpusta. Już w 1772 r. znany historyk 
Justus Möser występował przeciwko zapominaniu o hańbie „dziwek” i ich dzie-
ci, wskazywał, że rezygnacja z kar za nierząd pozbawia godności legalne żony, 
a Meißner, rektor pedagogium w Brunszwiku wyrażał wątpliwość, czy populacjo-
nizm musi posługiwać się takimi środkami, jak popieranie przychodzenia na świat 
nieślubnych dzieci i „wspieranie” nierządu. W dyskusji tej słowo „dziwka” padało 
najczęściej. 

25 B. We b e r, Die Kindsmörderin im deutschen Schrifttum, s. 61.
26 Ibidem, s. 62–65.
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We wspomnianym konkursie w Mannheim z 1780 r. pojawiły się liczne prace, 
w których mniej uwagi poświęcano efektywności w zwalczaniu dzieciobójstwa, 
a więcej trosce o wpływ, jaki zgoda na stosunki przedmałżeńskie i dzieci nieślubne 
wywrze na stan obyczajności i kondycję małżeństwa. Obawiano się, że lekarstwo 
może być gorsze od choroby. Jak pisał autor anonimowej pracy o dzieciobójstwie, 
lepiej mieć kilka dzieciobójczyń, niż miasta pełne bezwstydnych dziewcząt i ko-
biet. W rezultacie wielu autorów żądało zaostrzenia kar za nierząd. Wskazywano, 
że dziewczęta powinny być wychowywane w sposób obyczajny, z kształceniem 
ich niewinności i wstydliwości. W dyskusji pojawiał się nowy, mieszczański wzo-
rzec wychowania dziewcząt, który chętnie przeciwstawiano obyczajowości szlach-
ty, prezentowanej jako rozpustna i niemoralna. Nierzadko to szlachcic miał być 
sprawcą uwiedzenia ubogiej dziewczyny z ludu. Wskazywano też na luksus i kul-
turę, jako symptomy zepsucia porządku społecznego. Przeciwstawiano im cno-
tę i godność, pilność i aktywne działanie, niewinność i powściągliwość. Zgodnie 
z tym wyobrażeniem dzieciobójczyni zabijała z powodu wstydu i strachu, które 
jednak uwarunkowane były nie przez społeczny ostracyzm i religijne kary, lecz 
przez wstyd właściwy kobiecej naturze. Taki był też pogląd Immanuela Kanta, któ-
ry sądził, że dzieciobójczyni morduje w obronie swojej przyrodzonej „czci niewie-
ściej”. Stąd królewiecki filozof uważał, że kara śmierci jest w tym wypadku zbyt 
surowa. Dodawał on, że dziecko pozamałżeńskie również nie podlega ochronie 
prawa. Pojawiała się nowa definicja dzieciobójstwa, zgodnie z którą kobieta mor-
dowała w stanie umysłu między namiętną gorączką, a całkowitą bezmyślnością.

Królewiecki profesor Kreuzfeld sądził, że są cztery główne powody skłania-
jące kobiety do dzieciobójstwa: wstyd, zemsta, nędza i wygoda27. Za najgorszy, 
ale i najrzadszy uważał ten ostatni przypadek. Głównym powodem zbrodni była 
jednak hańba związana z nieślubnym macierzyństwem, zdaniem Kreuzfelda uza-
sadniona, gdyż przyjętym sposobem godnego życia jest stan małżeński, w którym 
kobieta w ciąży jest nietykalna i bliska świętości. Podstawą porządku społecz-
nego jest rodzina i „przyzwoita rozkosz”, stąd stosunki przed– i pozamałżeńskie 
nie mogą być usprawiedliwiane. Profesor świetnie zdawał sobie sprawę z tego, że 
dzieciobójstwo jest powiązane z – jak to nazywał — „wymuszoną bezżennością” 
(służące), jednak nie uważał tego za usprawiedliwienie. Zdecydowanie bardziej 
potępiał dzieciobójstwo w warstwach zamożnych, gdzie damie z towarzystwa ła-
twiej było zrezygnować z dziecka, niż z powozu czy lokaja. Zauważał, że oświe-
ceniowe sposoby radzenia sobie z dzieciobójstwem są mało skuteczne. Zgodnie 
z zamiarami reformatorów, dzieci matek niezamężnych ratować miały przed zgubą 
sierocińce. Jak wskazywał Kreuzfeld, „są one w większości dla dzieci grobami” 
i na sto przyjętych z życiem wychodzi stamtąd troje do pięciu.

Przeciwnikiem likwidacji kar hańbiących dla matek dzieci nieślubnych był 
radca Klippstein z Darmstadt (1784), który wskazywał na ich pozytywny, „odstra-

27 Ibidem, s. 42–51.
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szający” wymiar. Ugodowo proponował on jednak, aby matki dzieci nieślubnych 
podzielić na „nieszczęśliwe” i „nieobyczajne”28. Do pierwszej grupy zaliczył ofia-
ry uwiedzeń i lekkomyślnego poddania się uczuciu. Powinny one znaleźć się pod 
opieką zakładów dla ubogich matek i dzieci, otrzymywać alimenty od uwodzicieli 
i nie podlegać społecznemu ostracyzmowi. Dla drugiej kategorii — kobiet niemo-
ralnych i nieodpowiedzialnych — kary hańbiące są uzasadnione i stanowią wła-
ściwy przykład dla społeczeństwa. Klippstein podawał nawet własne projekty kar. 
Oto tydzień przed egzekucją dzieciobójczyni w białej koszuli spryskanej krwią 
swojego dziecka winna być przepędzona ulicami miasta, przed nią zaś niesionoby 
wizerunek zamordowanego noworodka i narzędzie mordu. Poza wartownikami to-
warzyszyć jej miał orszak dzieci szkolnych, śpiewających pieśni pokutne. Podczas 
niedzielnej mszy dzieciobójczyni wystawiona być miała na widok publiczny w ko-
ściele w specjalnej koszuli, z powrozem na szyi i pochodnią w ręku. W poniedzia-
łek rano zaprowadzono by ją do szkoły, aby służyła za odstraszający przykład dzie-
ciom. W najbliższą niedzielę po egzekucji księża w całym kraju wygłaszać mieli 
umoralniające kazania na temat zbrodni. Jak stwierdził Klippstein, konieczne jest 
również ustalenie stałego nadzoru moralnego nad każdym gospodarstwem rodzin-
nym, który winna sprawować uczciwa kobieta i matka przynajmniej dwojga dzieci. 
Czuwałaby ona aby nie dochodziło do seksualnych wykroczeń i potajemnych ciąż.

Dystopia Johanna Georga Schlossera „Wudbianie”, wydana w Bazylei w 1785 r., 
wyszydzała oświeceniowy idealizm29. Rzecz działa się w wyimaginowanym króle-
stwie Wudby, którego kronika, jak zapewniał Schlosser, wpadła mu w ręce. Cechą 
Wudbian było zamiłowanie do pięknych słów i niezmiernie moralnych pism, które 
jednak w żaden sposób nie dawały się pogodzić z ich działalnością. Więcej chcą 
niż powinni robić, robią znaczniej mniej niż powinni. Ogromna armia nie służy 
niczemu poza przejadaniem nieprzesadnie dużego dochodu narodowego. Za to żoł-
nierze, którzy się nudzą, rozładowują swoją energię w umizgach do dziewcząt, co 
jest zresztą ogólną cechą kawalerów Wudby, myślących jedynie o chwilowej roz-
rywce i przyjemności. Nie może być jednak inaczej, bo szkoła nie wpaja dzieciom 
ani jasnych pojęć i kryteriów moralnych, ani estetycznych, lecz uczy je relatywi-
zmu. Stąd chroniąca porządek policja jest znienawidzona, a przestępcy cieszą się 
sympatią. Ostatecznie, co jest ukoronowaniem absurdu, twierdzi się, że ofiarami 
nierządu i dzieciobójstwa nie są dzieci, ale ich matki, bo to surowe kary mają je 
popychać do dzieciobójstwa.

W 1784 r. pruski radca J.G. Pfeil zwracał uwagę, że poza wymienianymi 
powszechnie powodami do przyczyn dzieciobójstwa należy także „żądza użycia 
zmysłowych rozkoszy” i „brak hamulców”30. Pfeil podzielał jednak oświecenio-
we przekonanie, że poprawę sytuacji spowoduje upowszechnienie oświaty oraz 

28 Ibidem, s. 39–41.
29 Ibidem, s. 56–59.
30 Ibidem, s. 34–39.
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podniesienie poziomu materialnego i kulturalnego ogółu mieszkańców państwa. 
Zmianie musi ulec charakter narodowy i to zarówno ludu, jak możnych, tak aby 
poczuli wartość honoru i cnót obywatelskich. Należy ułatwiać wcześniejsze za-
mążpójścia dziewcząt i surowiej karać uwodzicieli (kary dla uwiedzionych dziew-
cząt powinny być zniesione). Tymczasem, jak wskazywał, najważniejszym proble-
mem jest nie demonizowane dzieciobójstwo, lecz brak wykształconych położnych, 
co powoduje śmierć dzieci przy porodzie oraz ciągle rozszerzające się zjawisko 
aborcji.

German Enlightenment Discourse about Infanticide

In Antiquity children who were weak or not wanted by their parents (mostly girls) 
were killed or abandoned just after birth. The practice was not condemned. The situation 
changed with the spreading of the Christian faith. In the eyes of the confessors of this 
religion the killing of a new–born baby was not only breaking the Commandments, but it 
also made their salvation impossible, because the killed infants were not baptized. In effect 
women who killed their new–born babies were given the death penalty. An especially 
drastic form of this punishment was introduced in the German penal code “Carolina” 
(1532). Women condemned for having committed infanticide might be drowned in a sack 
with a dog, a cock, a snake and a monkey (in German reality replaced by a cat). In the 17th 

century first demands for a commutation of this penalty were published. It was the result of 
rationalism spreading. At the same time German rulers wanted to make populations of their 
states increase (the so–called populationism), among others by a limitation of the use of the 
capital punishment. Thinkers showed some factors which mitigated the negative evaluation 
of those women behavior: female emotional instability, poverty, prohibition of getting 
married for some groups of women (mostly servants) and humiliation connected with 
having of an illegitimate child. They drove attention to the negative role of men seducing 
girls without risk of any responsibility. In effect in Prussia in 1740 the “punishment by 
sack” was replaced by the beheading, in 1756 punishments for having illegitimate children 
were abolished and in 1794 (the Prussian “Landrecht”) fathers of these children were forced 
to pay alimony. Then, successively, the capital punishment for killing infants was abolished 
(Austria in 1787, Bavaria in 1813, Prussia in 1851, all German Reich in 1871). An analogous 
phenomenon took place in other European countries (for example in France in 1824).
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Rodzina w Prusach w latach 1806–1871

Pojęcie Familie zaczęło się upowszechniać w języku niemieckim dopiero 
w XVIII w., jako zapożyczenie z francuskiego. Dotychczas obowiązywał termin 
ganzes Haus, który oznaczał wszystkich domowników znajdujących się pod wła-
dzą pana domu (Hausvater), którzy wspólnie pracowali, mieszkali i jedli, a więc 
pokrewieństwo, jak w wypadku rodziny, nie było jego cechą konstytutywną1. 
Landrecht z 1794 r. określał już wyraźnie, że rodzina, to rodzice i dzieci, a więc 
już nowoczesna nuklearna rodzina dwupokoleniowa (Kernfamilie). Dodawano 
jednak jeszcze, że do rodziny należy też służba. Władza w rodzinie wraz z pra-
wem do stosowania przemocy, pozostawała w rękach męża i ojca, ponoszącego 
prawną odpowiedzialność za swoich podwładnych, do których zaliczano również 
służbę. W XIX w. mieszkający w domu szlachcica nieposiadający własnej ziemi 
chłopi, czeladź czy robotnicy dniówkowi podlegali nadal panu jako głowie rodzi-
ny (Hausvater), nadal miał się on troszczyć o edukację dzieci swoich poddanych. 
Ordynacja o czeladzi (Gesindeordnung) z 1810 r. przejmowała zasadniczo ustale-
nia Landrechtu, chociaż znosiła przymusową służbę poddanych chłopów i ustalała 
wolne zatrudnienie na umowę o pracę. 

Jeszcze Marcin Luter, kiedy brakowało mu odpowiedniego słowa, bo słowo 
„rodzina” jeszcze nie istniało, pisał: „żyć i mieszkać po małżeńsku”. Ganzes Haus 
był więc jednostką prawną, pracowniczą, konsumpcyjną i gospodarczą, do któ-
rej należała nie tylko rodzina w dzisiejszym sensie, lecz także służba. Kategoria 
„domu” znajdowała przełożenie polityczne w filozofii Christiana Wolffa (1736), 
dla którego zbiór „domów”, poprzez „panów (ojców) domów” (Hausväter), two-
rzy społeczeństwo poddanych w państwie absolutystycznym. Bardzo ważne było 
jednak także miejsce matki, która zarządzała gospodarstwem domowym (kuchnia, 

1 D. S c h w a b, Familie, [w:] Geschichtliche Grundbegriffe, red. O. B r u n n e r, Stuttgart 1994, 
t. II, s. 270–301; nie należy tego mylić z rodziną wielopokoleniową, która występowała tylko na nie-
których obszarach Europy vide M. M i t t e r a u e r, R. S i e d l e r, Vom Patriarchat zur Partnerschaft. 
Zum Strukturwandel der Familie, München 1991, s. 46–49.
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pralnia), dziećmi i czeladzią. Joanna Schopenhauer pisała o swojej matce: „umiała 
kierować rozumnie całym gospodarstwem domowym. Poza tym od rana do wie-
czora była zajęta przy swoim stoliku do szycia robotą dla siebie i swoich”2. Wraz 
z Oświeceniem, podobnie jak w wypadku władzy królewskiej, znika nadprzyro-
dzona legitymizacja władzy ojca w rodzinie i pojawia się pojęcie „umowy spo-
łecznej”, w Prusach zrealizowane w Landrechcie. Bardzo wyraźnie dostrzegał to 
Friedrich von Marwitz, który mówił, że przecież to Adam dostał od Boga władzę 
kierowania swoją rodziną i każdy ojciec ma taką właśnie naturalną władzę. To co 
stało się w okresie Oświecenia z tymi wyobrażeniami Marwitz nazywa „całkiem 
diabelskim” i – jak pisze — „Europa stanęła na głowie”. Nikt nie widział jeszcze 
czegoś takiego, żeby dzieci, kuchta, woźnica, i guwerner wybierali w wyborach 
pana domu! Pan domu nie służy, jak chcieli filozofowie Oświecenia, do zapewnie-
nia szczęścia domownikom, ale do wymagania od domowników osiągnięć, utrzy-
mywania porządku i sprawiedliwości — das ist sein Amt. Dopiero w następnej 
kolejności wspiera on wiernych domowników na drodze do szczęścia, bo — jak 
mówi Marwitz — jest „urzędnikiem” zatrudnionym do opieki nad swoim domem, 
a także dlatego, że „takie są obowiązki chrześcijanina”, jednak o swoje szczęście 
każdy musi troszczyć się przede wszystkim sam3.

Dla Immanuela Kanta w 1793 r. społeczeństwo nie było już zbiorem „do-
mów”, lecz jednostek. Ale nie wszystkich, lecz tylko dorosłych, zamożnych męż-
czyzn, podczas gdy reszta nie posiadała podmiotowości, ani nie była przez nikogo 
reprezentowana, co w pewnym stopniu stanowiło regres w stosunku do dawnych 
relacji. Kant mówił jednak jeszcze o domu, a nie o rodzinie i stwierdzał, że jest 
on podstawą i fundamentem ładu społecznego, nad którym musi panować ojciec, 
bo kobieta pozbawiona męskiego nadzoru zamieni się, jak powiada królewiec-
ki filozof, w „dzikiego barbarzyńcę”. W tym sensie rewolucyjna była francuska 
konstytucja z 1793 r., ogłaszająca koniec „służby domowej”, czyli koniec rodziny 
w dawnym znaczeniu tego słowa. Odtąd miała być tylko równoprawna umowa 
między pracodawcą i pracobiorcą. Właśnie ten dotyczący dawnego „domu” artykuł 
w 1808 r. pruski sędzia von Grevenitz uznał za przejaw „zmierzchu feudalizmu”. 
Był to jednak tylko papierowy zapis i musiało minąć jeszcze sporo czasu zanim 
feudalne stosunki odeszły w przeszłość. Także w życiu publicznym i prawie coraz 
częściej odwoływano się do jednostki, a nie rodziny. Prawo podatkowe z 1820 r. 
jako przedmiot opodatkowania przewidywało już rodzinę nuklearną; służba była 
już traktowana osobno. Rola rodziny ograniczała się coraz bardziej do sfery pry-
watnej, natomiast w sferze publicznej na plan pierwszy wychodziła jednostka.

W czasach wcześniejszych zawarcie małżeństwa traktowane było jako „święty 
obowiązek” (heilige Pflicht) i otoczenie wywierało silny nacisk społeczny, aby do 

2 J. S c h o p e n h a u e r, Gdańskie wspomnienia młodości, Gdańsk 2010, s. 14.
3 F. A. L. v o n  d e r  M a r w i t z, Ein märkischer Edelmann im Zeitalter der Befreiungskriege, 

Berlin 1908, t. I, s. 36–37.
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tego doprowadzić. Przy tym długo wyrażano zgodę na nie jedynie w wypadkach 
osób wystarczająco zamożnych, aby wyżywić i wychować dzieci. Mentalność 
mieszczańska XIX w. utrzymywała ów nacisk, lecz nie był już on wyjaśniany 
dobrem wspólnoty, lecz pomyślnością osoby, którego to dotyczył. Brockhaus 
z 1820 r. sprowadza już małżeństwo do związku z miłości, włączając w to związek 
cielesny. Nie ma już mowy o teologii, ani o prokreacji jako głównym celu związku. 
Wprawdzie już reformacja z sakramentu małżeńskiego uczyniła sprawę świecką, 
ale zachowało ono jeszcze religijny wymiar związku ustanowionego przez Boga. 
Religijny charakter małżeństwa podważali już w XVII w. Samuel Puffendorf 
i Hugo Grotius, definiując je jako świecką umowę. Na początku XVIII stulecia 
Christian Thomasius z uniwersytetu w Halle dowodził, że państwo nie powinno 
traktować małżeństwa według określeń biblijnych, lecz zgodnie z prawem natu-
ralnym i pozwalać jednostce realizować własne cele. Z kolei pod koniec XVIII w. 
dyskutowano problem zgody na powtórne małżeństwo po rozwodzie. Pamiętać 
przy tym trzeba, że kolejne małżeństwa, drugie, trzecie, etc. były bardzo częste 
z powodu wysokiej wówczas śmiertelności i przedwczesnej śmierci jednego z mał-
żonków. Żenili się powtórnie przede wszystkim mężczyźni (kobiety umierały czę-
sto przy porodach lub na ich skutek), którzy nie dawali sobie rady z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego i wychowaniem dzieci. 

Landrecht z 1794 r. określał, że małżeństwo jest „kontraktem” (Vertrag), przez 
który dwie osoby różnej płci się wiążą, aby żyć wspólnie, płodzić i wychowywać 
dzieci oraz udzielać sobie nawzajem pomocy i wsparcia. Wskazywał też, że jest 
to umowa o fundamentalnym znaczeniu dla całego społeczeństwa obywatelskie-
go i zależy od niej zarówno pomyślność rodziny, jak całej ludności. Na charakter 
związku małżeńskiego jako kontraktu zwracał uwagę także Kant, jednak w okresie 
romantyzmu nastąpił pewien odwrót w stronę bardziej religijnych wyobrażeń, co 
widoczne jest w wypowiedziach Hegla.

Ustawodawstwo dziewiętnastowieczne bardzo silnie różnicowało „naturalny” 
podział funkcji w rodzinie na pracę poza domem mężczyzny i wykonywanie prac 
domowych przez kobiety. Ten pierwszy nie był już związany z dawnym „domem”, 
lecz przez wykonywany zawód i status obywatela przeznaczony był dla świata ze-
wnętrznego w stosunku do rodziny, do czego predestynowała go jego biologiczna 
natura „eksploratora świata”.

Mężczyźni należący do szlachty brandenburskiej zawierali w okresie 1740–
1880 małżeństwa przeciętnie w wieku 30–31 lat, z tym że aż 32% — w wieku 31–
40 lat. Warto dodać, że dziedziczący własność synowie mieli szanse na założenie 
rodziny — robiło to 90% z nich, natomiast niespełna ok. 53%. ich nieposiadają-
cych braci. Mimo to do rzadkości należały legitymizacje urodzeń nieślubnych i ich 
nobilitacje wśród brandenburskiej szlachty. W latach 1798–1871 były tylko 54 ta-
kie przypadki, z tego 21 w rodzinie panującej. Szlachcianki wychodziły za mąż 
początkowo (1760–1779) przeciętnie w wieku 26,6 lat, po czym wiek ten (z waha-
niami) spadł do 24 lat w okresie 1880–1889. We wszystkich generacjach połowa 
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kobiet wychodziła za mąż między 20 a 25 rokiem życia. Natomiast tylko niewiele 
znajdowało małżonka powyżej trzydziestki. Szanse kobiet na zawarcie małżeństwa 
były mniejsze niż mężczyzn i wynosiły wśród szlachcianek brandenburskich 70%4. 
Niższe stany pobierały się wcześniej, ale i tak obowiązywał zachodnioeuropej-
ski wzorzec późnego małżeństwa, zawieranego w wieku 26–28 lat. W 1880 r. na 
Pomorzu na 1000 kobiet, w wieku 15–19 lat zamężne były 22, w wieku 20–24 lata 
— 373, w wieku 25–29 lat — już 781, w wieku 30–34 lat — 900, 35–39 lat — 922, 
40–44 lat — 924, a więc prawie wszystkie. W Berlinie analogiczne dane wyglą-
dały następująco 15–19 lat — 16; 20–24 lata — 224; 25–29 lat — 571; 30–34 lata 
— 765; 35–39 lat — 836; 40–44 lata — 862, zatem zdecydowanie mniej, niż na 
wiejskim Pomorzu.

Na decyzję o wyborze małżonka zasadniczy wpływ mieli rodzice, który-
mi kierowały motywy ekonomiczne. Oni też zapewniali pannie młodej posag, 
bez którego trudno było sobie wyobrazić zawarcie związku. Ingeborg We b e r –
K e l l e r m a n n  mówi wprost, że małżeństwo, czy to szlacheckie, czy chłopskie, 
przypominało raczej umowę kupna–sprzedaży (Kaufvertrag). Kiedy Marwitz pi-
sał o swoich projektach małżeńskich, zaczynał od swojego stanu majątkowego. 
Warto zauważyć, że negowanie albo podważanie sakramentalnego charakteru mał-
żeństwa cechowało nie tylko ustawodawstwo pruskie, które wprowadziło rozwód, 
lecz także józefińskie (1783) i rewolucyjnej Francji (1792). Napoleoński Kodeks 
Cywilny z 1804 r. utrzymał tę innowację i stał się ogólnoeuropejskim wzorem roz-
wiązania tej kwestii w XIX w. W wypadku Prus ważna zmiana polegała na tym, że 
do 1794 r. prawo traktowało kobietę jak przedmiot, który wraz z aktem małżeństwa 
przechodził spod władzy ojca pod władzę męża. Teraz wraz z rozwodem stawała 
się ona niezależną osobą. Wraz z Landrechtem wprowadzono też pojęcie „rozkładu 
małżeństwa”, jednak w dalszym ciągu XIX w., w epoce romantyzmu i biederme-
ieru, zwiększono w tym zakresie utrudnienia i opłaty, obligatoryjna była też próba 
pojednania. W wypadku rozwodu akcentowano winę kobiety. Minister sprawiedli-
wości Savigny pisał w 1845 r.: „Leży w naturze płci, że wina kobiety jest w zasa-
dzie znacznie większa. Znaczenie kobiety leży generalnie w moralnej i płciowej 
czystości i z jej utratą przepada honor kobiety tak, jak ulega zniszczeniu pokój 
domowy i małżeński oraz wychowanie dzieci”. Tymczasem mężczyzna — czy-
tamy w wypowiedzi pewnego radcy z 1808 r. — stworzony został do podbijania 
świata zewnętrznego, kierują nim namiętności, nad którymi nie jest w stanie zapa-
nować, jego wina jest więc znacznie mniejsza. Savigny dowodził, że „substancjal-
nym przeznaczeniem” istnienia kobiety jest rodzina i zdrada małżeńska niszczy tę 
podstawę, podczas gdy mężczyzna ma jeszcze wiele innych zadań w świecie i stąd 
uderza swą zdradą w kobietę, ale nie w cały porządek społeczny. Liczba rozwodów 
w stosunku do dzisiejszych stosunków była minimalna i malejąca. W 1840 r. było 

4 R. S c h i l l e r, Vom Rittergut zum Grossgrundbesitz. Ökonomische und Soziale Transfor-
mationssprozesse der ländlichen Eliten in Brandenburg im 19. Jahrhundert, Berlin 2003, s. 368–381.
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765RODZINA W PRUSACH W LATACH 1806–1871

w Prusach 4 tys. rozwodów, w 1850 — 3100, w 1869 — 2700, zatem liczba rozwo-
dów malała a większość z nich miała miejsce w wielkich miastach.

Nie tylko akt małżeństwa, lecz także porządek życia w rodzinie przestał być 
częścią porządku boskiego. Dzieciom od lat 14 przyznano w Landrechcie prawo 
do wyboru zawodu i partnera życiowego, a służbie do wyboru małżonka. Stare 
zasady przeplatały się jednak z nowymi. Friedrich Wilhelm Hegel tak o tym pisał: 
„Krańcowym przypadkiem jest tu z jednej strony taka sytuacja, że życzliwi rodzice 
dają początek sprawie, a w osobach, które zostały wzajemnie dla siebie wyznaczo-
ne, aby połączyły się w miłości, budzi się — właśnie dlatego, że poznają siebie, 
jako takie, które zostały do tego wyznaczone — wzajemna skłonność; drugim zaś 
krańcowym przypadkiem jest sytuacja, kiedy wzajemna skłonność najpierw poja-
wia się w osobach, jako w tych oto nieskończenie spartykularyzowanych jednost-
kach”5. W 1821 r. filozof ten mówił wyraźnie, że miłość między małżonkami jest 
zjawiskiem niebezpiecznym, a najwłaściwsze są małżeństwa zaaranżowane przez 
rodziców, w których skłonność serca przychodzi później. A jednak to właśnie 
w XIX w. powstaje wywodzący się z romantyzmu model małżeństwa „z miłości”, 
a nie „z rozsądku”. Namiętność romantyczna jest burzliwa i nierzadko tragiczna. 
Heinrich von Kleist razem z ukochaną przez siebie Henriettą Vogel zginęli śmier-
cią samobójczą nad jeziorem Wansee, niedaleko Poczdamu. W życiu mieszczań-
skim jest to jednak miłość bez namiętnych ekscesów, która po okresie romansu 
wkracza w utarte tory spokojnej egzystencji.

Rodzina nie miała całkowicie liberalnego charakteru, lecz była podporządko-
wana „dobru społecznemu”, tak jak je ustawodawca rozumiał. W 1821 r. Hegel 
odwoływał się do prawa naturalnego i pisał, że w rodzinie odciska się „naturalny 
moralny duch” (der natürliche sittliche Geist). „Małżeństwo, a szczególnie mono-
gamia należy do absolutnych pryncypiów, na których opiera się porządek moralny 
wspólnoty” — pisał. Hegel odrzucał redukcję małżeństwa do kontraktu i miłości, 
bo — jak twierdził — odzwierciedla ono ideę porządku moralnego oraz tożsamości 
obowiązku i prawa. I tak ojciec zobowiązany był do utrzymania rodziny, matka do 
karmienia dzieci, obydwoje do troski o uczynienie z potomstwa w przyszłości uży-
tecznych członków społeczeństwa poprzez przygotowanie ich w zakresie nauki, 
sztuki i umiejętności (Gewerbe). Głowa rodziny zachowała wedle ordynacji o służ-
bie z 1810 r. prawo do daleko idącego jej nadzoru, łącznie z ograniczonym prawem 
do kar cielesnych. Pozostały także inne pozostałości porządku feudalnego — aż do 
1869 r. zachowane zostało w Prusach prawo wymagające królewskiej dyspensy do 
zawarcia małżeństwa międzystanowego. W Landrechcie ujawniło się nowoczesne 
napięcie pomiędzy dążeniem do prawa indywidualnego, a zachowaniem prawa do 
nadzoru i regulacji przez państwo. Zaznaczyć należy, że zarówno Kościół kato-
licki, jak protestanccy pietyści odrzucali kontraktowy charakter małżeństwa, co 
cieszyło się ze znaczną popularnością w okresie romantyzmu, gdyż religijne mo-

5 G. H e g e l, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969, s. 172.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



766 DARIUSZ ŁUKASIEWICZ

tywy małżeństwa kładły nacisk na emocjonalny i intymny, co było nowoczesne, 
lecz jednak duchowy charakter związku. Później w XIX w. miały miejsce ataki ze 
strony lewicy na patriarchalny charakter małżeństwa i żądania równouprawnienia. 
Z konserwatywnej perspektywy o widocznym wówczas kryzysie małżeństwa, ro-
dziny, lecz także całej wspólnoty pod ciosami indywidualizmu, którego źródłem 
była rewolucja francuska, mówił słynny w całych Niemczech Wilhelm Heinrich 
R i e h l. W pracy „Die Familie” z 1855 r. opiewał on „wielką rodzinę” epoki feu-
dalnej. Polityka rodzinna była dla niego fundamentem polityki społecznej państwa.

Regułą było zawieranie małżeństw w obrębie własnej klasy społecznej i ko-
nieczność zebrania na ten cel odpowiedniego majątku. W rezultacie przedstawicie-
le wykształconego mieszczaństwa żenili się bardzo późno i różnica wieku między 
małżonkami była duża (regułą było 10 lat). Także robotnicy żenili się w tym czasie 
bardzo późno, najczęściej po trzydziestce, bardzo wielu nigdy nie mogło zawrzeć 
małżeństwa. Stopniowo jednak spadało znaczenie małżeństwa jako związku eko-
nomicznego, a rosło znaczenie emocji i seksualności.

Centralny charakter w życiu rodzinnym miał wspólny posiłek. Wśród chrze-
ścijan odczuwany był jako nawiązanie do Wieczerzy. Pańskiej. Przy posiłku roz-
poczynanym modlitwą (Tischgebet) odzwierciedlały się hierarchie społeczne 
i znaj dowały wyraz rytuały. Ważny był porządek siedzenia przy stole. Dzieci, o ile 
w ogóle dopuszczane były do niego, często musiały stać, w czym wyraźnie przeja-
wiała się ich znacznie niższa pozycja w rodzinie, niż dzisiaj. Jeżeli we wczesnym 
okresie nowożytnym służba jadła razem z gospodarzem, to w XIX w. nastąpiła 
jej separacja. Powszechnym zwyczajem było wydzielanie mężczyznom większych 
i lepszych porcji jedzenia. W XIX w. nastąpiło upowszechnienie noży i widelców, 
jako przejawu wyższej higieny spożywania posiłków. Integrujący rodzinę charak-
ter miały wspólnie przeżywane imieniny i urodziny, wielkie święta kościelne, jak 
Boże Narodzenie i Wielkanoc, w czasie których formę integracji stanowiły wspól-
ne posiłki, a także prezenty, ofiarowywane głownie dzieciom. Pruski, a wcześniej 
zachodnioniemiecki zwyczaj stawiania integrującej rodzinę choinki upowszech-
niał się po rozbiorach także na ziemiach polskich, a ok. 1840 r. we Francji i Anglii. 
W Niemczech prezenty przynosił Jezusek lub Dzieciątko. Okazją do publicznej 
wspólnej prezentacji rodziny było wyjście do kościoła, które również przebiegało 
w określonym porządku, podobnie jak zajmowanie miejsc w świątyni według sta-
tusu społecznego i płci. Okazją do prezentacji publicznej był również niedzielny 
spacer, kiedy można było pokazać światu np. córki na wydaniu6.

6 M. M i t t e r a u e r, R. S i e d l e r, op. cit., s. 151–152; R. K o s e l l e c k, Preußen zwischen 
Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, 
München 1989, s. 62–70; A. G e s t r i c h, Geschichte der Familie im 19. ud 20. Jahrhundert, München 
1999, s. 33–34, 82, 86–87; idem, Neuzeit, [w:] Geschichte der Familie, Stuttgart 2003, s. 376–382, 
610–625; I. S c h m i d t – Vo g e s, Strategien und Inszenierungen häuslichen Lebens zwischen 1750 
und 1820, [w:] Ehe — Haus — Familie. Soziale Institutionen im Wandel 1750–1850, red. I. S c h m i d t –
Vo g e s, Köln 2010, s. 9–27; I. We b e r – K e l l e r m a n n, Frauenleben im 19. Jahrhundert. Empire 
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Dom mieszczański był nie do pomyślenia bez służby. Stanowiła ona niezbęd-
ny wskaźnik statusu społecznego i warunek szacunku środowiska. Stąd utrzymy-
wali służbę również mieszczanie, których nie było na nią stać. Znany jest przy-
padek biednego nauczyciela szkoły ludowej, który uparł się, aby mieć służącą 
w celu robienia wrażenia, że prowadzi życie „na poziomie”. Amerykański socjolog 
Thorstein Ve b l e n  twierdził bezkompromisowo, że służba miejska z zasady była 
„bardziej na pokaz, niż do rzeczywistych usług”, co jest dyskusyjne. Służba — na 
wsi zwykle męska, w mieście najczęściej kobieca — stanowiła bardzo ważną ka-
tegorię społeczną i w 1815 r. obejmowała 10% populacji Prus, przy czym femini-
zacja służby miejskiej postępowała w ciągu XIX w. Formalnie nie wchodziła ona 
już w skład rodziny i podstawą jej pracy była umowa. W istocie jednak ten zawód 
był związany z zależnością, a nawet poddaniem. Na czas umowy służba musiała 
podporządkować się panu łącznie z kontrolą obyczajową i prawem do stosowania 
wobec niej ograniczonych kar cielesnych. „Służba, kiedy nie czuje ręki pana, nie 
kwapi się robić co należy” — twierdził już Homer w „Odysei” i tej wskazówki 
trzymano się nadal w czasach Dickensa i Balzaka. Realia nosiły tu cechy dawnych 
stosunków stanowych, które zostały zniesione dopiero w 1918 r. Przy dynamicz-
nym rozwoju ludności liczba służby stopniowo spadała, jednak pozostała ona gru-
pą znaczącą. Zatrudnianie jej pozostało cechą charakterystyczną mieszczaństwa aż 
do XX w. W 1871 r. w Berlinie 17,3% gospodarstw domowych zatrudniało służbę, 
która jednak — inaczej niż wśród chłopów i rzemieślników — nie uczestniczy-
ła w posiłkach i życiu rodziny. Sytuacja tej grupy zawodowej była szczególna. 
W świecie feudalnym należała do rodziny, w XIX w. została od niej odsunięta. 
Wśród mieszczaństwa nastąpił silny podział statusowy na szanowaną pracę umy-
słową i pogardzaną pracę fizyczną — służba została zaliczona do drugiej kategorii. 
W 1819 r. 76% służby stanowiły kobiety, podobnie w roku 1855. Wraz z rozwojem 
techniki i pojawieniem się licznych urządzeń domowych liczba służby zaczęła spa-
dać, ale proces ten rozwinął się dopiero w kolejnym okresie. W pierwszej połowie 
XIX w. do wykonania było jeszcze wiele ciężkich prac domowych — kupowano 

und Romantik, Biedermeier, Gründerzeit, München 1985, s. 20, 24; W. K u l i g o w s k i, Miłość na 
Zachodzie. Historia antropologiczna, Poznań 2004, s. 172; N. L u h m a n n, Semantyka miłości. O ko-
dowaniu intymności, Warszawa 2003, s. 176; A. G i d d e n s, Przemiany intymności. Seksualność, mi-
łość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa 2006, s. 53; M. P e r r o t, A. M. F u g i e r, 
[w:] Historia życia prywatnego, Wrocław 1999, t. IV, s. 94–96, 220–223; R. K o s e l l e c k, Dzieje 
pojęć. Studia z semantyki i pragmatyki języka społeczno–politycznego, Warszawa 2009, s. 26–29, 130–
131, 509, 514–515; R. D ü r r, Der Dienstbothe ist kein Tagelohner... Zum Gesindrecht (16. bis 
19. Jahr hundert) [w:] Frauen in der Geschichte des Rechts, red. U. G e r h a r d, München 1997, 
s. 134–135; U. Vo g e l, Gleichheit un Herrschaft in der ehelichen Vertragsgesellschaft — Widersprüche 
der Aufklärung, [w:] Frauen in der Geschichte des Rechts, s. 265–292; U. F r e v e r t, Frauen–
Geschichte zwischen Bürgerlicher Verbeßerung und Neuer Weiblichkeit, Frankfurt a.M. 1986, s. 63–
64; A. v o n  S a l d e r n, [w:] Geschichte des Wohnens, red. J. R e u l e c k e, Stuttgart 1997, Bd.3, 
s.166; E. A W r i g l e y, Bevölkerungsstruktur im Wandel, München 1969, s. 159; F. A. L. v o n  d e r 
M a r  w i t z, op. cit., s. 173.
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wciąż wiele produktów w stanie częściowo przetworzonym lub surowym i wy-
magały one obróbki. Przeciętna rodzina mieszczańska miała 1–2 służące, dobrze 
sytuowana 3–5, a nierzadko 6–8. Aptekarz Fontane z czwórką dzieci w latach trzy-
dziestych XIX w. zatrudniał gospodynię, kucharkę, dwie służące i woźnicę. Służba 
stanowiła bardzo znaczny odsetek mieszkańców miast; w 1846 r. w Berlinie było 
to 5,6%, w 1843 r. we Wrocławiu — 4,8%, a w Kolonii w 1844 r. — 4,1%.

Służące kontrastowały z mieszczańskimi córkami, które nie posiadały żadne-
go zawodu i nie musiały pracować. Jednocześnie dawna hierarchiczna struktura 
feudalna zmieniła się zgodnie z prawem w czysty kontrakt, w którym służba mia-
ła swoje prawa. Wilhelm Heinrich Riehl ubolewał w 1855 r., że ówczesna głowa 
domu nie cieszyła się już tym autorytetem, co w czasach feudalnych i przestała 
być kimś bliskim, lecz stała się zwykłym pracodawcą. Osłabienie więzi osobi-
stych było rezultatem zwiększonego dystansu między pracodawcą a służbą, po-
łączonego z pogardą dla pracy fizycznej. Mieszczańskie żony i córki z tzw. prac 
kobiecych mogły jeszcze tylko szydełkować i wyszywać. Ich rolą było natomiast 
nadzorowanie służby. Prowadziło to wielokrotnie do sytuacji, w których zubożałe 
rodziny mieszczańskie i szlacheckie biedowały i oszczędzały, ale ich córki sie-
działy w domu, ponieważ nie wypadało, aby panna z dobrej rodziny pracowała. 
Sytuacja służby była poza tym rzeczywiście nie do pozazdroszczenia. Roczne wy-
nagrodzenie było bardzo skromne i wynosiło w Berlinie 8–14 talarów plus tzw. 
Weihnahachtstaler na Boże Narodzenie. Dzień służących zaczynał się o szóstej 
rano od kawy zbożowej, czarnego chleba i smalcu. Zakres ich zajęć zależał od 
aktualnych potrzeb pracodawców, czas pracy był całkowicie nieregulowany, ilość 
czasu wolnego — znikoma. Mimo to ich los był i tak lepszy, niż robotnic w fabry-
kach, ponieważ miały zapewniony dach nad głową i posiłki, a pani domu niejedno-
krotnie była osobą wyrozumiałą7.

Cała sfera wartości kulturowych, w tym religijnych, nastawiona była na 
wspie ranie rodziny. W rezultacie piętnowano osoby, które rodzin nie założyły, 
choć niekiedy usprawiedliwiano takie postawy np. zaangażowaniem w działalność 
zawodową. Paradoksalnie, w czasach silniejszego nacisku na zakładanie rodzin 
niż obecnie, dużo większy odsetek populacji pozostawał poza związkami małżeń-

7 W. H. R i e h l, Die Familie, Stuttgart 1889, s. 162; I. We b e r – K e l l e r m a n n, Die deutsche 
Familie. Versuch einer Sozialgeschichte, Frankfurt a.M. 1975, s. 118–127, 136; M. M a u r e r, Die 
Biographie des Bürgers. Lebensformen und Denkweisen in der formativen Phase des deutschen 
Bürgertums (1680–1815), Göttingen 1996, s. 566–568; R. E n g e l s i n g, Das Häusliche Personal in 
der Epoche der Industrialisierung, [w:] idem, Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel– und Unter-
schichten, Göttingen 1978, s. 225–261; J. K o c k a, Weder Stand noch Klasse. Unterschichten um 
1800, Bonn 1990, s. 144–151; I. We b e r – K e l l e r m a n n, Frauenleben im 19. Jahrhundert, Mün-
chen 1985, s. 38; R. K o s e l l e c k, Dzieje pojęć, s. 520–521; R. D ü r r, op. cit., s. 115–139; U. F r e -
v e r t, op. cit., s. 67–68; Th. Ve b l e n  Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1998, s. 45–55; M. K o p -
c z y ń s k i, Służba domowa jako grupa zawodowa w Europie XV–XX wieku, [w:] Kobieta i praca. 
Wiek XIX i XX, pod red. A. Ż a r n o w s k i e j  i A. S z w a r c a, t. VI, Warszawa 2000, s. 53–75.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 
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skimi, głownie z powodu braku wystarczającego majątku. W Berlinie liczba osób 
samotnych powyżej 25 roku życia w latach 1861–1970 spadła z 51,6% do 20,6%, 
a w całych Niemczech w okresie 1871–1970 — z 40,1 do 21,4%. Warto też zwró-
cić uwagę na ograniczanie przez rodziny w XIX w. mobilności zawodowej i mał-
żeńskiej, co służyło umocnieniu panującego porządku społecznego i zachowaniu 
silnych więzi środowiskowych8.

W XVIII w. państwo pruskie prowadziło aktywną, jak na ówczesne możli-
wości, politykę prorodzinną, której celem była deklarowana „pomyślność miesz-
kańców” (Glückseligkeit, Wohlfahrt), jak również przyrost demograficzny mający 
na celu wzrost gospodarki i wpływów z podatków. Już wówczas wielu autorów 
obawiało się, że przyrost ludności będzie oznaczał przede wszystkim wzrost licz-
by żebraków, złodziei i włóczęgów, ale nie było jeszcze lęków w późniejszym 
maltuzjańskim nasileniu. Ze względu na przywiązywanie wagi do demografii, za 
radą Süßmilcha od 1748 r. spisywano dane na temat ruchu naturalnego ludności 
w Prusach. Przejawem zainteresowania stanem ludności była polityka zdrowot-
na oraz refleksja na temat śmiertelności niemowląt, prowadząca do rozwoju na-
ukowego położnictwa. Wpływ Süßmilcha  czy Justiego był widoczny w Prusach 
jeszcze w pierwszej połowie XIX w. Tezy Malthusa, opublikowane po niemiecku 
już w 1807 r., recypowane były szerzej dopiero w latach trzydziestych, co w połą-
czeniu ze zjawiskiem pauperyzmu doprowadziło do czasowego odrzucenia dawnej 
polityki ludnościowej9.

Szczególna była sytuacja rodziny robotniczej, która całkowicie straciła dawną 
funkcję jednostki gospodarczej, a bardzo słabo działały w niej funkcje zapewnienia 
materialnego bytu rodzinie, prywatnej przestrzeni jej funkcjonowania i opieki nad 
dziećmi. Robotnice zwykle pracowały po 11–14 godzin na dobę, przede wszystkim 
w przemyśle tekstylnym. Bardzo utrudniało to im opiekę nad dziećmi, zwłaszcza 
przy słabym rozwoju sieci żłobków i przedszkoli, chociaż w tym zakresie następo-
wała wówczas systematyczna poprawa. W 1869 r. w Berlinie kobiety stanowiły już 
jedną trzecią osób czynnych zawodowo. Pracowało 38% kobiet w wieku 15–20 lat, 
30% w wieku 21–30 lat i 24% w wieku od 30 do 60 lat. 

W 1867 r. w Prusach było 700 tys. służących, które pracowały za dach nad 
głową, wyżywienie, bardzo symboliczną pensję, którą zwykle składały na ślubną 
wyprawkę, a także naturalia. Do 1918 r. nie przysługiwały im: uregulowany praw-
nie czas pracy, wolne niedziele, prawo do wypoczynku w nocy, regulacje wyna-
grodzenia. Wszystko zależało tylko od dobrej woli pracodawcy. Jedyną szansą na 
zmianę ich losu było wyjście za mąż. Kobiety pracowały też jako praczki, szwacz-

8 W. H u b b a r d, Familiengeschichte. Materialien zur deutschen Familie seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts, München 1983, s. 72; J. H. G. J u s t i, Grundsätze der Policeywissenschaften, 
Göttingen 1782, s. 87–89. 

9 H.–Ch. S e i d e l, Eine neue Kultur des Gebärens. Die Medikalisierung von Geburt 18. und 
19. Jahrhundert in Deutschland, Stuttgart 1998, s. 94–100.
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ki i krawcowe. Możliwości pracy były bardzo ograniczone, większość zawodów 
była przed nimi zamknięta, a w niższych warstwach społecznych niełatwo było też 
założyć rodzinę. Stąd niemało kobiet decydowało się na uprawianie prostytucji, 
która w wielkich miastach była prawdziwą plagą. W 1870 r. w Berlinie 16 tys. 
kobiet parało się nierządem, a ich liczba cały czas rosła. Przy tym wiele służących, 
robotnic, kelnerek czy przekupek traktowało prostytucję jako dodatkowe źródło 
dochodu. Trzecią część prostytutek stanowiły dawne służące, co powodowało, że 
mieszczanie traktowali swoją służbę z nieufnością, jako skłonną do tego procede-
ru. Z drugiej strony również jedną trzecią kobiet w wielkim mieście stanowiły rów-
nież służące. Tylko znikoma część kobiet parających się nierządem pracowała w li-
cencjonowanych przez państwo domach publicznych, większość na ulicy, wśród 
licznych zagrożeń. Obecność prostytutek na placach, bulwarach i ulicach, kłująca 
w oczy mieszczan i psująca estetykę miast, wywoływała ogromne zaniepokojenie 
komentatorów życia publicznego, nierzadko także „zwykłych” kobiet, które — je-
żeli ubrały się zbyt śmiało — bywały często z nimi mylone. Jednak zdecydowany 
atak na prostytucję miał się odbyć dopiero w Rzeszy w latach osiemdziesiątych 
XIX w.

Struktura zatrudnienia kobiet w Prusach 1816–1861
1816 1846 1855 1861

Kobiet powyżej 14. roku życia 3 390 000 5 260 000 5 640 000 6 100 000
Kobiety pracujące 984 619 1 345 808 1 445 303 1 910 181
Służące w miastach 71 855 133 018 152 148 214 472
Służące na wsi 532 788 558 716 571 168 500 532
Wyrobnice i robotnice dniówkowe 
w rolnictwie i rzemiośle

368 537 596 805 647 115 565 705

Robotnice — 57 269 74 872 90 360
Kobiet pracujących (%) 29% 25,6% 25,6% 31,3%

Źródło: U. F r e v e r t, Frauen–Geschichte zwischen Bürgerlicher Verbeßerung und Neuer Weiblich-
keit, Frankfurt a.M. 1986, s. 82.

Po wyjściu za mąż kobiety często odchodziły z pracy; zdecydowany wzrost 
liczby pracujących mężatek miał nastąpić dopiero w okresie I wojny światowej. 
W 1875 r. w Prusach 77% robotnic było niezamężnych. Po ślubie rezygnowały 
z pracy, jednak przy marnych zarobkach mężów nadal musiały się rozglądać za 
dodatkowym dochodem, stąd wykonywały różne prace w domu, najmowały się do 
prania, sprzątania, prasowania lub opieki nad dziećmi. Mieszczaństwo krytykowa-
ło pracę kobiet dowodząc, że musi ona prowadzić do rozkładu rodziny. W wyobra-
żeniach ówczesnej burżuazji kobieta pracująca zarobkowo traciła swoją kobiecość. 

Poza miastami problemem była ogromna liczba ludności bezrolnej, która 
w Pru sach w połowie XIX w. stanowiła jedną trzecią ogółu mieszkańców wsi. 
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Stąd konserwatyści często z nostalgią wspominali czasy funkcjonowania ganzes 
Haus. Zresztą struktury wielkiej rodziny dosyć długo utrzymywały się na wsi, 
także w rzemiośle wiejskim i miejskim, gdzie wszyscy domownicy zaangażowani 
byli w proces produkcji. Zniesienie poddaństwa przyniosło chłopom wolność wy-
boru małżonków, wcześniej ograniczoną przez decyzję pana. Konstrukcja ganzes 
Haus ulegała jednak stopniowemu rozkładowi. Na wsi na wschód od Łaby powsta-
ła wielka grupa ludności bezrolnej, która została zmuszona do pracy najemnej. 
Zmienił się też model rodziny funkcjonujący w tej grupie społecznej. Małżeństwa 
zawierano w tym środowisku szybciej, niż wśród chłopów–posiadaczy. Wśród bie-
doty generalnie liczyła się przede wszystkim atrakcyjność seksualna i na wielkie 
uczucia nie było warunków. Stosunki w rodzinie były surowe, często występowała 
przemoc wobec żony i dzieci, której nierzadko towarzyszył problem alkoholowy. 
Znamy przykład sześcioosobowej rodziny z Pomorza Tylnego, która mieszkała 
w jednej, wynajmowanej izbie. Do jej jadłospisu należały głównie ziemniaki, ka-
pusta, maślanka, kopytka i placki ziemniaczane. Mięso trafiało na stół najwyżej 
dwa razy w tygodniu. Małe dzieci miały buty tylko na zimę. 

W miastach duża część czeladników (w Berlinie w 1820 r. połowa) mieszkała 
poza domem mistrza, a nie w nim, jak dawniej. Czeladnicy, którzy zakładali własne 
rodziny (w epoce feudalnej nie mogli tego robić) i opuszczali dom mistrza, wkrót-
ce zaczęli cierpieć te same kłopoty, co robotnicy: bezrobocie i trudności z utrzy-
maniem rodziny, szybko prowadzące do konieczności podjęcia pracy przez żonę. 
Zarobki były zróżnicowane w poszczególnych rzemiosłach, gałęziach przemysłu 
i na różnych obszarach, w zachodnioeuropejskiej części Prus znacznie wyższe niż 
na ziemiach polskich. Choć rosły, to jeszcze w 1871 r. znaczna część robotników 
nie była w stanie utrzymać z nich rodziny. Jeżeli w epoce feudalnej ojciec był 
świętością i namiestnikiem Boga w rodzinie, teraz kapitalizm, laicyzacja i boga-
te mieszczaństwo uzależniły jego pozycję od wysokości dochodów. W rezultacie 
pojawiła się kategoria ojca „nieudacznika”, który nie radzi sobie z utrzymaniem 
rodziny. Chrześcijański, a więc przednowoczesny wzór ojca — św. Józef — mógł 
być jeszcze ubogim cieślą i patronem robotników i nie posiadać majątku, jednak 
potem stawało się to coraz trudniejsze do wyobrażenia10. Praca żony, powszechna 
w niższych warstwach społecznych, nie była uważana za stan normalny i robotni-
cy, którzy starali się naśladować styl życia mieszczan, traktowali ją jako stan hań-
biący. Gdy tylko robotnik uzyskiwał nieco lepsze zarobki, nawet jeżeli nie było go 
na to stać, żona natychmiast przestawała pracować. Próbowano też znaleźć wyjście 
w podnajmowaniu pokoju w swoim mieszkaniu lub w chałupniczej pracy żony. 
W mniejszych miastach pomoc stanowiły własny ogród i pole. Mimo to pożywie-

10 Dzisiaj Kościół przyjmuje, że wartość pracy nie określa jej rodzaj, ale fakt, że ten, kto ją wyko-
nuje jest osobą, vide K. Wo j t y ł a, Laborem Exercens, [w:] Encykliki Papieskie, Kraków 2005, 
s. 156–157.
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nie robotników często składało się z samych ziemniaków11. Kanclerz Hardenberg 
już w 1817 r. pisał, że kryzysy nieurodzaju, zbytu i stagnacja wpędzają w najgłęb-
szą nędzę „liczną klasę ludzi”, co wywołuje refleksję nad środkami zaradczymi12.

Na wsi jak wspomniano, struktura Großefamilie utrzymała się przez całe XIX 
stulecie. Jednak rodzina trzypokoleniowa z niezamężnym rodzeństwem nie była 
wcale regułą, wprost przeciwnie — w Europie Północnej i Zachodniej przeważała 
wręcz raczej rodzina nuklearna, podczas gdy „wielka rodzina” była powszechniej-
sza w Europie Południowej, Środkowej i Wschodniej. Choć w rodzinach wiejskich 
znacznie wolniej zachodziły procesy obserwowane wśród mieszczaństwa, uczu-
cie i namiętność nadal ustępowały względom praktycznym, pracowitości, pilności 
i oszczędności. Podobnie stosunek do dzieci zmieniał się na wsi wolniej, niemniej 
i tu rodzice nie decydowali już jak dawniej o wyborze małżonka13.

The Family in Prussia (1806–1871)

The author points out that during the nineteenth century the traditional German term 
ganze Haus was replaced by the word Familie derived from the French language. This 
terminological change reflected the transformation of the family–structure itself. The ganze 
Haus was an economic community (and a taxation unit), comprising parents, children and 
servants. The whole household remained under strict control of the father (Hausvater), who 
was entitled to apply physical punishment via–a–vis all family members, and had the 
decisive word with respect to the choice of spouses of his children. On the other hand, the 
Hausvater was legally responsible for the behaviour of his charges. The beginnings of the 
aforementioned changes were related to the shift in understanding of the idea and functions 
of the family during the Enlightenment. During the eighteenth century, a new concept of 
the family started to spread, which brought forward the contractual aspects of marriage, 
and emphasized among its goals: bringing happiness to the spouses, allowing for a common 
household, and conceiving and bringing up the offspring. The contract concept of the 
marriage was introduced into the law by the Prussian Landrecht in 1794. What followed 
was the limitation of the Hausvater’s right to impose physical punishment, and the gradual 

11 R. K o s e l l e c k, Preußen zwischen Reform und Revolution, München 1989, s. 65; A. G e s t -
r i c h, Geschichte der Familie, s. 13–14; I. We b e r – K e l l e r m a n n, Die deutsche Familie, Frank-
furt a.M. 1975, s. 100, 130–131, 147; B. B e y u s, Familienleben in Deutschland, Reinbeck 1988, 
s. 387, 390, 420; T. N i p p e r d e y, Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und starker Staat, 
München 1983, s. 124–125; Historia ojców i ojcostwa, red. J. D e l u m e a u, D. R o c h e, Warszawa 
1995; C. H a l l , [w:] Historia życia prywatnego, t. IV, Wrocław 1999, s. 81; U. F r e v e r t , op. cit., 
s. 80–88.

12 B. B e y u s, op. cit., s. 393; U. F r e v e r t, op. cit., s. 88.
13 A. B u r g u i e r e, F. L e b r u n, Die Vielfalt der Familienmodelle in Europa, [w:] Geschichte der 

Familie, red. A. B u r g u i e r e, t. III, Frankfurt a.M. 1997, s. 25; P. L a s l e t t, Verlorene Lebens welten. 
Geschichte der vorindustriellen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1991; M. M a u r e r, op. cit., s. 519–520; 
T. S z l e n d a k, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011, s. 312, 329; 
T. N i p p e r d e y, op. cit., s. 115–116.
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exclusion of the servants (still substantial in numbers) from the ganze Hause. Thus, servants 
acquired the status of paid employees, and children the right of unrestricted choice of their 
spouses and professional occupation. The new legislation was implemented in stages, first 
in the cities, then in the countryside; some rights, e.g. the right to divorce, were applied 
only sporadically, and only in the big cities. Moreover, the new legal situation resulted in 
changes in social customs: servants were practically excluded from common family meals 
and celebrations.

Urbanisation, apart from legal improvements, turned out to be the other decisive factor 
instrumental in effecting changes. Urbanisation brought about feminisation of the servant 
labour–force. Nevertheless, many old beliefs and customs prevailed. In spite of the romantic 
ideal of liaisons based on love, the conviction that marriages based on “reason” were the 
best held strong. Similarly, the patriarchal character of the family would not subside. Jobs 
around the house were divided into those pertaining to the man and those belonging to the 
wife; professional vocation of women was still treated with reluctance, and nearly 
everybody shared the opinion that for a man to get married, it was necessary to be capable 
of supporting a family. This latter conviction resulted in postponement of the marrying age: 
on average a man would marry at the age of thirty, while a woman at twenty–five. This rule 
did not apply to the lowest strata of the society. Poor people tended to marry early. Men had 
no problems with property (as they had none), or with supporting professionally inactive 
wives (which was practically impossible). Hence, among the poor, the chief criterion of 
spouse selection was sexual attraction.
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Lęki i dylematy rodziny żydowskiej w strefie osiedlenia 
w połowie XIX w. — przykład Nowogródka

Strach towarzyszący ludzkiemu życiu czasem przybierał w przeszłości formy 
społecznych paranoi. Przyczyny zagrożenia — realne lub rzeczywiste — miały 
często mniejsze znaczenie, niż myślenie fantazmatyczne, wywołane plotką czy wy-
obrażeniami społecznymi, których zlęknieni nigdy nie mieli okazji zweryfikować1. 
Nawet nierealne obawy często wpływały na zachowania społeczne. Szczególną 
grupą społeczną podatną na rozmaite lęki byli w XIX w. rosyjscy Żydzi. Dystans 
kulturowy od społeczności chrześcijańskiej, odmienność języka, obyczajów i reli-
gii wywoływały obustronną (tj. zarówno po stronie Żydów, jak i ich sąsiadów) nie-
chęć i lęk, opierające się w znacznej mierze na niewiedzy i niezrozumieniu. Fakt 
ten skutkował ze strony Żydów licznymi i rozmaitymi działaniami prewencyjnymi, 
wywoływanymi stanem społecznego lęku. Choć przesłanki tych obaw były rozma-
ite, często wręcz nieracjonalne, śledzenie ich jest względnie łatwe.

Najłatwiej uchwytne są przypadki, w których przejawem lęku była agresja, 
postawy antysemickie czy zachowania migracyjne. Pozostały po nich rozmaite po-
świadczenia źródłowe, zarówno urzędowe, jak (w mniejszym stopniu) osobiste2. 
Źródła narracyjne nie informują o wszystkich lękach dręczących rosyjskich Żydów 
w omawianym okresie. Jedynie domyślać się możemy obaw związanych z życiem 
codziennym. Można założyć, że znaczna ich część dotyczyła sytuacji ekonomicz-
nej. O wiele gorzej rozpoznany jest problem innego typu: jak mocno i jak wielu 
Żydów przejawiało obawy wynikające z przesłanek racjonalnych, dobrze nam zna-
nych, takich jak służba wojskowa, represyjne wobec wyznawców judaizmu prawo-
dawstwo państwowe czy wreszcie poród i dzieciństwo.

1 Najnowsze w polskiej humanistyce ujęcie dotyczące lęków społecznych w wymiarze masowym 
zaprezentował w swojej książce M. Z a r e m b a, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja 
na kryzys, Warszawa 2012. 

2 Cf. katalog źródeł wykorzystanych w: A. C a ł a, Żyd — wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce 
i jego źródła, Warszawa 2012, s. 9–12.
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776 ARTUR MARKOWSKI

Szczególny z punktu widzenia omawianej tematyki wydaje się okres do 
połowy XIX w. Wpływy haskali w Rosji były wówczas jeszcze ograniczone3, 
a modernizacja w sferze stosunków społecznych — względnie mało zaawanso-
wana. Najczęściej trudno obecnie zdiagnozować nie tyle przedmiot, co siłę lęków 
i dylematów trapiących dawne społeczności. Ich powszechność lub wyjątkowość 
przytłoczona jest jaskrawymi i ciążącymi w naukowych opiniach jednostkowymi, 
silnie jednak akcentowanymi wypowiedziami ówczesnych bohaterów. Trudno też 
ustalić skalę pomiarową. Jak zmierzyć, czy Żydzi w Imperium Rosyjskim bali się 
służby wojskowej bardzo czy tylko trochę? Czy lęk przed porodem był powodem 
strachu wszystkich członków społeczności czy tylko niektórych rodzin?

Niniejszy artykuł jest próbą diagnozy nie tyle obszaru wybranych lęków, ile 
ich skali i powszechności (na wybranych przykładach) w społeczności żydowskiej 
imperium carów w XIX w. Próbą odpowiedzi na postawione wyżej pytania może 
być analiza zachowań społecznych. Jej źródłową podstawą są imienne spisy ludno-
ści (rewizskije skazki), prowadzone w Rosji od czasów Piotra I.

Reżim Mikołaja I wprowadził wiele nowych unormowań dotyczących Żydów. 
Ostatecznie w 1836 r. zamknięta została strefa osiedlenia, tj. wyznaczono obszar, 
na którym mogli oni mieszkać. W 1844 r. zniesiono kahały, będące strukturalną 
ramą życia codziennego Żydów, a oni sami zostali poddani pod jurysdykcję władz 
miejskich. Prace nad ustawodawstwem dla omawianej społeczności, wyraźnie nie-
chętny stosunek władz państwowych do niej, a także pojawiające się coraz czę-
ściej przejawy niechęci społecznej tworzą tło, na którym wyrastały żydowskie 
obawy o przyszłość4. Żydzi, poddawani z jednej strony presji prawa państwowe-
go, a z drugiej systemowi religijnemu i wielowiekowym tradycjom, musieli czę-
sto wybierać, którym prawom czynić zadość. Polityka władz rosyjskich, niespójna 
i często nieuwzględniająca religijnych nakazów judaizmu, zmuszała do życia na 
pograniczu prawa. Jak rozwiązywali te dylematy rosyjscy Żydzi? Który z tych sys-
temów wygrywał? Dobrym przykładem diagnozy w tym zakresie będą zachowania 
społeczne związane z małżeństwem.

O ZALETACH NIEKOMPLETNOŚCI ŹRÓDŁA: REWIZJE

Demografia historyczna Europy Środkowo–Wschodniej wciąż zmaga się 
z podstawowymi pytaniami o jakość bazy źródłowej, szczególnie w epoce przed-

3 Haskala jest widoczna w Rosji już od końca XVIII w., miała jednak niezbyt szeroki społecznie 
zasięg i powiększała go wolno, cf. M. Z a l k i n , Jewrejskoje proswieszczenije w Rossijskoj Impierii, 
[w:] Istorija jewrejskogo naroda w Rossii. Ot razdiełow Polszi do padienija Rossijskoj Impierii 1772–
1917, t. II, red. I. L u r i e , Jerusalim–Moskwa 2012, s. 166.

4 B. N a t a n s, Za czertoj. Jewreji wstrieczajutsja s pozdnieimpierskoj Rossijej, Moskwa 2007, 
s. 10–32; J. Ve i d l i n g e r, Jewish Public Culture in the Late Russian Empire, Boomington 2009, 
s. 1–23; J. K l i e r, Razwitje zakonodatielstwa o jewrejach w Rossijskoj Impierii (1772–1881), [w:] 
Istorija Jewrejskogo naroda, s. 28–30.
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statystycznej. Zachowane chociażby dla ziem polskich spisy ludności, porówny-
wane z rejestrami zagranicznymi, głównie angielskimi, oceniane są jako gorzej 
prowadzone5. Najnowszy polski podręcznik demografii historycznej przekazuje 
podstawowe informacje dotyczące warunków, w jakich spis można uznać za kom-
pletny i wykorzystać w dalszych badaniach. Prezentuje przy tym uznany w środo-
wisku demografii zachodnioeuropejskiej — aczkolwiek wyśrubowany pod kątem 
oczekiwań co do jakości bazy źródłowej i czasem mało elastyczny — schemat 
metodologiczny, podobnie jak zakres pytań badawczych6. Nieco na przekór takiej 
pozycji metodologicznej warto uzmysłowić sobie, że w pewnych okolicznościach 
niekompletność źródła (oceniana z perspektywy sztywno rozumianej demografii 
historycznej) może być zaletą, otwierającą nowe perspektywy poznawcze i inter-
pretacyjne. W badaniach demograficznych często pomija się relacje spisywanych 
ze źródłem, moderowane rozmaitymi czynnikami, wyobrażeniami i potrzebami, 
a przecież są one same w sobie ciekawym materiałem badawczym. Odkrywają 
bowiem przed nami intensywność lęków i dylematów niepokojących ówczesnych 
ludzi.

Podstawą źródłową niniejszego artykułu jest rewizskaja skazka, potocz-
nie zwana rewizją, w której spisani zostali Żydzi mieszkający w Nowogródku 
w 1850 r. Rewizje wprowadzone zostały do rosyjskiej praktyki administracyjnej 
w latach 1719–1724. W XIX w. stały się podstawą do wymierzania podatku po-
głównego, lecz także w pewien sposób pozwalały na ocenę i kontrolę liczby re-
krutów7. Między 1719 i 1859 r. przeprowadzono w sumie dziesięć rewizji, z któ-
rych tylko jedna, omawiana przeze mnie, została wykonana w ciągu roku, a więc 
z grubsza odpowiadała kryteriom jednocześnie spisu. Pozostałe prowadzone były 
czasem nawet na przestrzeni pięciu lat8.

Katalog informacji zawartych w rewizjach obejmuje w gruncie rzeczy te same 
wiadomości, co spisy parafialne Komisji Porządkowych Cywilno–Wojskowych, 
znane z prac polskich demografów i historyków, choć Rosjanie nie wzorowali 
się na dokumentacji polskiej9. W rewizjach, podobnie jak w I Rzeczypospolitej, 
spisywano odrębnie Żydów, chrześcijan i muzułmanów. Jednostką spisową było 
gospodarstwo domowe. W jego obrębie utrzymano naturalny wówczas porządek 
i kolejność wpisów: głowa gospodarstwa domowego, następnie (w zależności od 

5 Cf. prace C. K u k l i, M. K o p c z y ń s k i e g o  czy M. G ó r n e g o  oraz podręcznik I. G i e y -
s z t o r o w e j .

6 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 51–71.
7 S.A. R y b c z o n a k, Krynicy pa genealogii Bielarusi XVI — paczatku XX ct. Metadycznyja pa-

rady, Miensk 2003, s. 20.
8 W.M. M i e d k o w, Demografija, Moskwa 2005, s. 69, A. B l u m, I. T r o i l s k a y a, Mortality in 

Russia During the 18th and 19th Centuries: Local Assessments Based on the Revizii, „Population: 
An English Selection”, t. IX, 1997, s. 123–125.

9 Cf. edycję spisów dla Żydów części województwa krakowskiego: Ludność żydowska wojewódz-
twa krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletniego. Spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelow-
skiego i proszowskiego z lat 1790–1792, wyd. K. F o l l p r e c h t, Kraków 2008. 
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wariantu): żona, dzieci, krewni i inni, połączeni wspólnotą stołu10. Formularz, naj-
częściej przygotowany odręcznie (choć w niektórych miejscowościach spotyka się 
formularze drukowane już od 1811 r.11), zawiera odrębne sekcje przeznaczone na 
wpisy mężczyzn i kobiet. Podział wynika nie tyle z tradycji rosyjskiego systemu 
podatkowego, liczącego „męskie dusze” jako jednostki podatkowe (spisy z 1811 r. 
nie zawierają podziału na sekcje), lecz raczej z powodu powinności wojskowej, 
którą w czasach Mikołaja I obarczono Żydów.

Współcześnie często i chętnie krytykuje się rosyjskie dokonania dotyczące 
opisu stanu i struktury ludności. Urzędnikom zarzuca się niedbalstwo, władzom 
brak koordynacji i manipulacje, szczególnie w statystyce narodowościowej. Jeśli 
skupimy się jedynie na rewizjach społeczności żydowskiej w czasach Mikołaja I, 
należy pamiętać, że — jak się dziś uważa — pomijają one nawet 25% popula-
cji, a opuszczenia wynikają z nieobecności części Żydów w stałych miejscach za-
mieszkania w trakcie przeprowadzania spisu12. Za raczej przesadzone trzeba uznać 
uwagi o dużych problemach językowych w trakcie spisywania żydowskich podda-
nych carów. O ile brzmienie imion i nazwisk zapisywanych cyrylicą można by czę-
sto uznać za wątpliwe, o tyle trudniej wyobrazić sobie niezrozumienie urzędowej 
instrukcji przez dokonujących rejestracji ludności13.

Demograficzną użyteczność źródła ogranicza też fakt, że rewizje z poszcze-
gólnych lat obejmowały różne terytoria14 i — co istotne — nie zawsze ujmowaly te 
same grupy społeczne (np. tylko niektóre rewizje rejestrowały szlachtę)15.

Pamiętniki bliskie czasom i sprawom tu rozpatrywanym także nie napawają 
optymizmem odnośnie do jakości nie tylko rewizji, lecz także specjalnych ksiąg 
poborowych. Ich autorzy zarzucają prowadzącym je urzędnikom niedbalstwo i ko-
rupcję16. Sami przedstawiciele władz nie mieli złudzeń co do dokładności spisów 
w odniesieniu do Żydów. Wskazywano, że spisywani notorycznie podawali nie-
prawdziwy wiek, chcąc chronić młodych mężczyzn przed służbą wojskową17.

10 Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku [dalej: NHAB], f. 333, op. 9, d. 439, 
k. 52–164; tak definiuje gospodarstwo domowe także brytyjska demografia historyczna, bazując na 
definicjach z XIX w.: E. H i g g s, Making Sense of the Census Revisited. Census Records for England 
and Wales 1801–1901. A Handbook for Historical Researchers, London 2005, s. 73.

11 S.A. R y b c z o n a k, op. cit., s. 55.
12 E.M. A v r u t i n, Jews and the Imperial State. Identification Politics in Tsarist Russia, Ithaca 

and London 2010, s. 23.
13 Ibidem, s. 31.
14 M. S t a n i s l a v s k i, Tsar Nicholas I and the Jews. The Transformation of Jewish Society in 

Russia 1825–1855, Philadelphia 1983, s. 163.
15 Np. rewizji z 1816 r. nie podlegała szlachta, cf. S.A. R y b c z o n a k, op. cit., s. 22.
16 E. Kotik, Moi wospominanija, przeł. M. A. U l i a n o w s k a, red. W. A. D y m s z y c, Sankt–

Peterburg [et. al.], 2009, s. 35–36; M. S t a n i s l a v s k i, op. cit., s. 161–162.
17 NHAB, f. 615, op. 1, d. 32, k. 26.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



779LĘKI I DYLEMATY RODZINY ŻYDOWSKIEJ

W przeprowadzonej w 1850 r. dziewiątej (przedostatniej) rewizji Żydów 
w Nowogródku można hipotetycznie wyznaczyć następujące obszary opuszczeń 
lub zafałszowań:

a. opuszczenie całych gospodarstw domowych;
b. opuszczenia niektórych członków gospodarstw domowych;
c.  zaburzenia proporcji płci wynikające z niedorejestrowania kobiet lub 

mężczyzn;
d. zaniżanie lub zawyżanie wieku spisywanych;
e.  skupienia wieku (podawanie nieprawidłowego wieku ściągniętego do naj-

bliższej „okrągłej” liczby, np. zakończonej na 0 lub 5;
f. nieoznaczenie wieku spisywanych;
g.  nieoznaczenie lub błędne oznaczenie relacji z głową gospodarstwa 

domowego.
W dwóch pierwszych i dwóch ostatnich przypadkach jesteśmy właściwie bez-

radni. Pozostałe pozwalają na próby interpretacji zachowań społeczności w obli-
czu spisywania, jednoznacznie postrzeganego jako działanie podejmowane przez 
represyjny aparat państwowy. Wykrycie pewnej systematyczności zniekształceń 
można uznać za dowód wpływów czynników, które kazały ukrywać bądź fałszo-
wać podawane informacje.

SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA NOWOGRÓDKA 
W ŚWIETLE REWIZJI Z 1850 ROKU

Jednym z ważniejszych elementów podłoża, na którym wyrastały omawiane 
lęki, była niewiedza, brak kontaktów i separacja. Współczesna psychologia spo-
łeczna słusznie upatruje w braku kontaktów przyczyn antysemityzmu czy szerzej 
— ksenofobii. Nowogródzcy Żydzi, których historia sięga XVI w.18, funkcjono-
wali jak się zdaje w zupełnej izolacji od pozostałych mieszkańców miasteczka. 
Pamiętnikarz mieszkający na początku XIX w. w Nowogródku zanotował:

Kiedy miałem 11 lat, pojawiły się we mnie niektóre elementy rozumienia i do-
znania otaczającego świata. Życie wydawało mi się jasno rozgraniczone na dwie 
części: świat żydowski i chrześcijański. Żydowskie życie było odgrodzone od 
świata zewnętrznego i dzięki gettu — także fizycznie. Oczywiście w życiu bywa-
ły kontakty między chrześcijanami i Żydami, wynikały one jednak często z inte-
resów i oczywiście w miarę możliwości były czysto zewnętrzne. Chrześcijański 
świat przedstawiał się jako cudzy, nieprzyjazny19.

18 Jewrejskaja Encikłopedija, t. XI, Moskwa, 1991 (reprint), s. 758.
19 Cyt. za: I. S o r k i n a, Miestieczki Bielarusi u kancy XVIII — pierszaj palowije XIX ct., Wilna 

2010, s. 218.
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Separację i brak kontaktów można także pośrednio wyczytać z relacji pióra 
Edwarda Pawłowicza, który odnotował: 

Z dziecinnych lat moich, żydów [sic!] było daleko mniej niż teraz i mieli domy 
swoje po ulicach mianowicie Żydowskiej i Walówskiej a w środku miasta mieli 
kramy swoje w rynku, zarówno z handlującymi mieszkańcami...20. 

W 1847 r. spisy podatkowe odnotowały w Nowogródku 2576 (lub 2756) 
Żydów21. Rewizja z roku 1850 rejestruje 2314 Żydów obojga płci, zamieszkują-
cych w miasteczku. Gdyby przyjąć wskaźnik 25% opuszczeń, postulowany dla 
dziewiętnastowiecznych rewizji Żydów, należałoby uznać, że społeczność żydow-
ska miasteczka liczyła niewiele mniej niż 3 tys. osób. Wśród nich odnotowano 49 
rekrutów niebędących fizycznie na miejscu i 129 mężczyzn w wieku ponadpoboro-
wym (najczęściej ok. 40–50 lat), będących trwale poza domem (zapewne w związ-
ku z działalnością zarobkową lub tych, którzy z jakichś względów porzucili swoje 
rodziny). W dalszych statystykach, poza Tabelą 1., będę te osoby pomijał.

Tabela 1. Struktura wieku i płci społeczności żydowskiej Nowogródka w 1850 r. 
w procentach

Wiek Mężczyźni Kobiety Łącznie K/100M
0 0,0 0,0 0,0 —
0–4 0,9 3,0 2,1 333,3
5–14 14,4 15,1 14,7 112,7
0–14 15,5 18,0 16,7 126,5
15–24 19,6 19,4 19,5 106,5
25–34 25,3 21,3 23,3 91,4
35–44 9,3 11,9 10,6 137,9
45–54 8,5 7,0 7,7 89,6
55–64 2,4 3,5 2,9 153,3
65– 0,3 0,8 0,6 275,0
Nieoznaczony 3,8 0,0 1,8 x
Ogółem 100,0 100,0 100,0 107,9

Źródło: NHAB, f. 333, op. 9, d. 439, k. 52–164.

Struktura wieku, porównywana do wskaźników wzorowanych na wynikach 
badań demografów angielskich i francuskich, wskazuje na duże opuszczenia w re-

20 E. P a w ł o w i c z, Nowogródek w XIX wieku, Lwów 1902, s. 26.
21 Cf. A. M a r k o w s k i, Gospodarstwo domowe Żydów nowogródzkich w pierwszej połowie XIX 

wieku, [w:] Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV–XX wieku, red. C. K u k l o, 
Białystok 2008, s. 474, przyp. 13.
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jestracji dzieci do 14 lat. Nie mamy pewności, że spisem nakazano objąć dzieci 
przed pierwszymi urodzinami, stąd brak noworodków nie powinien nas specjalnie 
niepokoić. Jednak w związku z tym szacowane braki należałoby pomniejszyć o tę 
grupę i w sumie dla analizowanego spisu określić na ok. 10%.

Proporcje płci w grupie dzieci najmłodszych wskazują na znaczne niedoreje-
strowanie chłopców. Jest to nietypowe w porównaniu z innymi prestatystycznymi 
spisami ludności, w których stwierdza się niedorejestrowanie dziewczynek22. 

Charakterystyczną cechą imiennych spisów ludności w epoce przednowo-
czesnej jest niedokładne podawanie wieku spisywanych, wynikające z niskiej 
samoświadomości, rzadkich kontaktów z administracją wymagającą danych na 
ten temat i mniejsze przykładanie wagi do dokładności w określaniu przeżytych 
lat. Skupienia wieku koncentrują się z reguły na najłatwiejszych do zapamiętania 
i skojarzenia liczbach zakończonych na 0 lub 5, a w indywidualnych wypadkach 
— na liczbach ważnych, związanych z etapami życia normowanymi kulturowo lub 
religijnie, względnie wyznaczanymi przez prawo państwowe23.

Tabela 2. Skupienia wieku w rewizji nowogrodzkich Żydów z 1850 r.
Wiek

Skupienia mężczyzn kobiet
19

20
21

31,9
 100
38,2

26,0
 100
22,0

29
30

31

57,8
 100

105,2

12,0
 100
3,6

39
40

41

80,0
 100

140,0

8,6
 100
32,6

49
50

51

75
 100

75

283,3
 100
100

59
60

61

500,0
 100

200,0

0,0
 100
42,8

Źródło: obliczenia własne.

W spisie można zauważyć duże skupienia wieku i kobiet, i mężczyzn, znacz-
nie jednak większe wśród tych ostatnich. Oceniając jakość źródła pod względem 

22 W. K u l a  (Demografia Królestwa Polskiego w latach 1836–1846, Poznań–Wrocław 2002 [fak-
tycznie 2007], s. 67) twierdził: „z im dawniejszymi czasami mamy do czynienia, tym prawdopodob-
niejsza niepełna rejestracja kobiet”.

23 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 136–137.
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tego parametru trzeba przyznać, że nie należy ono do najlepiej przygotowanych. 
Dodać wypada, że występują w nim także skupienia na liczbach zakończonych na 
5 dla mężczyzn w trzeciej i piątej dekadzie życia, oraz na 4 dla mężczyzn i kobiet 
w czwartej dekadzie. Pojawiają się także skupienia na liczbie 14, 16 i 18 w przy-
padku mężczyzn oraz 12 i 16 w przypadku kobiet. Co z nich wynika — postaram 
się pokazać w dalszej części artykułu. 

Porównania struktury wiekowej populacji rejonu Moskwy, bazujące na trze-
ciej i dziesiątej (ostatniej) rewizji, wskazują na znaczną poprawę rejestracji w za-
kresie skupień wieku24. Można przyjąć, że świadomość własnego wieku wzrasta na 
tyle, że parametr ten podawano znacznie dokładniej w wieku XIX, niż w XVIII. 
Stąd wskazane w źródle skupienia nie mają charakteru przypadkowego, lecz wyni-
kają z celowych decyzji spisywanych.

W badanym źródle odnotowano 459 gospodarstw domowych, w tym 14 opusz-
czonych (niezamieszkanych, lecz zarejestrowanych w poprzedniej rewizji), któ-
rych nie uwzględniam w dalszych obliczeniach. Są to najczęściej gospodarstwa 
zamieszkane przez trzy do sześciu osób (w sumie ponad połowa odnotowanych 
w spisie): pary małżeńskie z dziećmi, bądź gospodarstwa wielorodzinne, ale 
dwupokoleniowe. W badanym spisie odnotowano niewiele gospodarstw osób 
samotnych, co wydaje się zgodne z modelem życia dominującym wśród Żydów. 
Obligował on do wstępowania w związek małżeński, posiadania potomstwa, a tak-
że opieki nad osobami starszymi i czasem — w miarę możliwości — nad młodymi 
parami małżeńskimi w jednym gospodarstwie domowym (kest). Spis notuje także 
niewielką liczbę (nieco ponad 4%) gospodarstw domowych zamieszkanych przez 
więcej niż dziesięć osób. Gospodarstwa te są charakterystyczne przede wszystkim 
dla bogatych rodzin kupieckich, wymienionych we wstępie spisu, w których głowy 
domów zapewne należały do gildii. Warunki materialne w tych rodzinach pozwa-
lały na utrzymywanie dzieci wraz z rodzinami, a czasem także dalszych krewnych, 
ściągających pod dach bogatego członka rodziny.

Tabela 3. Wielkość gospodarstw domowych Żydów nowogródzkich w 1850 r. 
i radziwiłowskich w 1846 r.

Liczba członków 
gospodarstwa

Liczba gospodarstw
Nowogródek Radziwiłów

l.b. % l.b. %

1 17 3,8 18 4,3
2 58 13,0 40 9,5
3 78 17,5 66 15,7
4 70 15,7 80 19,1

24 A. B l u m, I. T r o i l s k a y a, op. cit., s. 130.
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Liczba członków 
gospodarstwa

Liczba gospodarstw
Nowogródek Radziwiłów

l.b. % l.b. %

5 69 15,5 81 19,3
6 64 14,4 49 11,7
7 33 7,5 25 6,0
8 18 4,0 21 5,0
9 19 4,4 12 2,9

10 8 1,8 15 3,6
11 7 1,6 5 1,2
12 1 0,2 4 0,9
13 2 0,4 0 0
14 1 0,2 1 0,2
15 0 0 2 0,4

Razem 445 100,0 419 100,0

Źródło: NHAB, f. 333, op. 9, d. 439, k. 52–164 I O. K а r l i n a, Jewrеjski dоmоgоspоdаrstwа 
u wоłynśkĳ gubеrni v pеršĳ pоlоvini XIX st., „Sоcium. Аlmаnach sоciаl’nоj istorii” 2004, z. 4, s. 63.

Gospodarstwa domowe w Nowogródku (gubernie białoruskie) nie odbiegały 
pod względem wielkości od żydowskich gospodarstw domowych z Radziwiłowa 
(gubernie ukraińskie), omawianych przez Oksanę K a r l i n ę. W jednym i drugim 
przypadku ponad połowa z nich liczyła od trojga do sześciorga członków, a więc jej 
osnową najczęściej była rodzina nuklearna (czasem rozszerzona o krewnych lub jed-
nego z rodziców) lub dwie pary małżeńskie (gospodarstwo wielorodzinne). Średnia 
wielkość gospodarstwa domowego w Nowogródku to 4,8 osób, a w Radziwiłowie 
4,9, stąd można uznać, że parametr ten jest identyczny. Podobieństw można doszu-
kiwać się także w zestawieniu z materiałami z Kurlandii. W Mitawie pod koniec 
XVIII w. ponad 68% gospodarstw domowych posiadało od trojga do sześciorga 
członków, a średnia wielkość gospodarstwa wynosiła blisko 4,5 osoby25. 

WOJSKO JAKO POWÓD TRAUMY SPOŁECZNEJ

Na istnienie lęków przed służbą wojskową i możliwości diagnozowania ich 
poprzez badania demograficzne wskazywał wcześniej Michał K o p c z y ń s k i26. 

25 A. P l a k a n s, J.M. H a l p e r n, An Historical Perspective on Eighteenth Century Jewish Family 
Households in Eastern Europe, [w:] Modern Jewish Fertility, red. P. R i t t e r b r a n d, Leiden 1981, 
s. 25.

26 Na znaczenie lęku przed wojskiem wśród chłopów polskich i jego odzwierciedleniu w spisach 
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Wielką traumę Żydów epoki Mikołaja I, związaną ze służbą wojskową i jej spo-
łeczne znaczenie analizowała w swojej książce Olga L i t v a k27. Nie podjęto jed-
nak próby ustalenia, jak powszechny był ten lęk. 

Żydowscy poddani carów zostali objęci obowiązkową służbą wojskową na 
mocy ukazu Mikołaja I z 1827 r.28 Mieli iść w sołdaty w wieku 12–25 lat, podczas 
gdy pozostałe grupy religijne (także prawosławni) oddawały rekrutów mających 
od 18 do 35 lat29. Mężczyźni do 18 roku życia byli wcielani do owianych złą sławą 
batalionów kantonistów bez przysięgi30. Starsi zasilali oddziały regularne po złoże-
niu przysięgi na Torę31. Nie bez znaczenia jest także fakt, że okres trwania służby 
wojskowej, wynoszący 25 lat, zaczynał się liczyć od momentu skończenia 18 wio-
sen przez rekruta–kantonistę32. Prawo z 1827 r. nie określało liczby rekrutów. 
Wewnętrzne procedury i doświadczenia, wynikające z implementacji przepisów 
o powinnościach wojskowych Żydów, doprowadziły do ustalenia pewnych zwy-
czajów, zróżnicowanych w zależności od miejsca strefy osiedlenia. Na tysiąc re-
wizskich dusz wybierano od czterech do ośmiu rekrutów żydowskich. Małżeństwo 
ratowało od powinności wojskowej, choć należało wtedy znaleźć nieżonatego 
zmiennika33.

Autorzy zajmujący się problematyką rosyjskich Żydów w połowie XIX w. 
zgodnie piszą, że pobór rekruta miał duże znaczenie nie tylko dla relacji tej grupy 
etnicznej z władzami, lecz także dla więzi społecznych wśród Żydów. Wyraźnie 
akulturacyjny, czy wręcz asymilacyjny charakter poboru rekruta w młodym wieku 
(od 12 roku życia) oraz wspieranie konwersji na prawosławie34 wśród młodych 
żołnierzy i kantonistów były istotnym zagrożeniem dla tradycyjnej, religijnej 
społeczności. Po oddaniu syna do wojska odprawiano czasem obrzędy żałobne. 
Przerwane na zawsze więzi rodzinne, spowodowane służbą wojskową i głęboki-
mi zmianami tożsamości żołnierza, dawały każdorazowo powody do obaw przed 
wojskiem. Także wykształcona dość szybko profesja „łowców dusz” (kapperów) 

zwrócił już uwagę M. K o p c z y ń s k i , Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII wieku, 
Warszawa 1998, s. 76.

27 O. L i t v a k, Conscription and the Search for Modern Russian Jewry, Bloomington and 
Indianapolis, 2006.

28 B. N a t a n s, op. cit., s. 42, M. S t a n i s l a v s k i, op. cit., s. 17–21, J. P e t r o w s k i j – S z t e r n, 
Jewreji w russkoj armii 1827–1914, Moskwa 2003, s. 43–45.

29 J. P e t r o v s k i j – S z t e r n, op. cit. s. 45, S. G i n z b u r g, Muczeniki–dieti (iz istorii kantoni-
stow–jewrejew), [w:] Jewreji w Rossijskoj impierji XVIII–XIX wiekow. Sbornik trudow jewrejskich 
istorikow, red. A. L o k s z i n, Moskwa–Jerusalem 1995, s. 413.

30 M. S t a n i s l a v s k i, op. cit., s. 18.
31 Ibidem, s. 21, J. P e t r o w s k i j – S z t e r n, op. cit., s. 45.
32 J. P e t r o w s k i j – S z t e r n, Jewrieji i armija: socjalno–kulturnyje aspiekty, [w:] Istorija jew-

rejskogo naroda, s. 70.
33 M. S t a n i s l a v s k i, op. cit., s. 18.
34 Działalność misyjną wśród żołnierzy i jej skuteczność omawia J. P e t r o w s k i j – S z t e r n, 

Jewreji i armija, s. 75–76.
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— wyspecjalizowanych porywaczy dzieci, które stawały się za sowite wynagro-
dzenie zmiennikami synów bogatych rodzin, zobligowanych do odbycia służby 
— dezintegrowała społeczność żydowską. Lęk przed „łowcami”, poczucie obcości 
wobec nich, przy jednoczesnym uznawaniu przynajmniej zewnętrznych oznak ich 
przynależności do społeczności żydowskiej, wprowadzało do wspólnoty zamęt, 
podejrzliwość i niepewność35. W takiej sytuacji naturalną obroną powinno być uni-
kanie rejestracji chłopców w wieku poborowym lub manipulowanie wiekiem tak, 
by odroczyć służbę, względnie uzyskać lepsze jej warunki. Dotychczasowe bada-
nia rejestracji stanu cywilnego dla guberni białoruskich, w której zaznacza się duże 
(często 50%) niedorejestrowanie urodzeń męskich, zdaje się potwierdzać taki stan 
rzeczy36. Tymczasem oceny rejestracji z Besarabii pokazują zupełnie odmienną sy-
tuację — znaczne niedorejestrowanie dziewczynek37. Czy oznacza to przekłada-
jący się na realia życia lęk przed wojskiem, czy dowodzi jedynie funkcjonowania 
pewnych mitów?

Jak wskazywałem wyżej, analizowany spis obarczony jest poważnym man-
kamentem w zakresie rejestracji dzieci w wieku do 14 lat, głównie chłopców. 
Porównajmy strukturę płci badanej populacji z wynikami rewizji tej samej spo-
łeczności z 1811 r.38 i wybranymi, dostępnymi w literaturze omówieniami struktu-
ry wieku i płci żydowskich populacji miejskich39.

Tabela 4. Struktura wieku i płci ludności żydowskiej Nowogródka, Radoszkowic 
i Gdańska w XVIII i XIX wieku, w procentach

Wiek
Nowogródek 1811
(318 gosp. dom.)

Nowogródek 1850
(445 gosp. dom.)

Radoszkowice 1795
(88 gosp. dom)

Gdańsk 1809
(104 gosp. dom.)

M K M K M K M K

0 0 0 0 0 . . . .

0–4 14,9 17,0 0,9 3,0 3,3 8,7 12,3 10,0
5–14 9,5 8,3 14,4 15,1 11,5 21,0 22,4 21,9
0–14 24,4 25,4 15,5 18,0 13,8 29,7 34,7 31,9
15–24 10,5 14,9 19,6 19,4 11,0 16,2 19,2 21,9
25–34 15,4 8,3 25,3 21,3 23,8 15,7 10,8 9,6
35–44 11,1 10,0 9,3 11,9 22,7 14,8 8,4 14,0

35 M. S t a n i s l a v s k i, op. cit., s. 29–31; A.G. K o w n e r, Iz zapisok Jewreja, [w:] Jewreji 
w Rossiji. XIX wiek, oprac. W. K e l n e r, Moskwa 2000, s. 210. 

36 B. S t ę p n i e w s k a – H o l z e r, Badania nad rodzinami żydowskimi w białoruskich guberniach 
strefy osiedlenia w XIX wieku, RDSG, t. LX, 2000, s. 168–169.

37 E.M. A v r u t i n, op. cit., s. 78–79.
38 A. M a r k o w s k i, op. cit., s. 477.
39 M. K o p c z y ń s k i  (Studia nad rodziną, s. 39) słusznie wskazuje na ryzyko porównań i mnie-

manie o podobnej strukturze wieku różnych populacji. Należy jednak w tym przypadku uznać, że od-
ległość czasowa blisko 50 lat i identyczna grupa religijna zezwalają na komparatystykę. 
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45–54 8,7 6,4 8,5 7,0 12,8 11,3 12,8 11,3
55–64 5,0 2,0 2,4 3,5 4,4 3,9 8,4 5,2
65– 0,25 0 0,3 0,8 8,5 6,0 4,8 4,8
Nieoznaczony — — 3,8 0 0,5 0 1,2 2,6
Ogółem 100 100 100 100 100 100 100 100

Źródło: NHAB, f. 333, op. 9, d. 439, k. 52–164, d. 255, k. 1–33, M. S z u l c, Wykaz Żydów z gdańskiej 
gminy ulica Szeroka z 1809 roku, „Zapiski Historyczne”, 2009, t. LXXIV, z. 1, s. 85; A. Michałowska, 
Rodzina żydowska w Radoszkowicach w końcu XVIII wieku, KH, t. CX, 2003, nr 1, s. 62.

Najlepiej prowadzonym wydaje się spis gdański. Poziom rejestracji dzieci 
do 14 lat jest najbliższy wzorcowym (ale rzadko spotykanym w źródłach) wskaź-
nikom (38–40%)40. Najsłabszą rejestrację dzieci prezentuje spis nowogródzki 
z 1850 r. i radoszkowicki w odniesieniu do chłopców. Anna M i c h a ł o w s k a –
M y c i e l s k a  wyjaśniła, że niedorejestrowanie chłopców w spisie z 1795 r., szcze-
gólnie widoczne w najmłodszej grupie wiekowej (do 4 lat), wynikało z funkcjonu-
jącego podatku poboru pogłównego, nakładanego na mężczyzn41. W pozostałych 
przypadkach, a więc w Nowogródku w 1811 r. (przed wprowadzeniem powinności 
wojskowej dla Żydów) i Gdańsku oraz w przypadku kobiet w Radoszkowicach 
poziom rejestracji dzieci można uznać za obarczony niewielkim błędem, ale zado-
walający. Zatem, podobnie jak w Radoszkowicach, musiał i tu istnieć realny po-
wód, dla którego w połowie stulecia pogorszyła się znacznie rejestracja chłopców. 
Jedyne racjonalne wyjaśnienie tego zjawiska to znienawidzona służba wojskowa. 
Wyrazem obaw podnoszonych przez rozmaitych autorów opinii i relacji ze służby 
w armii carskiej były próby jej uniknięcia. Jednym z wyjść było nie rejestrowanie 
chłopców — aparat władzy nie mógł powołać do wojska „martwych dusz”.

Porównanie struktury wieku ludności objętej badanym spisem z dostępnym 
materiałem źródłowym rejestrującym mieszkańców sześciu miast Korony w końcu 
XVIII w.42 wskazuje na podobną strukturę wieku wśród kobiet i różną dla męż-
czyzn. Warto więc przyjrzeć się bliżej rozkładowi wieku w szczególnie newral-
gicznej grupie 12–25 lat.

40 C. K u k l o, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlachec-
kiej, Białystok 1998, s. 47.

41 A. M i c h a ł o w s k a, Rodzina żydowska w Radoszkowicach w końcu XVIII wieku, KH, t. CX, 
2003, nr 1, s. 63.

42 C. K u k l o, op. cit., s. 45.
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Wykres 1. Żydzi nowogródzcy w wieku 8–28 lat w podziale na płeć, w 1850 r.

Źródło: NHAB, f. 333, op. 9, d. 439, k. 52–164.

Wydaje się, że o ile lęk wzbudzała generalnie służba wojskowa (duże sku-
pienia dla mężczyzn w grupach 25 i 26 lat, a więc wieku po–poborowym), o tyle 
bataliony kantonistów (dla młodszych chłopców), owiane złą sławą w literaturze 
pięknej i kulturze epoki, nie powodowały zaniżania wieku w ten sposób, by wstę-
pując w szeregi armii radzili oni sobie lepiej w grupie rówieśniczej jako biologicz-
nie starsi, silniejsi fizycznie i bardziej dojrzali. 

W badanym materiale odnotowano 49 rekrutów, którzy między 1835 a 1850 r. 
wstąpili do wojska. Sześciu z nich miało w chwili poboru 16 lat, pięciu 18, czte-
rech 22, po trzech: 12, 14, 17, 19, 22 i 24 lata. Miejsc ich przebywania nie znamy, 
warto jednak odnotować, że w 1850 r. zasilać powinni przede wszystkim grupę 
w wieku 25–34 lat (34 osoby), stąd liczebność tego przedziału należałoby jeszcze 
bardziej powiększyć i umocnić tezę o skupieniu wieku poza granicą poborową.

Nie oznacza to, że kantoniści nie spędzali snu z powiek troskliwych rodzi-
ców. Skupienie wieku na 18 roku życia jednoznacznie świadczy o próbach innego 
rodzaju: podwyższania wieku potencjalnych rekrutów tak, by mogli dołączyć do 
regularnych oddziałów wojskowych. Tam bowiem była większa szansa na karierę 
i nieco lepsze warunki życia, oraz — co ważne — mniej rozpowszechnione prak-
tyki akulturacyjne.

Nowogródzki rabin Dawid, działający w miasteczku w latach trzydziestych 
XIX w., odprawiał żydowskich rekrutów spośród swojej społeczności przekazując 
im naukę o wiernej służbie, konieczności i nieuniknionym losie43. Mimo to, jak 
wynika z zachowań spisowych, społeczność lokalna obawiała się służby wojsko-
wej i próbowała prezentować się w dokumentach państwowych tak, by w jakiś 
sposób poprawić swój los. Można więc domniemywać, że konieczność oddawania 

43 E. K o t i k, op. cit.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



788 ARTUR MARKOWSKI

synów w szeregi rosyjskiej armii była jedną z poważniejszych i głębszych trosk 
znacznej części żydowskich rodzin Nowogródka w połowie XIX w. 

PRAWO BOSKIE CZY LUDZKIE?

Część małżeństw żydowskich zawieranych w XIX w. w strefie osiedlenia nie 
została odnotowana w aktach stanu cywilnego. Trudno o dokładne szacunki, gdyż 
zjawisko to mogło przybierać różne natężenie w zależności od regionu. Wydaje 
się, że w Królestwie Polskim, w którym rejestracja stanu cywilnego Żydów była 
implementacją prawa Księstwa Warszawskiego (wprowadzona została w 1808 r. 
kodeksem cywilnym Napoleona), a potem zmian cywilistyki z 1825 r., unikało 
jej do 35% małżeństw44. W guberniach białoruskich, gdzie rejestracją stanu cy-
wilnego objęto Żydów od 1835 r. na innych niż w Królestwie Polskim zasadach 
prawnych45, zjawisko to mogło przybierać co najmniej takie same rozmiary. Braki 
w rejestracji wynikały także z funkcjonowania „podwójnego” rabinatu: rabina re-
ligijnego i państwowego (kazionnyj), z których ostatni odpowiadał za akta stanu 
cywilnego, a pierwszy zajmował się oprawą religijną46. Niezarejestrowanie mał-
żeństwa w aktach stanu cywilnego rodziło jednak wiele rozmaitych problemów, 
począwszy od uznania legalności potomstwa, aż po możliwości ewentualnego roz-
wodu i jego skutków ekonomicznych. Zawarcie związku małżeńskiego ratowało 
młodzieńców przed służbą wojskową. Wydaje się więc, że poza kręgiem społecz-
ności tradycyjnych i zamkniętych na świat nie–żydowski, zarejestrowanie mał-
żeństwa leżało w interesie nupturientów47. Prawo stanowione w carskiej Rosji nie 
uwzględniało halachicznych wymogów dotyczących małżeństwa, zakorzenionych 
w kulturze i tradycji Żydów aszkenazyjskich w tej części świata. Pozostawało więc 
na co dzień radzić sobie z dylematem, który system prawny uznać za ważniejszy 
i jakim przepisom hołdować w pierwszej kolejności.

44 A. M a r k o w s k i, Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów 
suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku¸ Warszawa 2008, s. 121.

45 E. M. A v r u t i n, op. cit., s. 33, S. A. R y b c z o n a k, op. cit., s. 16.
46 Ch. Y. F r e e z e, Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia, Hannover 2002, s. 106–109; 

w końcu XIX w. niedbałość rejestracji doprowadziła np. do zabawnego (z dzisiejszej perspektywy) 
zdarzenia, kiedy w akcie urodzenia zamieniono dziecku płeć. Wynikało to z niekompetencji urzędnika 
i nieznajomości żydowskich imion. W konsekwencji dziewczynka została powołana do wojska jako 
rekrut, a niestawienie się pociągnęło za sobą dotkliwe kary finansowe dla rodziny. Walka o zmianę 
błędnego zapisu i przywrócenie stosownej do stanu biologicznego płci oparła się o najwyższe szczeble 
ministerialne. Sprawa dotyczyła mieszkanki Łęczna w 1893 r. Rossijskij Gossudarstwienyj Istoriczeskij 
Archiw w Sankt Pietierburgu, f. 821, op. 8, d. 560, k. 1–6. 

47 To oczywiście nie oznaczało podawania pełnych i prawdziwych danych o sobie, cf. P. We r t h, 
Prawoslawje, inoslawje, inowierje: oczerki po istorii religioznogo raznoobrazja Rossijskoj Imperii, 
Moskwa 2012, s. 127.
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Według amerykańskiej autorki, badającej małżeństwa rosyjskich Żydów 
w XIX w., imperialna cywilistyka ustalała minimalny wiek zdolnych do wstą-
pienia w związek małżeński na 16 lat dla kobiet i 18 dla mężczyzn48. Barbara 
S t ę p n i e w s k a – H o l z e r  wskazała natomiast na dopuszczenie wcześniejszych 
małżeństw — dla chłopców od 13 roku życia — i brak sprecyzowanego wieku dla 
kobiet, mając jednak chyba na uwadze prawo religijne49. Dopuszczało ono wstę-
powanie w związek małżeński dla dziewcząt od lat 12, a dla chłopców — od 13. 
Jeśli przyjrzymy się deklaracjom wiekowym, składanym zapewne przez rodziców 
spisywanych dzieci, uderzające jest wspomniane skupienie wieku na 14 latach 
w przypadku chłopców i 12 w przypadku dziewczynek.

24,1        57,5
14 lat = 100     12 lat = 100

22,4        81,8

Wydaje się, że to zjawisko można wyjaśniać u chłopców bar micwą, czyli 
konfirmacją wprowadzającą w dorosłość młodych mężczyzn w wieku 13 lat. Być 
może działał tu skrót myślowy: młody mężczyzna tuż o bar micwie musi mieć 
przynajmniej 14 lat. Przy czym można uznać, że taki sposób myślenia odnosił się 
także do statusu chłopców jeśli chodzi o gotowość do wstąpienia w związek mał-
żeński. Podobnie zjawisko występuje w przypadku dziewcząt. Asymetria skupienia 
wskazuje na to, że często podawano wiek 12 lat lub wyższy, a więc uprawniający 
z perspektywy żydowskiego prawa religijnego do zawarcia małżeństwa. Zupełnie 
nie zaznaczył się w przypadku nowogródzkich Żydów graniczny wiek zawiera-
nia małżeństw przez kobiety, postulowany prawem cywilnym (16 lat). Natomiast 
skupienia w przypadku mężczyzn (małżeństwo w wieku minimum18 lat w świetle 
prawa cywilnego) tłumaczyć chyba należy raczej chęcią uniknięcia służby wojsko-
wej w batalionach kantonistów, niż ograniczeniami prawa małżeńskiego. Warto 
odnotować, że siła tych skupień wyklucza jakąkolwiek przypadkowość.

Jeśli jednak teza o ważności halachicznego wieku małżeńskiego (12 i 13 lat) 
dla badanych rodzin miałaby uzyskać potwierdzenie, to jak należy tłumaczyć fakt, 
że w badanym spisie nie odnotowano tak młodych par małżeńskich? Czy skupienia 
wieku na granicznych — w świetle prawa religijnego — liczbach miały tylko two-
rzyć iluzję gotowości małżeńskiej, nigdy nie spożytkowanej przez rynek matrymo-
nialny? Po co tworzyć taką fikcję w materiałach urzędowych, jeśli samo państwo 
reglamentowało rynek małżeński, preferując małżeństwa w nieco starszym wieku?

48 Ch. Y. F r e e z e, op. cit., s. 52; regulowało to obowiązujące od 1835 r. tzw. Polożenije, cf. także: 
L. L i e w a n d a, Połnyj chronołogiczeskij sbornik zakonow i polożenij kasajuszczichsja jewrejew, 
Sankt Pietierburg 1874, s. 362 (dziękuję dr. Aleksandrowi Łokszynowi za notatkę z tej pracy).

49 B. S t ę p n i e w s k a – H o l z e r, op. cit., s. 172.
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Mamy więc przy okazji dowód na to, że regulacje prawa cywilnego w Rosji 
nie były odbierane jako obligatoryjne i w społeczności żydowskiej prawa prze-
strzegano raczej wybiórczo. Przy chęci zadośćuczynienia literze prawa i dość swo-
bodnym operowaniu informacjami o wieku dzieci, skupienia musiałyby się poja-
wić w wieku granicznym (16 lat dla dziewcząt i 18 dla chłopców), a w naszym 
przypadku takie nie występują.

Innym rozwiązaniem wyjaśniającym powody takich skupień może być ist-
nienie niepełnoletnich małżeństw ukrytych przed urzędnikami i światem nie–ży-
dowskim, utrzymywanych przez rodziców panny młodej w ramach kestu, czyli 
rodzaju posagu polegającego na utrzymywania pary nowożeńców przez rodziców 
dziewczyny50. 

Warto zadać sobie pytanie, czy takie młodociane małżeństwa można wykryć 
w źródłach? 

Tabela 5. Typy żydowskich gospodarstw domowych w Nowogródku w roku 1850
Typ gospodarstwa domowego 

wg Petera Lasletta liczba procent

1 — samotne 17 3,8
2 — nierodzinne 14 3,1
3 — małżeńskie 156 35,0
4 — rozszerzone 91 20,4
5 — wielorodzinne 166 37,3
inne 2 0,4
łącznie 445 100,0

Źródło: NHAB, f. 333, op. 9, d. 439, k. 52–164.

Dobrym narzędziem do tego rodzaju poszukiwań jest uznana w demografii hi-
storycznej typologia gospodarstw domowych Petera L a s l e t t a. Niemniej porów-
nania, na których opiera się typologia, sprawiają trudności z powodu braku podob-

50 Krytyczne uwagi na temat stosowania tego obyczaju przedstawił Sh. S t a m p f e r  (The Social 
Implications of Very Early Marriage, [w:] Families, Rabbis and Education. Traditional Jewish Society 
in Nineteenth–Century Eastern Europe, Oxford 2010, s. 13–14), ograniczając możliwości jego wystę-
powania do wąskiej grupy najbogatszych rodzin. Bardziej optymistycznie wypowiadał się o nim J. 
G o l d b e r g  (Małżeństwa Żydów polskich w XVIII wieku, [w:] Żydzi w społeczeństwie, gospodarce 
i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, Kraków 2012, s. 172–178) uznając w sumie, że kest mógł 
dotyczyć nawet jednej czwartej żydowskich rodzin ziemi krakowskiej w końcu XVIII w. Moje badania 
dotyczące Królestwa Polskiego w XIX w. potwierdzają raczej pesymizm Stampfera: A. M a r k o w s k i, 
Between Tradition and Economy. Jewish Family and Household in the Polish Kingdom in Pre–eman-
cipation Era (to 1862), „Cajtszriftn/Czasopis dla dasledwannija jaurejskaj gistorii, demografii i ekano-
miki, litaratury, mowy i etnografii”, t. VII (II), 2012, s. 36–44. 
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nych prac poświęconych społeczności żydowskiej. Można jednak w tym wypadku 
sięgnąć po wyniki badań Cezarego K u k l i  dla wybranych sześciu miast Korony 
z końca XVIII w.51 i skonfrontować je z rezultatami prac Jakuba G o l d b e r g a 
nad rodzinami Żydów województwa krakowskiego w tym samym okresie, prowa-
dzonymi jednak inną metodą. Zestawienie danych zgromadzonych przez obu auto-
rów z typologią gospodarstw domowych w Nowogródku wskazuje jednoznacznie, 
że struktura tych ostatnich znacznie odbiega od typowej dla społeczności miej-
skich pół wieku wcześniej. Różnice są na tyle znaczące, że trudno tłumaczyć je 
dystansem czasowym czy odmiennością geograficzną. Pierwszym symptomem od-
miennego stylu życia bohaterów niniejszego artykułu, w porównaniu z Olkuszem, 
Praszką, Radziejowem, Wieluniem czy dużymi miastami: Warszawą i Krakowem, 
jest niewielka częstotliwość występowania gospodarstw osób samotnych. Nie dzi-
wi to w obliczu wspomnianego wyżej talmudycznego nakazu założenia rodziny 
i posiadania potomstwa oraz dość prężnego w społeczności żydowskiej rynku 
matrymonialnego52. Większość gospodarstw domowych chrześcijan w Koronie 
(w zależności od miasta od 66,4 do 85,1%) budowana była na osnowie rodzin nu-
klearnych. W jednym gospodarstwie domowym występowała więc jedna para mał-
żeńska, najczęściej z dziećmi stanu wolnego. Wśród Żydów nowogródzkich w po-
łowie XIX w. takie gospodarstwa stanowiły zaledwie jedną trzecią. Nas jednak 
szczególnie interesuje kategoria gospodarstw wielorodzinnych, bo w nich ukry-
wać się mogły poszukiwane pary małżeńskie. W osiemnastowiecznej społeczności 
chrześcijańskiej takie gospodarstwa domowe stanowiły znikomy odsetek (od 0,8 
do 5,6% w świetle badań Kukli), przy czym im większy ośrodek, tym mniej by-
ło gospodarstw wielorodzinnych53. Wśród nowogródzkich Żydów gospodarstwa, 
w których żyły przynajmniej dwie pary małżeńskie, przeważały nad innymi typa-
mi, przewyższając nieznacznie liczbę gospodarstw małżeńskich. Tam jednak pary 
małżeńskie odnotowano oficjalnie, a wiek małżonków nie odpowiada wskazanym 
wcześniej skupieniom, przeciwnie mieści się zawsze w normach przypisanych pra-
wem państwowym, a często przewyższa je o kilka lat. Wszystko to sprawia wra-
żenie, że — przeciwnie do poprzedniej tezy — Żydzi nowogródzcy wstępowali 
w związki małżeńskie zgodnie z obowiązującym wówczas w Rosji cenzusem wie-
ku i nadal jednak nie wyjaśnia silnych skupień na wieku halachicznym.

Naszą uwagę powinny więc zwrócić gospodarstwa domowe rozszerzone, tj. 
takie, w których poza jedną parą małżeńską żyli krewni, kuzyni, samotni rodzice 
bądź inne osoby, a także gospodarstwa wielorodzinne i rozszerzone jednocześnie. 
W Nowogródku odnotowano ponad dwa razy więcej takich gospodarstw (8,0%) 
w porównaniu z Koroną (4,3%).

51 C. K u k l o, Kobieta, s. 77–82.
52 Ch. R. F r e e z e, op. cit., s. 19–22.
53 C. K u k l o, Kobieta.
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Szczegółowe badania źródłowe pozwoliły wyodrębnić 27 gospodarstw domo-
wych, w których występowały potencjalne pary w wieku: kobiety 12–16 lat, męż-
czyźni 14–18 lat, a więc w przedziałach między halachicznym a cywilistycznym 
dozwoleniem małżeństwa. Po sprawdzeniu relacji członków gospodarstwa wobec 
siebie udało się z całego spisu wyodrębnić jedynie siedem gospodarstw, co do któ-
rych zachodzi podejrzenie o występowaniu ukrytych małżeństw młodocianych.

Gospodarstwa te miały następującą architekturę:

1. Mąż 74 l., żona 66 l.
  ich syn 31 l., jego żona 30 l.
   ich syn 14 l.
   ich córka 8 l.
  ich syn 26 l., jego żona 42 l.
 Bratanek 45 l.
 Mężczyzna 52 l., jego żona 50 l.
  ich córka 16 l. 
  ich syn 10 l.

2. Mąż 27 l., żona 28 l.
  ich córka 12 l.
  ich córka 8 l. 
 Bratanek 14 l.
 Bratanek 8 l.

3. Mąż 76 l., żona 34 l.
  ich córka 12 l. 
 Mężczyzna 31 l., jego żona 46 l. 
  ich córka 10 l.
Mężczyzna 34 l., jego żona 40 l.
Mężczyzna 13 l.

4. Mężczyzna (zmarł), żona 40 l.
  ich (jego) syn 45 l.
  ich córka 13 l.
 Bratanek 16 l.

5. Mężczyzna 30 l., żona 30 l.
  ich córka 12 l.
 Mężczyzna 48 l.
  jego syn 16 l. 
Brat tegoż mężczyzny 41 l., jego żona 36 l.
  ich córka 11 l.
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6. Mężczyzna (umarł)
   jego wnuk 29 l.
    jego córka 15 l.
    jego córka 5 l.
   wnuk 14 l.

7. Mężczyzna 45 l., jego żona 45 l.
  ich córka 14 l. 
 Bratanek 27 l., jego żona 20 l.
 [mężczyzna] 16 l.

Wydaje się, że niepełnoletnie małżeństwa próbowano ukrywać na kilka spo-
sobów. Wychodząc z kontekstu kestu jako części posagu, polegającego na utrzy-
mywaniu młodej pary przez kilka lat po ślubie przez rodziców dziewczyny, można 
zakładać, że część młodych mężów przyjęła nazwy bratanków lub wnuków, a więc 
osób spokrewnionych nieco dalej w hierarchii rodzinnej, w koligacjach trudnych 
do zweryfikowania przez władze. Rzadziej pojawiały się próby budowania z ro-
dziną mężczyzny wspólnego gospodarstwa domowego lub nieokreślanie relacji 
z głową spisywanego gospodarstwa.

Bez względu na słuszność tego rozumowania widać jednak, że takich gospo-
darstw było bardzo niewiele. Stąd skupienia na dopuszczalnym religijnie cenzusie 
wieku małżeńskiego możemy wyjaśnić jedynie zupełnie teoretycznym i działają-
cym w sferze kultury schematem religijnej gotowości do małżeństwa. Że był to 
bardzo ważny moment, zwłaszcza dla rodziców dziecka, nie trzeba chyba przeko-
nywać. W rezultacie, bez względu na faktyczny wiek dziecka, podawano ilość lat 
bliską magicznej granicy dorosłości.

Należy zauważyć, że takie zachowanie nie powodowało nagminnego omijania 
przepisów prawnych, chyba że polegać by ono miało na całkowitym ignorowaniu 
aparatu państwowego nie tylko w zakresie prawa małżeńskiego, lecz także ko-
nieczności poddania się spisowi; wszak unikało go, powtórzmy raz jeszcze, nawet 
do 25% członków omawianej społeczności.

Odmienne zwyczaje małżeńskie i silnie akcentowana międzypokoleniowa 
więź rodzinna odbiły się w strukturze gospodarstw domowych, wśród których bez 
problemu odnajdziemy przypadki łatwo poddające się interpretacjom w kontekście 
kestu, ale wszystkie one dotyczą uznawanych przez prawo rosyjskie przedziałów 
wiekowych. Trudno zatem mówić o dylematach czy rozterkach nowogródzkich 
Żydów w tej dziedzinie życia. Mimo opinii historyków analizujących status praw-
ny rosyjskich Żydów, należałoby raczej mówić o zewnętrznym dostosowaniu się 
do opresyjnego systemu, przy zachowaniu tradycyjnych wyobrażeń i pryncypiów.
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MACIERZYŃSTWO I DZIECIŃSTWO

Demografia historyczna uznaje za początek wieku prokreacyjnego 15 rok ży-
cia. Oczywiście nie oznacza to, że biologiczne możliwości włączają się po osią-
gnięciu tego wieku. Moment zawierania małżeństwa przez Żydów jest dziś przed-
miotem dyskusji w kontekście dużego przyrostu naturalnego w tej grupie ludności 
w XIX w. Część badaczy próbuje objaśniać nim swego rodzaju rewolucję demo-
graficzną jaka dotknęła środkowoeuropejskich Żydów w tym czasie54. Autorzy 
ci zakładają, że przy niemal całkowitym wykluczeniu poczęć przedmałżeńskich 
i znikomym celibacie definitywnym w omawianej społeczności, jedynie wiek za-
wierania małżeństw lub przeżywalność niemowląt mogły mieć wpływ na wzrost 
populacji. Wciąż jednak funkcjonuje także starszy pogląd55, a wesprzeć go można 
choćby lekturą podstawowych diagnoz społeczno–higienicznych nawet znacznie 
późniejszych bo z początku XX stulecia56.

Okres porodu i połogu był jednym z trudniejszych i bardziej niebezpiecznych 
w życiu kobiety. Umieralność na gorączkę okołopołogową zaczęła się zmniej-
szać w Europie Zachodniej w końcu XIX w., a śmiertelność związana np. z nie-
prawidłowym ułożeniem płodu była ogromna jeszcze w połowie XX stulecia57. 
W związku z tym obyczajowość żydowska (podobnie jak i inne kultury) z lęku 
o życie matki i dziecka wytworzyła wiele magicznych zabiegów oraz czynności 
mających wspomóc rodzącą i uspokoić nieco psychikę uczestników porodu58. Jak 
silne jednak i częste były realne powody lęku przed porodem i połogiem w badanej 
społeczności? W tym celu musimy wrócić do struktury wieku badanej populacji. 

54 Na zorganizowanej we Wrocławiu przez Studium Kultury i Języków Żydowskich UWr. konfe-
rencji poświęconej Żydom w Królestwie Polskim w XIX w., Tomasz Jankowski przedstawił wyniki 
rekonstrukcji rodzin dla Żydów z Tomaszowa Mazowieckiego w XIX wieku. Na podstawie parame-
trów wyliczonych dla zrekonstruowanych kilkudziesięciu rodzin postawił tezę, że dla wzrostu popula-
cji Żydów w XIX w. istotniejsze od innych czynników było wcześniejsze zawieranie małżeństw. Taka 
zależność, wskazana wcześniej w pracy G. Hunderta, stoi w opozycji wobec wniosków S. Stampfera 
zawartych w szkicu poświęconym transformacji demograficznej rosyjskich Żydów w XIX w książce : 
Istorija jewrejskogo naroda.

55 Sh. S t a m p f e r  (Jewreji w Rossijskoj impierji w konce XIX w.: demograficzeskije aspekty, [w:] 
Istorija jewrejskogo naroda, s. 280) szuka powodów wzrostu — tradycyjnie — w lepszych warunkach 
sanitarnych i przede wszystkim dłuższym okresie karmienia piersią. 

56 Problemy te poruszane są w niemal całej pracy W. S z e j n a c h a, Porównawcza charakterysty-
ka urodzeń i śmiertelności wśród ubogiej ludności chrześcijańskiej i żydowskiej w Warszawie i Łodzi, 
Warszawa 1916.

57 Już pobieżne przejrzenie zachowanych w AP w Krakowie ksiąg położnych z okresu II wojny 
światowej z okolic Oświęcimia pokazuje, że wszelkie nieprawidłowości ciąży (np. nieprawidłowe uło-
żenie płodu) praktycznie zawsze kończyły się śmiercią matki i dziecka. APK, zespół 1578/0 (Izba zdro-
wia w Generalnym Gubernatorstwie), sygn. 453 i 454 (Tagebuch der Hebamme. Dziennik położnej).

58 Wiele pisze o tym w swojej książce R. L i l i e n t a l o w a, Dziecko żydowskie, Warszawa 2007.
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Tabela 6. Struktura wieku i płci Żydów w Nowogródku, Radoszkowicach i Gdańsku 
w końcu XVIII i w XIX w., w przedziale 5–54 lata

Wiek
Nowogródek 1811
(318 gosp. dom.)

Nowogródek 1850
(439 gosp. dom.)

Radoszkowice 1795
(88 gosp. dom.)

Gdańsk 1809
(104 gosp. dom.)

M K M K M K M K

15–14 9,5 8,3 14,4 15,1 11,5 21,0 22,4 21,9
15–44 37,0 33,2 54,2 42,6 37,5 46,7 38,4 45,5
45–54 8,7 6,4 8,5 7,0 12,8 11,3 12,8 11,3

Źródło: NHAB, f. 333, op. 9, d. 439, k. 52–164, d. 255, k. 1–33; M. S z u l c, Wykaz Żydów z gdańskiej 
gminy ulica Szeroka z 1809 roku „Zapiski Historyczne”, 2009, t. LXXIV, z. 1, s. 85; A. M i c h a -
ł o w s k a, Rodzina żydowska w Radoszkowicach w końcu XVIII wieku, KH, 2003, t. CX, nr 1, s. 62.

Dane ze spisu radoszkowickiego wskazują ciągłe niedorejestrowanie męż-
czyzn i w związku z tym nie nadają się do naszych badań. Statystyki z Nowogródka 
i Gdańska pokazują zbilansowaną liczbą kobiet i mężczyzn do 15 roku ży-
cia. W przypadku analizowanego spisu brakuje w Nowogródku w 1850 r. około 
12% kobiet w wieku rozrodczym (w 1811 tylko niecałych 4%), przy czym w spisie 
gdańskim proporcja jest zupełnie inna — spis „gubi” z wcześniej wyważonych 
proporcji ponad 7% mężczyzn). Co to oznacza? Po pierwsze zastrzec należy, że 
w przypadku Nowogródka nie mają znaczenia opuszczenia i skupienia wieku w od-
niesieniu do mężczyzn, spowodowane lękiem przed służbą wojskową. Przesunięcia 
występowały bowiem w obrębie grupy wieku 15–44 lata, a poza tym, jeśli nawet 
jacyś mężczyźni zostali przesunięci poza grupę wieku rozrodczego i jest ona zbyt 
mała, to tylko wzmacnia zaburzenie bilansu. Wyraźnie widać różnicę między wiel-
komiejskim Gdańskiem (trudno wskazać na przyczyny opuszczeń rejestracji męż-
czyzn) i nowogródzkim sztetł. Trzeba jednak podkreślić, że tak duży ubytek kobiet 
w omawianej grupie wiekowej zapewne wynika ze śmiertelności okołoporodowej. 
Jest to więc następny, istotny i bardzo realny powód lęków i obaw żydowskiej ro-
dziny. Jeśli, jak wynika z danych statystycznych, umierało w połogu przynajmniej 
12% kobiet, było to zagrożenie bardzo realne dla większości ówczesnych rodzin, 
nie tylko zresztą żydowskich.

Pewne obawy wzbudzić może różnica niedoboru kobiet między spisami z lat 
1811 i 1850. Czy w ciągu niespełna 40 lat tak drastycznie pogorszyły się warunki 
higieniczne albo kondycja rodzących? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać 
w strukturze żydowskich gospodarstw domowych w 1811 r. Wyraźnie migracyj-
na społeczność charakteryzowała się wówczas dużym odsetkiem rodzin młodych, 
jeszcze bezdzietnych, które z czasem z laslettowskiego typu 3a przekształcały się 
w najczęściej występujący później typ 3d59. 

59 A. M a r k o w s k i, Gospodarstwo domowe.
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Trudniej analizować dane dotyczące najmłodszych grup wiekowych. Należy 
wyjść od biologiczne warunkowanego wskaźnika maskulinizacji, który wykazy-
wać powinien w roczniku „0” nieznaczną przewagę urodzeń męskich nad żeński-
mi. Niewłaściwa rejestracja dzieci w badanym spisie nie pozwala na postawie-
nie twardej tezy, jeśli jednak przyjrzymy się rejestracji grupy wiekowej 0–4 lata, 
w Nowogródku w latach 1811 i 1850 w grupie najmłodszych przeważają dziew-
czynki (w 1811 r. 14,9% mężczyzn i 17% kobiet, w 1850 — odpowiednio 3,3% 
i 8,7%). Należy zadać sobie pytanie, czy mimo sygnalizowanych wcześniej man-
kamentów jakościowych spisów nie mamy do czynienia ze śmiertelnością chłop-
ców związaną także z obrzezaniem, przeprowadzanym wówczas często w zupełnie 
ahigienicznych warunkach, często zagrażających zdrowiu dziecka60.

Trzeba też stwierdzić, że niedorejestrowanie dzieci w spisach, charakteryzu-
jące nie tylko społeczność żydowską, potwierdza odmienne od dzisiejszych stan-
dardy w traktowaniu dzieci i ich pozycję w rodzinie. Osoby uznawane za ważne 
rejestrowano w spisie, choć nie zawsze zgodnie z ich parametrami demograficz-
nymi, szczególnie jeśli chodzi o wiek. Pozostałych nie tylko nie rejestrowano zbyt 
gorliwie (perspektywa rodziny podlegającej spisowi), lecz także niespecjalnie dba-
no o to, by byli skrupulatnie odnotowani (perspektywa twórcy spisu). Świadczy 
to o założeniu dużych i szybko postępujących zmian liczebności w grupie dzie-
ci, powodowanych śmiercią. W końcu nawet optymistyczne dane zakładają, że 
w Europie Środkowo–Wschodniej, w połowie XIX w. umierała blisko jedna trze-
cia dzieci61.

Brak dbałości o rejestrację dzieci może wskazywać, że lęk przed ich śmiercią, 
chociaż dotykający wszystkie rodziny, musiał mieć inny charakter, niż w przypad-
ku dorosłych. Był zapewne powszechny, podobnie jak obawa przed śmiercią kobiet 
w połogu, ale nosił znamiona raczej bezsilnego wyczekiwania, czy wręcz swego 
rodzaju przeświadczenia, że taka śmierć prawdopodobnie się wydarzy. W porów-
naniu z umieralnością kobiet, śmierć dziecka miała inny charakter, bowiem można 
było z czasem oczekiwać narodzin kolejnego potomka. Śmierć kobiety definityw-
nie kończyła pewien etap funkcjonowania rodziny, zmieniała często jej sytuację 
ekonomiczną poprzez ponowny ożenek mężczyzny, wymagała podjęcia dodatko-

60 Do połowy XIX w., w trakcie obrzędu obrzezania, mochel dokonujący zabiegu rozrywał pa-
znokciami pozostającą część napletka i ustami odsysał ranę po zabiegu. W drugiej połowie XIX w. 
wprowadzono w tym celu szklaną rurkę.

61 Wskazują na to dane demograficzne z regionu Moskwy czy nawet Wielkopolski, kojarzonej 
z wyższym poziomem higieny i medycyny. Cf. A. B l u m, I. T r o i l s k a y a, op. cit., s. 133 (tab. 2); 
A. B u d n i k, G. L i c z b i ń s k a, Urban and Rural Differences in Mortality and Causes of Death in 
Historical Poland, „American Journal of Physical Anthropology”, t. CXXIX, 2006, s. 297 (tab. 2); 
G. L i c z  b i ń s k a, Diseases, health status, and mortality in urban and rural environments: The case 
of Catholics and Lutherans in 19th–century Greater Poland, „Anthropological Review”, t. LXXIII, 
2010, s. 27 (Tab. 2. 3., przy okazji autorka wskazuje na duże różnice w śmiertelności niemowląt mię-
dzy luteranami a katolikami).
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wych czynności w celu znalezienia nowej żony i często trwale zmieniała strukturę 
rodziny.

*

Pośród rozmaitych przyczyn strachów, niepewności i rozterek, jakie nurto-
wały żydowską społeczność Imperium Rosyjskiego w połowie XIX w., podkreśla 
się lęk przed instytucjami państwa (szczególnie fiskalnymi), strach przed antyse-
mityzmem, biedą, ale także wskazuje się na trwogę rosyjskich Żydów, związaną 
z koniecznością odbywania służby wojskowej, czy dotykający nie tylko Żydów 
niepokój związany z porodem i dzieciństwem. Można uznać, że chyba najważ-
niejszą rolę odgrywał strach przed wojskiem. Dotykał on wszystkich, którzy mieli 
dzieci w wieku poborowym, a także potencjalnych rekrutów. Masowe kłamstwo 
w sprawie wieku młodych mężczyzn jednoczyło wspólnotę broniącą przed kultu-
rowym wykorzenieniem lub nawet apostazją część jej członków. Spore znaczenie 
w pobudzaniu stanów lękowych miał też poród choć, jak się wydaje, bardziej prze-
rażała wizja śmierci matki, niż dziecka. Powszechność takich zgonów, widoczna 
w nawet niekompletnych spisach, przeraża nawet dzisiaj. Mniejsze znaczenie miał 
podkreślany czasem lęk czy dystans w stosunku do władz państwowych i prawa. 
Zamiast jego łamania czy obchodzenia wszelkimi sposobami (także przy pomocy 
łapówek), udało się wytworzyć w społeczności żydowskiej rodzaj dualizmu, pole-
gający na zewnętrznym respektowania nakazów i przepisów, ale na tyle płytkim, 
że utarty i regulowany poprzez halachę rytm życia jeszcze w połowie XIX w. kró-
lował w żydowskich rodzinach. Pośrednio wskazuje to na fakt, że w połowie tego 
stulecia procesy akulturacyjne bardzo słabo penetrowały społeczność żydowską, 
która nauczyła się żyć lawirując między dwoma światami.

Mid–nineteenth century anxieties and dilemmas of a Jewish family inhabiting 
the Pale of Settlement: The case of Nowogródek

The author looks into official population statistics of the Russian Empire to determine 
the collective anxieties of its Jewish inhabitants. His chief primary sources in this respect 
are the results of the general census conducted in Nowogródek, in 1850. The census lists 
2314 Jews, who dwelled in 445 homesteads (14 more Jewish homesteads were deserted). 
The author emphasizes that during the period only an approximated age of the listed people 
was entered into records, and that there appear characteristic groupings of persons at 
specific ages. And so, there seems to have been an implausibly large number of men aged 
18 and 25. Markowski links this statistic irregularity with military service. Jews were 
drafted into the army from the age of 12 through 25. Still, the boys who were drafted 
between the ages of 12 and 18, would be included into the so called ‘Cantonist battalions’, 
in which Jewish boys were frequently converted to the Russian Orthodox Church. Hence, 
young Jewish men believed that, if they declared the age of 18, they would not be drafted 
into the ‘Cantonist battalions’, while the age of 25 and over, would release them from 
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military service altogether. The reason, why men would declare the age of 18, and women 
of 16, was the fact that those ages, according to the law, were the minimal required to 
marry. But, in accord with the Jewish customary law, to marry, men were required to be at 
least 14, and women 12. Evidently, groupings of persons declaring those ages reflected 
adherence to Jewish customs rather than the realities of living under Russian administration. 
And so, Markowski singles out seven instances of families, in which, apart from children 
descending from the family–head, there lived children of the opposite sex of similar ages. 
This can be explained by marital bonds made in accord with the customary Jewish law, but 
in defiance of the official legal system.
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KRZYSZTOF LATAWIEC
Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej
Instytut Historii

Rodzina i życie rodzinne Rosjan w Królestwie Polskim
między powstaniem styczniowym a I wojną światową

Rosjanie zamieszkujący Królestwo Polskie w latach 1863–1914 tworzyli nie-
wielkie, rozproszone społeczności, funkcjonujące przeważnie w miastach guber-
nialnych i powiatowych. Skupiali się wokół urzędów i garnizonów, mieszkając 
przeważnie wraz z rodzinami. Pracując i bytując w obcym kraju wykonywali mniej 
lub bardziej gorliwie program przymusowej unifikacji ziem polskich z Imperium 
Rosyjskim. Niezależnie od obowiązków służbowych istotną częścią tego progra-
mu było kulturowe promieniowanie kolonii rosyjskich — ich tradycji, obyczajów, 
nakazów religijnych itd. Jest oczywiste, że to właśnie rodzina miała zapewnić 
kultywowanie „rosyjskich wartości”, będąc równocześnie najważniejszym ogni-
wem socjalizacji następnego pokolenia. Wskazuje to na rangę problemu, który jest 
przedmiotem niniejszego artykułu1.

By móc bliżej spojrzeć na życie rodzinne Rosjan w Królestwie Polskim, nale-
ży odpowiedzieć na pytanie, jaki był model — lub modele — rodziny rosyjskiej? 
Co skłaniało Rosjan do zakładania rodzin na terenie Kongresówki? Jakie panowały 
w nich stosunki międzyludzkie? Jaką pozycję zajmowali mężczyźni, a jaką ko-
biety? Jakie perspektywy rozwoju miało ich potomstwo? Na wszystkie te kwestie 
spróbujemy znaleźć odpowiedź w poniższych rozważaniach.

Przyczyny obecności Rosjan w Królestwie Polskim były zróżnicowane. 
W większości przypadków mamy do czynienia ze skutkami polityki personalnej 
w administracji ogólnej i specjalnej, sądownictwie, szkolnictwie, aparacie poli-
cyjnym i wojsku. Fakt ten wpływał w ogromnym stopniu na strukturę zawodową 
społeczności rosyjskich, które były zdominowane przez urzędników. To oni, repre-
zentanci inteligenckiej biurokracji, nadawali ton grupom rodaków w prowincjonal-

1 Kwestie życia rodzinnego Rosjan w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. były już 
przedmiotem zainteresowania polskich badaczy, vide B. D r o z d o w s k a, Życie rodzinne i towarzy-
skie Rosjan w Królestwie Polskim w latach 1864–1894, [w:] Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy pol-
skie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały, red. A. S z w a r c, 
P. W i e c z o r k i e w i c z, Warszawa 2002, s. 115–136.
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nych miasteczkach Królestwa. Społeczności tych nie tworzyli wyłącznie urzędnicy 
na eksponowanych stanowiskach, lecz także ci, którym przypadły mniej prestiżo-
we posady ze znacznie niższym uposażeniem2. Ponadto w skład omawianej gru-
py wchodziły osoby zatrudnione poza sektorem państwowym, które prowadziły 
różnorodną działalności gospodarczą lub były zatrudnione jako robotnicy. Biorąc 
z kolei pod uwagę pochodzenie terytorialne, należy wyróżnić dwie grupy: Rosjan 
urodzonych poza Królestwem Polskim i w jego granicach. Miejsce urodzenia tych 
drugich związane było w ogromnej większości przypadków z karierami służbowy-
mi rodziców.

W omawianych społecznościach dominowali liczebnie mężczyźni. Na pierw-
szy plan wysuwa się grupa oficerów i żołnierzy jednostek armii rosyjskiej oraz 
innych formacji mundurowych, takich jak straż ziemska, straż graniczna, straż kar-
czemna i żandarmeria. Poborowi trafiający do oddziałów rosyjskich stacjonujących 
nad Wisłą mieli 21 i więcej lat i w zasadzie nie posiadali założonych przez siebie 
rodzin. Władze wojskowe unikały powoływania mężczyzn żonatych, gdyż wiązała 
się z tym konieczność finansowego wspierania członków ich rodzin. Nie wyrażano 
też obligatoryjnej zgody na zmianę stanu cywilnego w czasie służby3. Tak samo 
postępowano wobec żołnierzy i podoficerów wysyłanych na urlopy krótkotermi-
nowe4. Inaczej przedstawiała się sytuacja w korpusie oficerskim. Nie tworzono 
tutaj poważniejszych barier przed pragnącymi zmienić stan cywilny. Z analizo-
wanych źródeł wyłania się obraz oficera podejmującego jedną z najważniejszych 
decyzji swojego życia, po uzyskaniu pierwszej rangi oficerskiej. Akta stanu cywil-
nego zawierają informacje o oficerach decydujących się na ożenek po ukończeniu 
23 roku życia. Analogiczną sytuację obserwujemy np. w straży granicznej. Tam 
także najmłodsi oficerowie żenili się dopiero w wieku 23 lat5. Wspomniano już o 

2 K. L a t a w i e c, W służbie imperium... Struktura społeczno–zawodowa ludności rosyjskiej na 
terenie guberni lubelskiej w latach 1864–1915, Lublin 2007, s. 69–144.

3 Zakaz ożenku sankcjonowała ustawa o powinności wojskowej obowiązująca od 1874 r.; 
B. D r o z  d o w s k a, op. cit., s. 116.

4 Świadczą o tym akta ślubów zawieranych w cerkwiach prawosławnych na obszarze całego 
Królestwa Polskiego.

5 Badania przeprowadzono na następującym materiale: AP w Białymstoku, Akta Stanu Cywilnego 
Parafii Prawosławnej [dalej: ASCPP] pod wezwa niem św. Mikołaja w Łapach, sygn. 1–18; AP 
w Białymstoku oddział w Łomży [dalej: APBoŁ], ASC cerkwi prawosławnej p.w. św. Trójcy w Łomży, 
sygn. 8–24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 45–47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 71, 72, 74, 77, 
80; ASC cerkwi prawosławnej p.w. św. cara Konstantyna, sygn. 10, 14, 19, 20, 22–25, 27–29, 31–41, 
43, 45–47, 50, 52, 62, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 83; ASCPP w Kolnie, sygn. 1–10; AP 
w Kielcach [dalej: APKiel], ASCPP w Kielcach, sygn. 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 51, 
53, 55, 66, 68, 71, 73, 75, 76; ASCPP w Miechowie, sygn. 1–15; AP w Kielcach oddział w Sandomierzu 
[dalej: APKoS], ASCPP w Sandomierzu, sygn. 1–50; ASCPP w Janowie Lubelskim, sygn. 1–4; ASCPP 
w Zawichoście, sygn. 14–15; ASCPP w Opatowie, sygn. 1–20; AP w Radomiu [dalej: APR], ASCPP 
w Radomiu, sygn. 1–72; ASCPP w Grójcu, sygn. 1–15; AP w Zamościu [dalej: APZ], ASCPP 
w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 1–32; ASC Parafii Prawosławnej w Dołhobyczowie, sygn. 1–28; 
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konieczności otrzymania zgody przełożonych na ożenek; obowiązek ten obejmo-

ASCPP w Biłgoraju, sygn. 1–29; ASCPP w Tarnogrodzie, sygn. 1–27, 32; ASCPP p.w. Zaśnięcia 
Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie, sygn. 1–14; ASCPP p.w. św. Mikołaja w Zamościu, sygn. 
1–17; AP w Częstochowie [dalej: APCz], ASCPP w Praszce, sygn. 4/1–4/3, 1/3; ASCPP w Krzepicach, 
sygn. 1864 rok; AP w Kaliszu [dalej: APKal], ASCPP w Kaliszu, sygn. 17, 26, 27, 46, 50; AP 
w Rzeszowie, ASCPP w Kolnie, sygn. 1–34; AP w Suwałkach, ASCPP w Suwałkach, sygn. 1/12–1/43; 
ASCPP w Sejnach, sygn. 1/1–1/5; AP w Suwałkach oddział w Ełku, sygn. 261/1–261/4; AP 
w Siedlcach, ASCPP w Siedlcach, sygn. lata 1892–1909; AP Toruń oddział we Włocławku [dalej: 
APToW], ASCPP w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. lata 1877–1909; AP w Katowicach [dalej: 
APKat], ASCPP w Olkuszu, sygn. 1/72–1/84, 2/1–2/12; ASCPP w Granicy (Maczkach), sygn. 1–8; 
Archiwum Parafii Prawosławnej w Częstochowie [dalej: APPCz], ASC Cerkwi Prawosławnej 42 mi-
tawskiego pułku dragonów, sygn. lata 1883–1895, 1903 rok, 1905 rok; AP w Łodzi [dalej: APŁ], 
ASCPP w Wieluniu, sygn. 1–8; ASCPP w Łodzi, sygn. 1, 71–72; ASCPP w Łowiczu, sygn. 3–7; AP 
w Płocku [dalej: APP], ASCPP w Płocku, sygn. 11–45; AP w Piotrkowie Trybunalskim [dalej: APPT], 
ASCPP w Granicy, sygn. 1–24; ASCPP w Radomsku, sygn. 1–13; ASCPP w Piotrkowie Trybunalskim, 
sygn. 1–45; Archiwum Państwowe M. St. Warszawy [dalej: APMW], ASCPP 15 perejesławskiego 
pułku dragonów, sygn. 7–8; ASCPP w Łazienkach w Warszawie, sygn. 5–7; ASCPP soboru katedral-
nego p.w. św. Trójcy w Warszawie, sygn. 79–89, Archiwum M.St. Warszawy oddział w Mławie, ASC 
wyznania prawosławnego w Mławie powiat mławski, sygn. 16, 18, 28, 29, 31–34, 45, 46, 48, 49, 51, 
53, 55, 58, 61, 62, 64, 66, 73–75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 92; ASCPP w Płońsku, sygn. 1, 3, 5, 
11, 14, 17, 45, 47, 53–66; Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego [dalej: AUSC] w Łomży, ASC cerkwi 
prawosławnej p.w. św. Cara Konstantyna w Łomży, sygn. lata 1910–1915; ASC cerkwi prawosławnej 
p.w. św. Trójcy w Łomży, sygn. lata 1910–1914; AUSC w Aleksandrowie Kujawskim, ASCPP 
w Aleksandrowie Kujawskim, sygn. lata 1910–1914; AUSC w Tomaszowie Lubelskim, ASCPP 
w Tomaszowie Lubelskim, sygn. lata 1910–1914; AUSC w Wieluniu, ASCPP w Wieluniu, sygn. lata 
1903–1914; AUSC w Radomsku, ASCPP w Granicy, sygn. lata 1910–1914; AUSC w Radomiu, 
ASCPP w Radomiu, sygn. lata 1910–1915; AUSC w Sandomierzu, ASCPP w Sandomierzu, sygn. lata 
1912–1914; AUSC w Potoku Górnym, ASCPP w Potoku Górnym, sygn. lata 1908–1912, 1914; AUSC 
w Tarnogrodzie, ASCPP w Tarnogrodzie, sygn. lata 1910–1912; ASCPP w Luchowie, sygn. lata 1910–
1914; ASCPP w Różańcu, sygn. lata 1910–1912; AUSC w Obszy, ASCPP w Obszy, sygn. lata 1910–
1912; ASCPP w Zamchu, sygn. lata 1910–1912; ASCPP w Babicach, sygn. lata 1910–1912; AUSC 
w Biszczy, ASCPP w Biszczy, sygn. lata 1908–1909, 1911–1912; AUSC w Kuryłówce, ASCPP 
w Kutnie, sygn. lata 1912–1914; AUSC we Włodawie, ASCPP we Włodawie, sygn. 1910 rok; AUSC 
w Siedlcach, ASCPP w Siedlcach, sygn. lata 1910–1914; AUSC w Suwałkach, ASCPP w Suwałkach, 
sygn. lata 1911, 1914; AUSC w Puławach, ASCPP w Puławach, sygn. lata 1897–1914; AUSC 
w Mławie, ASCPP w Mławie, sygn. lata 1910–1914; AUSC w Kielcach, ASCPP w Kielcach, sygn. 
lata 1911–1915; AUSC w Lublinie, ASC soboru prawosławnego w Lublinie, sygn. lata 1912–1913; AP 
w Lublinie [dalej: APL], Urząd Stanu Cywilnego [dalej: USC] Chełm, prawosławne–sobór, sygn. 
1–24; USC Lublin, prawosławne–cerkiew Przemienienia Pańskiego, sygn. 2–31; USC Siedlce 
prawosławne, sygn. 1–8; USC Rejowiec prawosławne, sygn. 10–25; USC Krasnystaw, prawosławne, 
sygn. 1–26; Akta Parafii Prawosławnej w Luchowie, sygn. 1–6, 17–24, Archiwum Parafii Prawosławnej 
w Piotrkowie Trybunalskim [dalej: APPPT], ASCPP w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. lata 1894–
1913; ASCPP w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. lata 1864–1867, 1869–1914; Archiwum Parafii 
Prawosławnej w Chełmie [dalej: APPCh], ASCPP w Chełmie, sygn. lata 1864–1865, 1867–1914; 
Rossijskij Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw [dalej: RGIA], zespół 21, inwentarz 11, sygn. 217; 
Rossijskij Gosudarstwiennyj Wojenno–Istoriczeskij Archiw [dalej: RGWIA], zespół 13133, inwentarz 
3, sygn. 126–151; Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, zespół 1009, inwentarz 9, sygn. 1519–1520; 
zespół 1404, inwentarz 1, sygn. 1–7, 10–12; zespół 1465, inwentarz 1, sygn. 3.
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wał kadrę oficerską nie tylko wojska, lecz także straży ziemskiej, straży granicznej 
czy żandarmerii. Skądinąd nie zdarzały się przypadki odmowy, przynajmniej uwi-
docznione na piśmie. Należy jednak zaznaczyć obostrzenia dotyczące carskiej po-
licji politycznej — żandarmerii. Funkcjonariuszom tej formacji zabroniono ożenku 
z kobietami wyznania rzymskokatolickiego. Zasada ta była w Królestwie Polskim 
ściśle przestrzegana. Jej naruszenie wiązało się z poważnymi konsekwencjami 
służbowymi, nawet z możliwością utraty zajmowanego stanowiska. 

Wobec urzędników cywilnych nie stosowano aż tak rygorystycznych przepi-
sów, chociaż przed zawarciem małżeństwa należało uzyskać — tak jak w przypad-
ku oficerów — zgodę przełożonego. Dla pracowników administracji państwowej 
trudno jest ustalić przeciętny wiek decyzji o zmianie stanu cywilnego. Urzędnicy 
na niższych stanowiskach żenili się przeważnie w początkach trzeciej dekady 
życia. Biurokraci z wyższym wykształceniem, które gwarantowało stanowisko 
wyższe i — co ważne — bardziej intratne, czynili to zwykle nieco wcześniej, po 
25 roku życia, a zatem niebawem po zakończeniu studiów, w początkach kariery 
urzędniczej6.

Kobiety w omawianych społecznościach były zdecydowanie mniej liczne od 
mężczyzn. Były to niemal wyłącznie żony i córki Rosjan z różnych przyczyn prze-
bywających w Kongresówce, oraz garstka osób zatrudnionych w szkolnictwie rzą-
dowym i prywatnym o różnym statusie rodzinnym7.

Kobiety w ówczesnym społeczeństwie rosyjskim miały ustaloną pozycję. Ich 
sytuacja była wypadkową procesów społecznych i kulturowych zachodzących 
w Imperium od końca XVIII w. Prawa i obowiązki dziewcząt uwarunkowane 
były pozycją społeczną ich rodziców, później zaś wydarzeniami takimi jak mał-
żeństwo, śmierć współmałżonka itd. Kobieta wywodząca się ze stanu szlachec-
kiego, córka oficera lub urzędnika miała ułatwiony dostęp do wykształcenia. Po 
ukończeniu szkoły średniej lub wyższej (tj. wyższych kursów żeńskich działają-
cych przy uniwersytetach rosyjskich) nie posiadały szerszego wyboru odnośnie 
do dalszej drogi życiowej. Już pod koniec drugiej dekady życia mogły decydować 
się na zmianę stanu cywilnego. W Królestwie Polskim nie były to przypadki od-
osobnione. Liczba związków małżeńskich, zarejestrowanych w cerkwiach na tere-
nie Kongresówki, zawartych przez kobiety w wieku 17–22 lat, jest zdecydowanie 
większa, niż zawartych przez starsze osoby. Absolwentki szkół średnich mogły li-
czyć na zatrudnienie w szkolnictwie rządowym szczebla średniego i elementarne-
go. Nauczycielki–Rosjanki w szkołach podstawowych najliczniej reprezentowane 
były w guberniach lubelskiej i siedleckiej, co stanowiło efekt polityki prowadzonej 
wobec ludności unickiej (od 1875 r. urzędowo uznanej za prawosławną). W szko-
łach pozostałych ośmiu guberni ich obecność nie była już tak powszechna. 

6 Ibidem.
7 W latach siedemdziesiątych XIX w. kobiety pojawiły się w urzędach telegraficznych i pocztow-

ych, zaś na początku XX w. w kancelariach w charakterze pisarzy wolnonajemnych.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



803RODZINA I ŻYCIE RODZINNE ROSJAN W KRÓLESTWIE POLSKIM

Inaczej przedstawiała się polityka personalna w szkołach średnich. Zaraz po 
reformach z lat 1865–1866 gimnazja i progimnazja dla dziewcząt zostały w co 
najmniej 80 proc. obsadzone żeńskim personelem pedagogicznym pochodzenia ro-
syjskiego. Wśród nauczycielek przeważały kobiety stanu wolnego8. Najliczniejsza 
ich część wywodziła się z niższych warstw społecznych, głównie były to córki 
„czynowników” niższej rangi (niekiedy przedstawicieli stanu chłopskiego lub 
mieszczańskiego) oraz byłych żołnierzy lub podoficerów, którzy znaleźli zatrud-
nienie np. w straży ziemskiej, straży karczemnej, straży leśnej, straży granicznej 
itd. Spotykamy także nieliczne córki Rosjan zatrudnionych w kolejnictwie i w sek-
torze prywatnym.

Rozpoczynając analizę związków małżeńskich Rosjan przebywających 
w Królestwie należy podzielić je na jednorodne i mieszane pod względem naro-
dowym i wyznaniowym. Dominują oczywiście te pierwsze. W tym miejscu należy 
postawić kilka pytań: Co skłaniało do zmiany stanu cywilnego? Jakie czynniki de-
cydowały o wyborze takiej lub innej małżonki? Jakie typy związków przeważały, 
jeśli weźmiemy pod uwagę wyznanie małżonków?

Urzędnicy i oficerowie rosyjscy stanu wolnego, przebywający między Wartą 
a Bugiem, natrafiali na oczywiste problemy ze znalezienien żon swojej narodowości 
i wyznania. W Królestwie, zwłaszcza na początku badanego okresu, nie było prze-
cież większych skupisk rosyjskich. Jest to wyraźnie zauważalne w świetle danych 
z tabel 1–5, ilustrujących m.in. liczby nowych małżeństw mieszanych i związków 
już istniejących na wybranych obszarach Kongresówki. Dominowały wśród nich 
małżeństwa przedstawicieli niższych warstw społecznych. Trudności ze znalezie-
niem żony wyznania prawosławnego można było pokonać dzięki utrzymywniu 
mniej lub bardziej ożywionych kontakty ze stronami rodzinnymi lub miejscami, 
z których Rosjanie wyjechali na służbę do Królestwa. Z biegiem lat zwiększała się 
także liczba rodzin rosyjskich w Kongresówce, a zatem także liczba potencjalnych 
partnerek. Małżeństwa jednolite wyznaniowo powstawały także w drodze konwer-
sji przyszłych żon na prawosławie (zob. tab. 1–5). Wśród oficerów czy urzędników 
średnich i wyższych rang widzimy jednak przewagę małżeństw naprawdę jedno-
litych wyznaniowo. Wykształceni, świadomi swojej tożsamości narodowej i przy-
wiązani do prawosławia, decydowali się na związki z kobietami z kręgu rodaków, 
najczęściej tych przebywających w Królestwie.

Należy zakładać, że wybór małżonki podyktowany był najczęściej głosem 
serca. Czasami jednak decydowały inne czynniki, łatwiej uchwytne źródłowo, 
np. korzyści płynące ze związku określanego mianem „dobrej partii”. Niekiedy 
chodziło wyraźnie o zwiększenie prestiżu i szans na szybszą karierę zawodową; 
w grę wchodziły także presje społeczne i rodzinne, konwenanse społeczne, prze-

8 Rosyjskie władze oświatowe zatrudniały również wdowy. Rzadko zgadzano się na obecność 
w szkołach mężatek. Jeśli już akceptowano ich zatrudnienie, to o przyjęciu do pracy w oświacie decy-
dowała bezdzietność.
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konania o ekskluzywnym charakterze stanu szlacheckiego itd. Warto przytoczyć 
kilka przykładów małżeństw wyraźnie korzystnych dla co najmniej jednej ze stron. 
Przemawia do wyobraźni ślub zawarty w październiku 1900 r. w Kaliszu między 
córką gubernatora kaliskiego Jelizawietą Daragan a oficerem 15 Aleksandryjskiego 
Pułku Dragonów Aleksandrem Janowskim9. Po upływie kilku lat zięć gubernato-
ra (później senatora) Michaiła Daragana, dzięki wpływom teścia, uzyskał stano-
wisko marszałka szlachty powiatu szawelskiego guberni kowieńskiej, a następ-
nie został wicegubernatorem łomżyńskim10. Innym małżeństwem w środowisku 
wyższych sfer urzędniczych Kongresówki był ślub zawarty w styczniu 1868 r. 
w Warszawie między urzędnikiem Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego 
Iwanem Goremykinem (późniejszym ministrem i premierem Rosji) a córką sena-
tora Aleksandrą Kapger11; kolejny przykład takiego związku dają: podprokurator 
Piotrkowskiego Sądu Okręgowego Jewgienij Mienkin i córka gubernatora piotr-
kowskiego Olga Miller12. Na terenie Królestwa w latach 1864–1915 w sferze wyż-
szej biurokracji doszło do zawarcia kilkudziesięciu tego typu małżeństw.

Znacznie więcej ślubów zawierali urzędnicy średniego szczebla oraz ofice-
rowie armii i innych formacji. Ożenek z córką przełożonego lub wyższego ran-
gą, a nawet równego sobie funkcjonariusza, także spoza własnego miejsca pra-
cy czy służby, również rokował im korzyści. Ze względu na dużą grupę takich 
związków ograniczę się do wskazania kilku charakterystycznych przypadków. 
W czerwcu 1878 r. w cerkwi w Olkuszu został zawarty związek małżeński między 
zarządzającym komorą celną w Korczynie asesorem kolegialnym Konstantinem 
Lewickim a córką zarządzającego komorą celną w Michałowicach radcy stanu, 
Jewgieniją Korotkiewicz13. W listopadzie 1911 r. proboszcz cerkwi prawosławnej 
w Radomiu udzielił ślubu pomocnikowi nadzorcy akcyzy 6 okręgu zarządu akcyzy 
guberni lubelskiej, kieleckiej i radomskiej sekretarzowi kolegialnemu Michaiłowi 
Kisielewowi i córce starszego rewizora tegoż urzędu Mariannie Imszenieckiej14. 
Dużym wydarzeniem w 9 Łomżyńskiej Brygadzie Straży Granicznej w czerwcu 
1905 r. był ślub dowódcy jednego z oddziałów tej jednostki, rotmistrza sztabo-
wego Gieorgija Żerwe (Gervais) z córką podpułkownika w tejże brygadzie Olgą 
Chabarową15. 

Częstym zjawiskiem były małżeństwa łączące przedstawicieli (i przedstawi-
cielki) kręgów urzędniczych i oficerskich. W lutym 1877 r. w Lublinie w soborze 

9 RGIA, zespół 1283, inwentarz 1, 1906 rok referat 1, sygn. 52.
10 „Łomżinskije Gubiernskije Wiedomosti”, 1911, nr 12, s. 2; „Prawitielstwiennyj Wiestnik”, 

1911, nr 56, s. 1.
11 APMW, ASCPP przy Zamku Królewskim w Warszawie, sygn. 2, k. 9v–10.
12 RGIA, zespół 1409, inwentarz 9, sygn. 135 (cały poszyt); APL, Rząd Gubernialny Lubelski 

[dalej: RGL] (1867–1918), sygn. osobowe 1171 (cały poszyt).
13 APKat, ASCPP w Olkuszu, sygn. 1/82, k. 20v–21.
14 AUSC w Radomiu, ASCPP w Radomiu, sygn. 1911 rok, k. 89v–90.
15 APBoŁ, ASC cerkwi prawosławnej p.w. św. cara Konstantyna w Łomży, sygn. 82, k. 19v–20.
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p.w. Podwyższenia Krzyża ślub zawarli: sekretarz Sądu Okręgowego w Lublinie 
baron Fiodor Klebek i córka pułkownika Zinaida Aleksandrowicz, zaś w końcu 
października — buchalter Lubelskiej Izby Skarbowej Aleksander Stiempkowskij 
i córka kapitana Olga Wieliczkina.

Pospolicie występujące małżeństwa jednorodne pod względem narodowym 
i wyznaniowym nie oznaczają, że nie dochodziło do łamania barier społecznych 
i granic stanowych. Słusznie zauważyła ten problem Beata D r o z d o w s k a, 
wskazując na mezalianse nawet wśród rosyjskich elit politycznych w Królestwie 
Polskim16. Związki mieszane były jednak w interesującej nas społeczności sto-
sunkowo nieliczne. Na przykład w sierpniu 1889 r. w cerkwi p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Lublinie w związek małżeński wstąpili szlachcic Afanasij Sokolnikow 
(kontroler akcyzy) i córka psalmisty Melania Kaliniewicz. W lutym 1891 r. 
w tej samej świątyni ślub wzięli: syn popa z guberni tambowskiej — porucznik 
Sandomierskiej Brygady Straży Granicznej Iwan Bałtijskij i mieszczanka krakow-
ska Maria Timofiejewa z domu Jurkowska. W maju 1896 r. prezes departamentu 
Warszawskiej Izby Sądowej rzeczywisty radca stanu Nikołaj Swieczinskij poślu-
bił córkę mieszkańca Warszawy Kamilę Dłutek (katoliczkę). Na początku czerwca 
1910 r. wiceprezes Sądu Okręgowego w Radomiu Iwan Sobolew poślubił miesz-
kankę Radomia, również katoliczkę, Konstancję Sanakiewicz17. Jak widzimy we 
wszystkich przypadkach to mężczyzn cechowała wyższa pozycja społeczna, sta-
nowa, a zwłaszcza zawodowa. W małżeństwach jednorodnych nierzadko bywało 
odwrotnie. 

Interesująco przedstawiała się kwestia zawierania związków przez przedsta-
wicieli stanu duchownego. Dla prawosławnych alumnów jednym z warunków 
uzyskania święceń kapłańskich było zawarcie ślubu. W tej stosunkowo nielicznej 
w Królestwie grupie duchownych narodowości rosyjskiej18 zauważalne były mał-
żeństwa zawierane z przedstawicielkami własnego stanu i środowiska. W czerw-
cu 1903 r. Fiodor Czernikow, zanim otrzymał nominację na stanowisko wikarego 
w Parczewie (później był proboszczem w Kolnie, Radomsku i Granicy), zawarł 
związek małżeński z córką księdza prawosławnego Stefanią Dedunik19. Nie za-
wsze jednak zachowywano tradycję cerkiewną. Czasami decydowano się na po-

16 B. D r o z d o w s k a, op. cit., s. 127–128.
17 M. Jurkowska od 1885 r. była wdową po oficerze Zawichojskiej Brygady Straży Granicznej 

Konstantinie Timofiejewie. APL, USC Lublin, prawosławne–cerkiew Przemienienia Pańskiego, 
sygn. 19, p. 117–118; sygn. 21, p. 103–104; APMW, ASCPP p.w. św. Jana Klimaka w Warszawie, 
sygn. 3, k. 25v–26; APR, ASCPP w Radomiu, sygn. 72, p. 142–143.

18 Wśród duchowieństwa prawosławnego w Królestwie, pod względem pochodzenia narodowego 
i terytorialnego wyróżniano trzy grupy: rosyjską (przybyłych z Imperium lub urodzonych w rodzinach 
rosyjskich w Królestwie), galicyjską (duchowni uniccy i przyszli alumni Seminarium Duchownego 
w Chełmie przybyli przed 1875 r. z Galicji) oraz miejscowych byłych duchownych unickich, którzy 
w 1875 r. przyjęli prawosławie.

19 APL, Chełmski Zarząd Duchowny [dalej: ChZD], sygn. 2351 (cały poszyt); Klirowyje Wie-
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szukiwanie przyszłych żon poza własną grupą społeczną. W październiku 1891 r. 
w Lublinie w soborze p.w. Podniesienia Krzyża Pańskiego Konstantin Władimirow 
(późniejszy wikary w Sopoćkiniach, Płocku i proboszcz w Stopnicy) poślubił 
Nadieżdę Iwanowską, córkę urzędnika administracji akcyzowej20.

Najwięcej małżeństw — co zrozumiałe — zawierali członkowie społeczności 
rosyjskiej o najniższym statusie społecznym. Z całą pewnością można stwierdzić, 
że w cerkwiach prawosławnych prowadzących akta stanu cywilnego w Królestwie 
Polskim, w latach 1864–1914 zawarto co najmniej 5740 takich małżeństw21. Wśród 
nich występowały typowe związki jednorodne pod względem stanowym i społecz-
nym. Mężczyźni je zawierający reprezentowali przeważnie stan chłopski i miesz-
czański, chociaż nie zawsze uwzględniano to w księgach metrykalnych, kładąc 
nacisk na zapisanie informacji o zawodzie. Należy podkreślić, że przeszło 68 proc. 
kobiet zawierających małżeństwa było wyznania prawosławnego22. Pozostałe to 
katoliczki lub członkinie Kościoła ewangelicko–augsburskiego. Zupełny wyjątek 
stanowił związek prawosławnego z osobą wyznania mojżeszowego.

Dotknęliśmy ważnego i powszechnego zjawiska w omawianym półwieczu, 
czyli małżeństw mieszanych. Ówczesne prawodawstwo nie zabraniało takich 
związków. Wprowadzono jednak obostrzenia dotyczące wychowywania religijne-
go dzieci z takich małżeństw; problemem tym zajmę się poniżej.

Upadek powstania styczniowego i popowstaniowe represje nie wpłynęły na 
zmniejszenie ilości małżeństw polsko–rosyjskich. Od razu należy zaznaczyć, że 
w ponad 95 proc. przypadków mężczyzna był Rosjaninem, zaś kobiety — głównie 
Polkami, Niemkami lub — zupełnie rzadko — Żydówkami23. Małżeństwa, w któ-
rych mężczyzna był katolikiem lub ewangelikiem a kobieta wyznawała prawosła-
wie, były względnie nieliczne. Małżeństwa mieszane dominowały wśród Rosjan o 
niższym statusie społecznym. Można zadać pytanie, jakie motywy kierowały miej-
scowymi kobietami decydującymi się na poślubienie Rosjanina? Pomijając nie-
możliwe do ustalenia, choć prawdopodobnie najczęstsze kwestie uczuciowe, moż-
na doszukiwać się innych przyczyn zawierania takich związków. W świadomości 
przyszłych żon małżeństwo z przedstawicielem obcej nacji nie groziło zapewne 
wynarodowieniem w sytuacji, gdy narzeczona decydowała się na pozostanie przy 
własnym wyznaniu. Kobiety wywodzące się ze stanu chłopskiego lub mieszczań-

domosti, sygn. 992, k. 39v–40v; APBoŁ, ASCPP w Kolnie, sygn. 1906 rok, k. 2v–3; sygn. 1907 rok, 
k. 11v–12.

20 APKiel, ASCPP w Stopnicy, sygn. 3, k. 5v–10; sygn. 5, k. 1v–10; APL, ChZD, sygn. 1706 (cały 
poszyt); Klirowyje Wiedomosti, sygn. 565, k. 64v–65v; sygn. 570, k. 12v–13v; sygn. 963, k. 47v–48; 
sygn. 965, k. 47v–48; USC Lublin, prawosławne–sobór Podniesienia Krzyża, sygn. 13, k. 57v–58.

21 Liczba ustalona na podstawie analizy akt stanu cywilnego z 10 miast gubernialnych, 43 powia-
towych i 4 miejscowości nieposiadających praw miejskich.

22 Do grupy tej zaliczono kobiety, które przed zawarciem związku małżeńskiego dokonały konw-
ersji na prawosławie.

23 Oprócz Polek–katoliczek zdarzały się także ewangeliczki.
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skiego w małżeństwie z przybyszem z głębi Imperium widziały przede wszystkim 
możliwość poprawy swojej nierzadko trudnej sytuacji ekonomicznej. Wychodząc 
za strażnika ziemskiego, strażnika granicznego czy urlopowanego żołnierza (który 
miał perspektywę zatrudnienia we wspomnianych formacjach mundurowych), by-
ły wprowadzane w świat ludzi pozostających w służbie państwowej24. Pojawiała 
się więc możliwość porzucenia dotychczasowej egzystencji w środowisku wiej-
skim lub małomiasteczkowym.

Małżeństwo z funkcjonariuszem państwa rosyjskiego postrzegano także jako 
drogę awansu społecznego, swoistą nobilitację, wyróżnienie z lokalnej społecz-
ności wiejskiej. Niekiedy o małżeństwie decydowały kwestie natury moralnej. 
Przy padkowa ciąża, obawa przed wykluczeniem z owej społeczności, strach przed 
potępieniem — wszystko to mogło wpływać na decyzję, jeśli tylko zależała od 
kobiety. Lepszym wyjściem było małżeństwo z przymusu, niż wychowywanie nie-
ślubnego dziecka25.

Wskazując na motywy, którymi kierowały się Polki przy podejmowaniu decy-
zji o poślubieniu Rosjanina, należy też wziąć pod uwagę potencjalne motywy mał-
żonka. Żołnierze po służbie wojskowej lub na tzw. urlopie bezokresowym stawali 
przed dylematem: czy wracać do miejsca, skąd zostali powołani do odbycia służby, 
czy też uniknąć niezbyt zwykle atrakcyjnego powrotu do wspólnot wiejskich po-
wszechnie istniejących po rosyjskiej reformie uwłaszczeniowej z marca 1861 r.? 
Rosjanie odbywający służbę wojskową w Królestwie zetknęli się z odmiennym 
światem, jakże różnym od realiów wsi rosyjskiej. Chociaż zewsząd otoczeni ży-
wiołem polskim, żydowskim a niekiedy niemieckim, czasem pozbawieni codzien-
nego kontaktu z religią prawosławną, poprzez dalszą służbę w mundurze mogli 
przesunąć w bliżej nieokreśloną przyszłość powrót do rodzinnej wsi. Małżeństwo 
z Polką z Kongresówki dawało szansę wpisania do ksiąg ludności stałej w miej-
scowości, z której pochodziła żona lub w miejscu wykonywania obowiązków 
służbowych26. Oczywiście decyzję o ślubie z Polką lub — rzadziej — Niemką 
z Kró lestwa Polskiego powodowała też chęć założenia rodziny. Niemal każdy 
mężczyzna ustabilizowany zawodowo i finansowo poddawał się presji społecznej 
określającej wzorzec drogi życiowej. Oddziaływały nakazy religii, styl wychowa-
nia oraz wpływ tradycji, która podpowiadała poszukiwanie żony wśród społeczno-
ści rosyjskiej. Skoro jednak nie było to łatwe (a nawet graniczyło z niemożliwo-

24 Pomimo dość niskiego uposażenia niższych rangą funkcjonariuszy służb mundurowych, nie na-
rzekały one na brak chętnych. Kandydatów kusiły m.in. możliwości dodatkowych dochodów z ła-
pówek.

25 Zauważyć można sytuacje, gdy kobieta innego niż prawosławne wyznania chrzciła dziecko 
w cerkwi. Na rodziców chrzestnych powoływano wtedy Rosjan z najbliższego otoczenia. Nie wy-
kluczone, że ojciec chrzestny bywał ojcem dziecka, który nie decydował się na prawne jego uznanie.

26 Przed zapisaniem do ksiąg ludności stałej Rosjanin pochodzenia chłopskiego musiał uzyskać 
zgodę rodzimej wspólnoty wiejskiej, do której należał przed służbą wojskową w Królestwie.
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ścią), sięgano po inne partnerki, często poznane w czasie pełnienia obowiązków 
służbowych.

Fakt, że wśród przedstawicieli niższych warstw społecznych było tak wiele 
małżeństw mieszanych wskazuje, że wyznanie nie decydowało do końca o dobo-
rze małżeńskim. Przypomnieć jednak należy przedmałżeńskie konwersje religijne 
(zob. tabele 1–5). Wydaje się pewne, że przyszły mąż–Rosjanin, wywierał przed 
ślubem presję na swą wybrankę, by porzuciła dotychczasowe wyznanie na rzecz 
prawosławia.

Wśród przedstawicieli grup o co najmniej średnim wykształceniu obserwuje-
my zdecydowana mniejszą liczbę związków mieszanych. W kręgu naszych rozwa-
żań znajdują się przedstawiciele inteligencji urzędniczej oraz korpusu oficerskie-
go. Drogi i mechanizmy doboru małżeńskiego w tej grupie są wyraźnie podobne 
do widocznych w przypadku niższych warstw społecznych, szczególnie jeśli cho-
dzi o wyznanie. Stronę rosyjską reprezentują głównie mężczyźni. Do rzadkości na-
leżały związki Polaków–katolików z wyznawczyniami prawosławia. Spójrzmy na 
kilka przykładów: Edward Jaczewski, szlachcic z guberni kijowskiej, urzędnik ad-
ministracji akcyzowej w guberni warszawskiej i siedleckiej, był żonaty z Barbarą 
Puszkin27; urzędnik kolejowy z Piotrkowa Marian Kalnecki poślubił w 1871 r. cór-
kę właściciela ziemskiego z Orła Aleksandrą Krutikową; Tadeusz Jannosz, urzęd-
nik Kancelarii Gubernatora Płockiego, we wrześniu 1909 r. ożenił się z córką na-
czelnika Wydziału Śledczego w Płocku Pawłą Tiskową; w styczniu 1910 r. student 
Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej Aleksandrii (Puławy) 
Faust Kieszowski poślubił córkę buchaltera komory celnej w Nieszawie Jekatierinę 
Niedojewą28.

Tabela 1. Związki małżeńskie zawarte w cerkwi p.w. Narodzenia NMP w Lublinie 
według wyznania współmałżonków w latach 1867–187529

Rok Zawarte związki małżeńskie Małżeństwa mieszane chrzczące dzieci
P/P P/RK P/E P/L P/GK P/P P/RK P/E P/L P/GK

1867 1 13 – 1 – 15 34 – 1 2
1870 3 21 1 – 2 22 30 3 – –
1871 2 23 3 1 – 34 35 2 1 –
1872 2 22 2 – – 28 24 5 1 –

27 Owocem tego związku był syn Michaił, późniejszy dyrektor Kancelarii Generał–Gubernatora 
Warszawskiego i gubernator piotrkowski. RGIA, zespół 574, inwentarz 7, sygn. 831, k. 300–301.

28 APPPT, ASCPP w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. 1871 rok, k. 87v–88; AUSC w Płocku, 
ASCPP w Płocku, sygn. 1909 rok, k. 47v–48; AUSC we Włocławku, ASCPP we Włocławku, sygn. 
1910 rok, k. 31v–32.

29 Skróty użyte w tabelach np. P/RK, P/GK, P/L, P/E, oznaczają: pierwsza litery wyznania męża 
(w tych przypadkach chodzi o prawosławnych Rosjan), a drugie wyznanie żon (rzymsko–katolickie, 
greko–katolickie, ewangelickie, prawosławne, ewangelicko–luterańskie). Skrót P/P(K,L) odnosi się do 
związków mieszanych, w których kobieta przed zawarciem ślubu dokonała konwersji na prawosławie.
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Rok Zawarte związki małżeńskie Małżeństwa mieszane chrzczące dzieci
P/P P/RK P/E P/L P/GK P/P P/RK P/E P/L P/GK

1873 2 27 2 1 3 42 35 3 1 –
1875 8 34 3 1 1 39 29 4 3 –

Źródło: APL, USC Lublin, prawosławne–cerkiew Narodzenia NMP, sygn. 24–29.

Tabela 2. Związki małżeńskie zawarte w cerkwi prawosławnej w Piotrkowie 
według wyznania współmałżonków w latach 1867–1875

Rok Związki małżeńskie Rodzice ochrzczonych dzieci
P/P P/RK P/E P/L P/GK P/P(K,L) P/P P/RK P/E P/L

1865 2 25 – 3 – – 4 10 – 5
1866 5 11 – 2 – 2 11 21 1 7
1867 9 5 1 1 – 6 21 15 2 7
1868 6 5 – 6 – 6 21 25 – 9
1869 24 19 – 5 – 15 33 28 – 18
1870 32 18 – 14 1 26 48 43 – 19
1871 36 8 1 11 – 28 46 30 1 31
1872 22 9 2 9 – 16 55 32 – 25
1873 23 2 1 9 – 17 40 11 – 38
1874 21 7 – 7 – 18 33 22 1 27
1875 17 7 1 7 – 13 53 13 – 21

Źródło: APPT, ASCPPPT, sygn. 1–10; APPPT, ASCPP w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. lata 1865–
1867, 1869–1875.

Tabela 3. Związki małżeńskie i małżeństwa mieszane w świetle akt stanu cywilnego 
parafii prawosławnej w Radomiu w latach 1865–1875

Rok Związki małżeńskie Rodzice ochrzczonych dzieci
P/P P/RK P/E P/L P/GK P/P(K,L) P/P P/RK P/E P/L

1865 1 19 – – – – 11 12 – –
1866 5 12 1 – – 1 5 19 – 1
1867 1 8 – – – – 15 16 – 1
1868 1 8 – 1 – – 13 17 1 –
1869 3 17 – – – 3 10 30 1 1
1870 18 9 – – – 17 21 25 2 –
1871 7 1 – – – 4 34 30 – –
1872 8 2 – – – 5 23 21 3 –
1873 6 7 – – – 6 26 28 – –
1874 5 11 – 2 1 4 15 25 2 –
1875 9 12 1 1 – 6 28 27 1 1

Źródło: APR, ASCPP w Radomiu, sygn. 28–37.
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Tabela 4. Związki małżeńskie w świetle akt stanu cywilnego cerkwi prawosławnej 
p.w. św. cara Konstantyna w Łomży w latach 1865–1875

Rok Związki małżeńskie Rodzice ochrzczonych dzieci
P/P P/RK P/E P/L P/P(K,L) P/P P/RK P/L

1865 6 6 – 1 5 22 24 15
1866 1 2 2 1 1 28 20 9
1867 2 6 – 2 – 26 23 14
1868 2 3 – – 1 18 10 10
1869 2 1 – – 1 16 15 7
1870 1 3 – 2 – 19 4 10
1871 1 4 – – – 17 10 6
1872 2 3 – – 1 14 6 5
1873 1 – – 2 – 20 10 7
1874 1 2 – – – 13 11 4
1875 1 3 – 1 – 14 13 6

Źródło: APBoŁ, ASC cerkwi prawosławnej p.w. św. cara Konstantyna w Łomży, sygn. 10, 14, 19, 
20, 22–24.

Tabela 5. Związki małżeńskie w świetle akt stanu cywilnego parafii prawosławnej 
w Olkuszu w latach 1865–1875

Rok Zawarte związki małżeńskie Związki małżeńskie chrzczące dzieci
P/P P/RK P/L P/P(K,L) P/P P/RK P/L

1865 2 12 – – 6 13 1
1866 1 13 1 – 7 8 –
1867 1 4 – – 9 15 1
1868 1 4 1 – 10 12 2
1869 1 13 – – 12 18 1
1870 2 9 – 1 10 23 –
1871 3 9 – 2 15 19 –
1872 2 7 – 2 11 17 2
1873 – 10 1 – 16 17 –
1874 2 11 1 2 15 25 –
1875 2 12 – 1 15 12 1

Źródło: APKr, Urząd Stanu Cywilnego Parafii Prawosławnej w Olkuszu, sygn. 11, 12, 15; APKat, 
ASCPP w Olkuszu, sygn. 1/72–1/79.

Większość Polek poślubiających urzędników lub oficerów wywodziła się 
ze stanu szlacheckiego. Związki takie odnotowujemy wśród najwyższych krę-
gów urzędniczych, np. gubernatorów i wicegubernatorów (Michaił Skriabin, 
Konstantin Miller, Wasilij Dołgorukow, Rudolf Otto von Buxhoeveden, Dmitrij 
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Dewel)30, naczelników powiatowych (Awksientij Aleszko, Nikandr Kosteckij, 
Paweł Czapłygin, Aleksandr Kowalewskij, Michaił Biełozierskij, Iwan Gurskij, 
Wasilij Kaminskij, Aleksandr Trojanskij)31. Daje to dużo do myślenia, gdyż przy-
najmniej niektóre szlachcianki nie należały raczej do grupy kobiet niewykształ-
conych i pozbawionych dobrze ugruntowanej tożsamości narodowej. Związki 
takie były często owocem kontaktów towarzyskich między przedstawicielami 
rosyjskiego korpusu urzędniczego i oficerskiego32 a środowiskami szlacheckimi 
(niekiedy także ziemiańskimi). Podważa to tezę, wspieraną m.in. przez wypowie-
dzi z kręgu ziemiaństwa z okresu międzywojennego, że przedstawiciele polskich 
„warstw oświeconych” nie utrzymywali jakichkolwiek kontaktów towarzyskich 
z „Moskalami” a na porządku dziennym było ich ignorowanie, izolowanie, mani-
festowanie lekceważenia czy nawet pogardy. Widocznie małżeństwo z Rosjaninem 
nie zawsze było postrzegane jako coś złego, jako zepchnięcie na margines życia 
społecznego, czego konsekwencją stawało się wykluczenie z lokalnych kręgów 
towarzyskich. Oto przykłady: w lutym 1867 r. w Łomży wzięli ślub dowódca od-
działu Wierzbołowskiej Brygady Straży Granicznej, porucznik Nikołaj Giertow 
i córka ziemianina z Czernic w guberni suwalskiej Emilia Winkelman33; w stycz-
niu 1883 r. w Kielcach związek małżeński zawarli sekretarz Sądu Okręgowego 
w Kielcach Jewgienij Popow i szlachcianka zamieszkała w Kielcach Matylda 
Kremer34; cztery lata później w Hrubieszowie pobrali się były komisarz ds. wło-
ściańskich powiatu hrubieszowskiego Nikołaj Djakow i Tekla Krassuska35; w lu-
tym 1908 r. w Granicy małżeństwo zawarli naczelnik straży ziemskiej powiatu 
jędrzejowskiego ppor. Andriej Smolenskij z Marią Kwiatkowską36; w kwietniu 
1912 r. w Warszawie udzielono ślubu kornetowi 15 Nowobrzeskiej Brygady Straży 
Granicznej Jewgienijowi Fiedorowowi i Helenie Toczyłowskiej37. Przypadków ta-
kich było znacznie więcej.

Rosyjskie i polsko–rosyjskie rodziny powiększały się zwykle o potomstwo. 
Odnośne badania przeprowadzono na grupie 2950 rodzin urzędniczych i oficer-

30 APKiel, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 4370, k. 2v–3; ASCPP w Kielcach, sygn. 55, k. 58v–
59; Ł. C h i m i a k , Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863–1915. Szkic do portretu 
zbiorowego, Wrocław 1999, s. 102–103.

31 J. K o z ł o w s k i, Naczelnicy powiatów w guberni kieleckiej w latach 1867–1914, „Wschodni 
Rocznik Humanistyczny”, t. V, 2008, s. 171–172; K. L a t a w i e c, Naczelnicy powiatów guberni 
lubelskiej w latach 1867–1915. Próba charakterystyki grupy, „Annales UMCS”, sectio F, historia, 
t. LVIII, 2003, s. 82, 85.

32 Vide K. L a t a w i e c, Oficerowie i urzędnicy wojskowi 66 butyrskiego pułku piechoty na 
początku 1914 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. VI, 2009, s. 405–424.

33 APBoŁ, ASC cerkwi prawosławnej p.w. św. cara Konstantyna w Łomży, sygn. 14, k. 33v–34;
34 APKiel, ASCPP w Kielcach, sygn. 33 knlb.; sygn. 34, k. 18–18v.
35 APL, Akta Parafii Prawosławnej w Hrubieszowie, sygn. 8, k. 12v–13.
36 APPT, ASCPP w Granicy, sygn. 1908 rok, k. 43v–45.
37 AUSC w Warszawie, ASC soboru prawosławnego p.w. św. Trójcy w Warszawie, sygn. 1912 

rok, k. 104v–105.
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skich, wykorzystując teczki personalne osób zatrudnionych w latach 1865–1915 
w Królestwie Polskim. Okazuje się, że większosć rodzin miała nieliczne potom-
stwo. W badanej grupie jedno dziecko posiadało 931 rodzin, dwoje — 609, troje 
— 304, czworo — 189, pięcioro — 117, sześcioro — 56, siedmioro — 32, ośmioro 
— 18, dziewięcioro — 11, dziesięcioro — 438. Rodziny z dziesięciorgiem i więk-
szą liczbą dzieci były bardzo nieliczne. Należały do nich m.in. rodziny: Stiepana 
Kropotowa (komisarz ds. włościańskich powiatu hrubieszowskiego), Aleksandra 
Smirnowa (komisarz ds. włościańskich powiatu biłgorajskiego i lubartowskiego) 
czy Nikanora Wieleckiego (wikary soboru p.w. Podniesienia Krzyża Pańskiego 
w Lublinie)39. Gdy uwzględnimy także dzieci zmarłe w wieku do lat 8, liczba 
małżeństw wielodzietnych, tj. posiadających co najmniej czworo dzieci, uległaby 
niewielkiemu zwiększeniu. Śmiertelność dzieci w okresie okołoporodowym, nie-
mowlęcym i wczesnodziecięcym była, jak wiadomo, wysoka. Nie dysponujemy 
wynikami kwerend źródłowych i instrumentami badawczymi, które pozwalałyby 
uchwycić specyfikę rodzin rosyjskich; w odniesieniu do elit z pewnością w jakimś 
stopniu oddziaływały lepsze warunki życia. Odpowiedzią na wysoką śmiertelność 
dzieci wciąż była stosunkowo duża rozrodczość. Jej właśnie społeczności rosyj-
skie w Królestwie zawdzięczały znaczący przyrost demograficzny.

Niektóre rodziny były jednak bezdzietne. W badanej grupie potomstwa nie 
miało 679 rodzin, głównie z przyczyn biologicznych, choć nie można wykluczyć 
także świadomych decyzji. Niekiedy decydowano się na adopcję. Postąpił tak m.in. 
gubernator płocki Leonid Czerkasow, wicegubernator płocki Awdij Suponiew i po-
rucznik 11 Aleksandrowskiej Brygady Straży Granicznej Leonid Garniszewskij40. 
Drogą sądową uzyskiwano prawo do wychowywania dzieci zabranych z przytułku, 
uprawnionych następnie do dziedziczenia majątku po przybranych rodzicach.

Należy sądzić, że model rodziny rosyjskiej wśród niżej sytuowanych warstw 
społecznych był nieco inny. Z powodu braku materiałów źródłowych, odnoszących 
się do rodzin urzędniczych i oficerskich, nie można z całą stanowczością ustalić, 
jak przedstawiał się np. obraz rodziny strażnika ziemskiego czy robotnika wolno-
najemnego. Biorąc pod uwagę dane porównawcze, ilustrujące procesy demogra-
ficzne w ówczesnym społeczeństwie Królestwa, można zaryzykować twierdzenie, 
że dominowały rodziny z trójką, czwórką lub piątką dzieci. Wielodzietność powo-
dowała, że takie rodziny częstokroć egzystowały na granicy ubóstwa.

Niemal każdy z rodziców dążył do zapewnienia swoim dzieciom odpowied-
niego wykształcenia. Urzędnicy i oficerowie zdawali sobie sprawę, że warunkiem 

38 Obliczenia na podstawie akt personalnych urzędników i oficerów, kapłanów Cerkwi prawo-
sławnej i innych funkcjonariuszy Imperium Rosyjskiego.

39 APL, Lubelski Gubernialny Urząd do Spraw Włościańskich [dalej: LGUdsW], sygn. 55 knlb.; 
sygn. 59, k. 13; sygn. 61, k. 107–121; sygn. 63, k. 547–556; sygn. 187, k. 21; Klirowyje Wiedomosti, 
sygn. 656 knlb.

40 RGIA, zespół 1284, inwentarz 44, 1879 rok, sygn. 1177, k 3–5; inwentarz 46, 1890 rok, 
sygn. 33, k. 1–4; APToW, ASCPP we Włocławku, sygn. 4, k. 49v–50.
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kariery w służbie państwowej jest posiadanie co najmniej dyplomu ukończenia 
szkoły średniej. Co majętniejsi z nich zatrudniali nauczycieli i nauczycielki pry-
watne. Ich znalezienie nie nastręczało trudności. Każdego roku gimnazja i progim-
nazja żeńskie w Królestwie kończyły kolejne roczniki absolwentek, które naby-
wały prawo do nauczania w szkołach elementarnych lub w domach prywatnych. 
Nauczycielkę narodowości rosyjskiej można było znaleźć w miejscu służby lub 
sprowadzić z głębi Rosji. Inni decydowali się na skierowanie dziecka do jednej 
z rządowych szkół elementarnych, zapewniających wykształcenie niezbędne do 
kontynuacji nauki w szkole średniej. Wybór takiej szkoły (gimnazjum, progim-
nazjum, szkoła realna, szkoła duchowna, korpus kadetów) zależał od możliwości 
finansowych oraz ambicji rodziny. Najzamożniejsi, zwykle zajmujący wysokie 
stanowiska w aparacie państwowym, mogli posyłać swoich synów do szkół elitar-
nych (Korpus Paziów, Liceum Aleksandryjskie) działających w głębi Imperium. 
Tak postąpił m.in. gubernator kaliski Michaił Daragan, który swojego syna Iwana 
skierował do Korpusu Paziów41. Syn gubernatora łomżyńskiego Jewgienij Mienkin 
(przyszły gubernator lubelski) uczył się w Cesarskiej Szkole Prawoznawstwa 
w Jarosławlu42. Były to jednak nieliczne przypadki.

Dzieci urzędników i oficerów mogły kształcić się w szkołach średnich na 
terenie Królestwa Polskiego lub w głębi Rosji. Wielką popularnością cieszyły 
się I Gimnazjum Męskie i I Gimnazjum Żeńskie w Warszawie, uznawane przez 
miejscowych Rosjan za elitarne. Miejsc w tych placówkach nie wystarczało dla 
wszystkich chętnych. Inni kierowali dzieci do szkół średnich działających w mia-
stach gubernialnych i niektórych powiatowych. Już jesienią 1867 r. w Lubelskim 
Gimnazjum Męskim uczyło się 12 chłopców, zaś w Lubelskim Gimnazjum Żeńskim 
— 10 dziewcząt z rodzin rosyjskich. W 1869 r. do Chełmskiego Gimnazjum 
Męskiego uczęszczał m.in. syn naczelnika powiatu chełmskiego Pantelejmon 
Jemcow, syn burmistrza Chełma Nikołaj Nadiein, synowie nauczycieli chełmskich 
szkół średnich Wasilij Tiernikow i Konstantin Kucharienko43. Podobnie przedsta-
wiała się sytuacja w innych rządowych szkołach średnich. Należy zauważyć, że 
dzieci Rosjan przebywających z różnych przyczyn w Królestwie Polskim, stanowi-
ły w nich zdecydowaną większość uczniów wyznania prawosławnego. Udział dzie-
ci pochodzenia rosyjskiego w grupie uczniów gimnazjów i progimnazjów guberni 
lubelskiej ilustruje tabela 644. Poza granicami Królestwa, m.in. w Kijowie, kształ-

41 S.W. Wo ł k o w, Oficery rossijskoj gwardii. Opyt martirołoga, Moskwa 2002, s. 159.
42 RGIA, zespół 1409, inwentarz 9, sygn. 135, k. 1–4; APL, RGL (1867–1918), sygn. osobowe 

1171 (cały poszyt).
43 APL, DS, sygn. 459, p. 318–325; sygn. 460, p. 117–120; Warszawski Duchowny Konsystorz 

Prawosławny, sygn. 437, k. 6–7.
44 Vide APL, Lubelskie Gimnazjum Męskie, sygn. 1295–1297, 1299, 1300; Chełmski Gubernialny 

Zarząd Akcyzy [dalej: ChGZA], sygn. 143, 175, 176; RGL (1867–1918), sygn. osobowe 1442; DS, 
sygn. osobowe 2485.
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814 KRZYSZTOF LATAWIEC

ciło się troje dzieci naczelnika powiatu biłgorajskiego Piotra Gonsirowskiego45. 
Chłopcy decydujący się na karierę w wojsku lub innych służbach munduro-
wych mieli do dyspozycji na terenie Kongresówki jedynie Suworowski Korpus 
Kadetów w Warszawie i Warszawską Szkołę Junkrów Piechoty istniejącą w latach 
1864–188746. W głębi zmilitaryzowanego państwa carów szkół wojskowych było 
oczywiście znacznie więcej (korpusy kadetów w: Połocku, Brześciu Litewskim, 
Petersburgu, Moskwie, Połtawie, Woroneżu, Orle, Kazaniu; szkoły junkierskie 
w Peters burgu, Moskwie, Wilnie, Rydze, Kijowie, Odessie, Czugujewie, Tyflisie, 
Twerze i Jelizawietgradzie), co zmuszało synów Rosjan do wyjazdu poza granice 
Królestwa.

Niekiedy urzędnik otrzymując stanowisko w Kongresówce decydował się na 
pozostawienie dzieci w szkole znajdującej się w dotychczasowym miejscu swe-
go zatrudnienia. Tak postąpił m.in. wicegubernator lubelski Apołłon Koniskij, 
który przenosząc się do Lublina pozostawił swojego syna, również Apołłona, 
w Pietrowskim Korpusie Kadetów w Połtawie47.

Tabela 6. Przypuszczalne odsetki Rosjan wśród uczniów wybranych średnich szkół 
rządowych guberni lubelskiej w latach 1869–1913

Rok Lubelskie 
Gimnazjum 

Męskie

Lubelskie 
Gimnazjum 
Żeńskie

Chełmskie 
Gimnazjum 

Męskie

Zamojskie 
Progimn. 
Męskie

Zamojskie 
Progimn. 
Żeńskie

Hrubieszowskie 
Progimn. 
Męskie

1869 5,3 13,2 13,2 10,9 41,2 14,1
1874 7,7 18,7 28,9 18,5 36,7 17,8
1879 13,2 19,5 54,2 25,3 46,1 48,9
1884 13,4 21,1 60,8 28,5 45,3 30,6
1890 17,9 Bd 70,4 33,1 Bd 49,5
1895 22,1 Bd 53,1 21,3 Bd 39,4
1900 21,0 Bd 61,4 33,3 Bd 35,9
1905 48,6 Bd 70,9 32,5 Bd 35,7
1910 42,6 Bd 71,3 37,2 Bd 37,6
1913 39,9 Bd 64,7 45,5 Bd 41,6

Źródło: GARF, zespół 110, inwentarz 24, sygn. 1714; APL, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, 
sygn. 1869:286, 1875:93, 1879:15, 1885:34, 1891:25, 1896:29, 1901:17, 1906:16, 1911:34st.II, 
1913:25st.II.

Ukończenie szkół średnich umożliwiało kontynuowanie nauki na uczelniach 
wyższych. Spora liczba urzędników i oficerów wysyłała swoich synów na studia 
do Warszawy. Na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim studiowali m.in.: syn 

45 APL, RGL (1867–1918), sygn. A I 1869:244, k. 145–146.
46 Wojennaja Encikłopiedija, t. V, Moskwa 1911, s. 249.
47 APL, RGL (1867–1918), sygn. osobowe 785–786 (całe poszyty).
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wicegubernatora kaliskiego Siergiej Rybnikow, przyszły gubernator piotrkowski 
Michaił Jaczewskij, syn dyrektora Chełmskiego Gimnazjum Męskiego (urodzo-
ny w Chełmie) Nikołaj Stiefanowicz, syn naczelnika powiatu krasnostawskiego 
Władimir Sachackij48 i inni. Większą popularnością cieszyły się jednak placów-
ki szkolnictwa wyższego w głębi Imperium. Synowie Rosjan z Królestwa wy-
jeżdżali przeważnie na uniwersytety do: Petersburga, Moskwy, Kijowa, Odessy 
i Charkowa. Dużą popularnością od połowy lat osiemdziesiątych XIX w. za-
częły cieszyć się: Instytut Inżynierów Dróg Komunikacji oraz instytuty techno-
logiczne i politechniczne (Ryga, Petersburg, Charków). Pragnący zrobić karierę 
w wojsku trafiali do renomowanej Nikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego 
(wspomniany Iwan Daragan), Nikołajewskiej Szkoły Kawalerii, Michajłowskiej 
Akademii Artyleryjskiej itd.

Członkowie ubogich rodzin rosyjskich szukali możliwości kształcenia dzieci 
w szkołach elementarnych i cerkiewno–parafialnych działających w pobliżu miej-
sca ich służby lub zamieszkania. Aby zapewnić naukę dzieci rosyjskich, w latach 
sześćdziesiątych XIX w. zdecydowano się nawet na tworzenie specjalnych, odręb-
nych szkół dla osób wyznania prawosławnego. Takie placówki, jak już wspomnia-
no, powstały m.in. w Lublinie, Iwangorodzie (Dęblinie), Radomiu, Suwałkach 
i Zamościu. Rozproszenie Rosjan po całym obszarze Królestwa sprawiało, że ich 
dzieci były z czasem obecne w prawie wszystkich rządowych szkołach elementar-
nych. W miastach, gdzie koncentracja ludności rosyjskiej była największa, ucznio-
wie ci tworzyli nawet kilkunastoosobowe grupy. Natomiast na terenach wiejskich 
odnotowujemy niekiedy pojedynczych uczniów–Rosjan. We Frampolu w powiecie 
biłgorajskim, między powstaniem styczniowym a I wojną światowa, uczyło się 
troje dzieci rosyjskich — w roku szkolnym 1868/1869 była to Anna Arsientiewa, 
córka dymisjonowanego żołnierza osiadłego we Frampolu, zaś w 1909 r. — dwie 
córki strażników ziemskich. W roku szkolnym 1866/1867 na 100 uczniów i uczen-
nic uczęszczających do szkoły w Wąwolnicy w powiecie nowoaleksandryjskim 
(puławskim) dwie były pochodzenia rosyjskiego, zaś w Siedliskach na 47 — tylko 
jedna. W szkole elementarnej w Hucie Krzeszowskiej w powiecie biłgorajskim 
w październiku 1901 r. uczyło się 51 dzieci, z czego sześcioro z rodzin rosyjskich 
(dzieci strażników ziemskich i strażników granicznych)49. Dostęp do bezpłatnej 
oświaty elementarnej poszerzył się w związku z rozbudową szkolnictwa cerkiew-
no–parafialnego w ostatniej dekadzie XIX i pierwszej XX w. (jednoklasowe szkoły 
cerkiewno–parafialne i tzw. szkoły gramoty). Działały one przy większości cerkwi 

48 APMW, Cesarski Uniwersytet Warszawski, sygn. 566, k. 107v; APL, Sąd Okręgowy Lubelski 
[dalej: SOL], sygn. 691, k. 1–11; sygn. 906, k. 3–11; sygn. 950, k. 1–9; Sbornik prikazow, posta-
nowlienij, cirkuljarow rasporjażenij Warszawskogo Glenierał–Gibiernatora. 1 Nojabria 1898 goda, 
Nr 13, Warszawa [b.d.w.], s. 1.

49 APL, Lubelska Dyrekcja Szkolna, sygn. 13, p. 92, 247; DS, sygn. osobowe 1504, k. 67.
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parafialnych w miastach gubernialnych i powiatowych50. Odgrywały niebagatelną 
rolę w kształceniu mieszkających tam dzieci z ubogich rodzin rosyjskich.

Wysokie koszty nauki w szkolnictwie średnim i wyższym sprawiały trudność 
wielu Rosjanom. Brali to pod uwagę architekci polityki rusyfikacji „kresów impe-
rium”, którzy stworzyli system stypendialny umożliwiający ziomkom z ubogich 
rodzin zdobycie wykształcenia. Skarb państwa finansował naukę dzieci w takich 
placówkach jak: gimnazja i progimnazja męskie, gimnazja i progimnazja żeń-
skie, Szkoła Duchowna w Chełmie, Seminarium Duchowne w Chełmie, semina-
ria nauczycielskie (Wymyślin, Chełm, Biała, Solec n/Wisłą, Jędrzejów, Łęczyca) 
i w Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (dla kobiet na Wyższych Kursach 
Żeńskich). Było to podyktowane troską o kolejne generacje nauczycieli, urzędni-
ków i pracowników sądownictwa w Królestwie. Każda osoba korzystająca z pomo-
cy państwa była zobligowana po ukończeniu szkoły do przepracowania co najmniej 
pięciu lat w służbie rządowej51. Z takiego systemu korzystał m.in. syn strażni-
ka ziemskiego, urodzony w Zamościu Wasilij Taranow (absolwent Cesarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego), zatrudniony w latach 1903–1911 w sądownictwie 
guberni lubelskiej oraz jego siostra Jelena (absolwentka I Gimnazjum Żeńskiego 
w Warszawie), która objęła stanowisko damy klasowej w Lubelskim Gimnazjum 
Żeńskim52.

Nauka poza miejscem zamieszkania mogła negatywnie wpływać na więzi mię-
dzy rodzicami a dziećmi. Niekiedy wyraźnie brakowało nadzoru rodziców i samo-
dyscypliny. W rezultacie pobyt w gimnazjum czy na uniwersytecie w Warszawie 
kończył się przed uzyskaniem świadectwa lub dyplomu53. Jednak nawet osoby 
o niepełnym wykształceniu wywodzące się z rodzin rosyjskich miały szanse na 
zatrudnienie w służbie państwowej w Kongresówce. 

Rosjanie przybywający do Królestwa nierzadko byli już żonaci. Perspektywę 
służby państwowej między Wartą a Bugiem traktowali jako szansę na szybką ka-
rierę. Otrzymanie takiej pracy stawiało przed dylematem, czy pozostawić rodzinę 
w miejscu poprzedniego zamieszkania (często tam, gdzie zapisana była w księgach 
ludności stałej) czy przenieść się do nieznanego miasta w Kraju Nadwiślańskim 
wraz z bliskimi?54 Najczęściej decydowano się na drugie rozwiązanie, mimo zwią-

50 „Warszawskij Eparchialnyj Listok”, 1911, nr 14, s. 172–176.
51 Absolwent, który korzystał z pomocy finansowej państwa otrzymywał świadectwo ze sto-

sownymi adnotacjami informującymi o konieczności odpracowania środków wyłożonych na jego 
kształcenie.

52 Brat Antona również korzystał z pomocy rządu studiując na Uniwersytecie Petersburskim, APL, 
SOL, sygn. 691, k. 1–14; sygn. 731, k. 1–6; Spisok służaszczich w Warszawskom Uczebnom Okrugie. 
1914–1915 god, Warszawa 1915.

53 APL, RGL (1867–1918), sygn. osobowe 1578–1579 (całe poszyty).
54 Formuliarnyje spiski o służbie podawały informacje o składzie najbliższej rodziny danego 

urzędnika (żona i dzieci). Lokalizowały także miejsca ich pobytu (przy ojcu lub też gdzie indziej, zwy-
kle w Cesarstwie).
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zanych z nim niewygód. Służbowe przenosiny i tak pożądane awanse urzędników 
dość często wiązały się ze zmianą miejsca zatrudnienia. Zmuszało to do przyzwy-
czajenia się do życia „na walizkach”55. Ciągłe przenosiny nieraz musiały wpływać 
na pogorszenie relacji między małżonkami, niekiedy nawet do rozpadu małżeń-
stwa. Bywało, że żony odmawiały osiedlenia się wraz z rodziną z dala od miasta. 
Taka sytuacja zdarzała się np. wśród żon księży prawosławnych w guberni lubel-
skiej, które nie chciały mieszkać na plebaniach wiejskich, preferując większe mia-
sta, takie jak Zamość, Hrubieszów i Chełm.

W tej sytuacji Rosjanie starali się szukać innego rozwiązania. Wybierali jed-
no z miast na stałą siedzibę rodziny; jej głowie pracującej gdzie indziej pozosta-
wały relatywnie rzadkie kontakty. Skomplikowaną sytuację rodzinną próbował 
rozwiązać w ten sposób np. Władimir Lewalt–Jezierskij. Nie mogąc utrzymać 
dwóch mieszkań — w Lublinie i Janowie Lubelskim — prosił władze zwierzchnie 
w 1901 r. o zapomogę na koszty pobytu rodziny w Lublinie56. W sumie jednak ta-
kie sytuacje należały do rzadkości.

Rola zamężnych kobiet w społeczeństwie rosyjskim do połowy lat pięćdzie-
siątych XIX w. ograniczała się głównie do funkcji żon, matek i gospodyń, których 
zadaniem była opieka nad ogniskiem domowym, wychowywanie dzieci i towa-
rzyszenie mężom w trudach dnia codziennego. Przepisy o służbie państwowej nie 
pozwalały, jak wspomniano, na obejmowanie przez kobiety stanowisk w admini-
stracji rządowej. Jednym z niewielu pól aktywności zawodowej były zawody gu-
wernantek i akuszerek. Sytuacja zmieniała się w miarę rozwoju szkół średnich dla 
dziewcząt57. Absolwentki tych placówek znajdowały zatrudnienie przede wszyst-
kim w szkołach rządowych, na etatach nauczycielek, wychowawczyń lub dam 
klasowych. Niekiedy udawało im się znaleźć pracę w miejscu pobytu rodziców58. 
Z czasem następowała liberalizacja przepisów regulujących aktywność zawodową 
kobiet. Coraz więcej ich pracowało w charakterze telegrafistek czy sióstr miłosier-
dzia. W latach dziewięćdziesiątych XIX w. zaczęto je też dopuszczać do stanowisk 
pisarzy najemnych lub biuralistek w kancelariach niektórych urzędów, zaś ustawa 
z 1913 r., regulująca zasady służby państwowej, umożliwiała już im pracę kan-
celaryjną i buchalteryjną w prawie wszystkich sferach administracji rządowej59. 
Oto kilka przykładów obecności Rosjanek w służbie rządowej: w 1904 r. pisa-

55 AGAD, Kancelaria Generał–Gubernatora Warszawskiego, sygn. 8333, k. 17–17v.
56 W przypadku niższych stanowisk administracyjnych w administracji ogólnej szczebla powia-

towego awanse odbywały się zwykle z równoczesnym przeniesieniem danego urzędnika z powiatu do 
powiatu w obrębie jednej guberni. Jeśli chodzi o wyższe stanowiska, awans zazwyczaj wiązał się 
z przeniesieniem do innej guberni. 

57 Z. S t r z y ż e w s k a, Rząd rosyjski wobec kwestii kobiecej (druga połowa XIX w.), „Studia 
z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, t. XXIII, 1987, s. 25–26.

58 APL, Dyrekcje Szkolne [dalej: DS.], sygn. osobowe 3449 (cały poszyt); RGL (1867–1918), 
sygn. osobowe 722 (cały poszyt); APPCh, ASCPP w Chełmie, sygn. 1868 rok, akt ślubu nr 1.

59 Połnoje Sobranije Zakonow Rossijskoj Impierii, sobranije II, t. XLVI, Sankt Peterburg 1874, 
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rzem wydziału weterynaryjnego lubelskiego zarządu gubernialnego była Kławdija 
Rubinskaja; w roku 1909 w biurze pocztowo–telegraficznym w Chełmie pracowa-
ły Aleksandra Szczitowa i Jewdokija Macelewicz; w latach dziewięćdziesiątych 
XIX w. w urzędzie pocztowym w Kielcach pracowała Natalia Tatarow, córka księ-
dza prawosławnego z Lublina60.

Przedstawione wyżej przypadki aktywności zawodowej Rosjanek nie były 
częste. Wciąż dominował tradycyjny model rodziny. Troska o codzienny byt i wy-
chowanie dzieci, zwłaszcza w rodzinach o niższym statusie ekonomicznym, za-
przątała całą uwagę, nie pozwalając np. na rozwój intelektualny.

Na znacznie większą aktywność w życiu codziennym mogły pozwolić sobie 
żony wysokich rangą urzędników i oficerów. Stałe, zwykle niemałe jak na standar-
dy Królestwa dochody umożliwiały zdecydowanie większe zaangażowanie w ży-
cie miejscowej społeczności rosyjskiej. Poza opieką nad ogniskiem domowym, 
dla urozmaicenia życia towarzyskiego i zaspokojenia różnorodnych aspiracji, zaj-
mowały się działalnością kulturalną (literacką, muzyczną), religijną i dobroczyn-
ną. Sprzyjały temu instytucje zakładane z inicjatywy przedstawicieli lokalnych 
społeczności rosyjskich, np. oddziały Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności 
w Królestwie Polskim (Lublin, Kielce, Piotrków), prawosławne bractwa religij-
ne (św. Trójcy w Warszawie, św. Bogurodzicy w Chełmie), prawosławne komi-
tety opiekuńcze cerkiewno–parafialne (Suwałki, Łomża, Płock, Radom, Siedlce 
i wiele większych miast powiatowych), żeńskie kółka dobroczynne (Sandomierz, 
Chełm), oddziały Towarzystwa Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, warszawskie 
oddziały różnych rosyjskich towarzystw społeczno–kulturalnych (np. opieki nad 
zwierzętami itd.)61. Dla kobiet takie działania, do których wrócimy poniżej, były 
niewątpliwie okazją do dowartościowania się, czynnikiem urozmaicającym życie 
i przynoszącym przyjemność.

Niekiedy żony wywierały dość silny wpływ na swoich mężów, a nawet do-
minowały, podejmując osobiście rodzinne decyzje. Co więcej, niektóre z nich 

s. 36–37; Swod zakonow Rossijskoj Impierii, t. III, Sankt Peterburg 1913, s. 1591; Z. S t r z y ż e w s k a, 
op. cit., s. 48–49.

60 APL, RGL (1867–1918), sygn. osobowe 1526 (cały poszyt); Rząd Gubernialny Chełmski, sygn. 
220, k. 10–12; ChGZA, sygn. 140, k. 2–3; sygn. 228, k. 2–3; sygn. 234, k. 2–3.

61 Vide K. L a t a w i e c, Rosyjskie instytucje dobroczynne w Królestwie Polskim między powstan-
iem styczniowym a I wojną światową. Zarys problematyki, [w:] Dobroczynność i pomoc społeczna na 
ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku, pod red. M. P r z e n i o s ł y, Kielce 2008; idem, 
Działalność Chełmskiego Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności i Chełmskiego Żeńskiego Kółka 
Dobroczynnego na początku XX wieku, [w:] Chełm nieznany. Ludzie — miejsca — wydarzenia, pod 
red. M. K a r w a t o w s k i e j, Chełm 2009; E. P i ó r k o w s k a, Płocki Przytułek Prawosławny — 
przyczynek do dziejów wspólnoty prawosławnej w Płocku w II połowie XIX i I ćwierci XX wieku, 
„Notatki Płockie”, 2003, nr 4 (197); A. B o b r y k, I. K o c h a n, Prawosławie w Siedlcach, Siedlce 
2007; A. T u s z y ń s k a, Rosjanie w Warszawie, Paryż 1990; B. D r o z d o w s k a, op. cit.; Ł. C h i -
m i a k, op. cit.
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wyraźnie interesowały się sprawami zawodowymi współmałżonków. O takich sy-
tuacjach można dowiedzieć się z materiałów śledztw prowadzonych w sprawach 
afer korupcyjnych. W ich świetle rysuje się nierzadko obraz urzędnika całkowi-
cie uległego ambitnej żonie. Co więcej, to kobiety nierzadko odgrywały kluczową 
rolę w przestępczym procederze. Taka sytuacja zdarzyła się w przypadku Zofii 
Sokołow, żony naczelnika powiatu nowoaleksandryjskiego, zaangażowanej w afe-
rę Ilczenki w guberni lubelskiej62. Znaczącą rolę w działalności „stowarzyszenia” 
zajmującego się nielegalnymi zwolnieniami ze służby wojskowej w Biłgoraju od-
grywała żona tamtejszego naczelnika powiatu Zofia Gurskaja63.

Bardzo ważne dla rodzin rosyjskich funkcjonujących w Królestwie były kwe-
stie związane z wychowaniem religijnym dzieci. W rodzinach prawosławnych 
problemu takiego nie było. Problemy pojawiały się w małżeństwach mieszanych. 
Od 1836 r. prawo nakazywało wszystkie dzieci pochodzące ze związków, w któ-
rych choć jedno z rodziców było wyznania prawosławnego, chrzcić w tej wierze64. 
Nakaz ten rozciągnięto także na Królestwo Polskie. Większość rodzin podporząd-
kowywała się tym regulacjom, choć zdarzały się odstępstwa od nich. W takich 
przypadkach rodzice byli zobowiązani do ponownego ochrzczenia dzieci, tym ra-
zem w cerkwi. Wobec łamiących prawo próbowano wyciągać konsekwencje, zwy-
kle jednak udawało im się znaleźć jakąś wymówkę.

Trudno dociec, jak w związkach mieszanych zapatrywano się na religijne 
kształcenie potomstwa. W zdecydowanej większości, zgodnie z literą prawa, dzie-
ci wychowano w duchu rosyjskim. Matka katoliczka tylko sporadycznie mogła 
oddziaływać na dziecko, właściwie ograniczając się tylko do manifestowania swo-
jej konfesji. Dylematy te widać w pamiętnikach generała Antona Denikina, który 
wspomina, że matka katoliczka próbowała wychowywać go w swojej wierze, do 
czego odnosił się wyrozumiale65. Nie zawsze jednak małżonkowie porozumiewali 
się w kwestii wychowywania dzieci. Nie zawsze też potomstwo dorastało w at-
mosferze tolerancji religijnej. Wskazują na to zapisy pojawiające się w aktach sta-
nu cywilnego po 17/30 kwietnia 1905 r. Ukaz tolerancyjny umożliwiał porzuce-
nie Cerkwi i dokonania konwersji do innego kościoła chrześcijańskiego. Z tego 
właśnie okresu zachowała się dokumentacja przechodzenia osób pochodzących ze 
związków mieszanych wyznaniowo z prawosławia na katolicyzm lub luteranizm 66. 

62 A. G ó r a k, Afera Ilczenki. Mechanizmy korupcji w administracji rosyjskiej Królestwa Pol-
skiego, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. I, pod red. A. G ó r a k a, I. Ł u c i a, D. M a -
g i e r a, Lublin–Siedlce 2008, s. 392–395.

63 „Kraj”, 1886, nr 10, s. 7.
64 S. K o w a l s k a – G l i k m a n, Małżeństwa mieszane w Królestwie Polskim. Problemy asymi-

lacji i integracji społecznej, KH, t. LXXXIV, 1977, z. 2, s. 312–314.
65 А. I. D i e n i k i n, Put’ russkogo oficera, Moskwa 1990, s. 11–13.
66 Proces ten dotyczył głównie byłej ludności unickiej, która w 1875 r. została administracyjnie 

podporządkowana rosyjskiej Cerkwi prawosławnej.
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Na przykład w 1913 r. Zofia Łochtin, lat 24, córka właściciela majoratu Giełczyn 
w powiecie łomżyńskim, pochodząca ze związku mieszanego wyznaniowo, prze-
szła na katolicyzm67.

Wychowywanie dzieci w rodzinach polsko–rosyjskich mogło nieść ze sobą pro-
blemy związane z samoidentyfikacją narodowościową potomstwa. Niewątpliwie 
mogło dochodzić do zadrażnień na tym tle. Niekiedy dziecko, które uzyskało 
pełnoletniość, stawało przed wyborem przynależności do narodu rosyjskiego lub 
polskiego. Najczęściej, wobec istniejących przepisów o związkach mieszanych, 
oficjalnej polityki rusyfikacji oraz przy silnym oddziaływania ojców–Rosjan na 
rodziny, dzieci poczuwały się do narodowości rosyjskiej68. Dotyczyło to zwłasz-
cza środowisk urzędniczych i oficerskich. Inaczej wyglądała sytuacja w rodzinach 
z uboższych warstw społecznych, które osiedlały się poza ośrodkami, w których 
istniały społeczności rosyjskie. W środowisku wiejskim lub małomiasteczkowym 
Kongresówki znacznie trudniej było wychować małego Rosjanina lub Rosjankę. 
Rodziny mieszane wtapiały się w lokalną społeczność, ulegając asymilacji69.

W rodzinach relatywnie ubogich uwaga małżonków skupiała się na zagwa-
rantowaniu potomstwu środków koniecznych do przeżycia. Wegetacji na grani-
cy ubóstwa doświadczały setki rodzin rosyjskich, także w Kongresówce. Nie by-
ło miejsca, czasu i środków na rozwój intelektualny i systematyczne kształcenie 
dzieci. O zasięgu tego zjawiska świadczą przejawy działalności wspomnianych 
już instytucji dobroczynnych. Działalność tę organizowali oczywiście zamożniejsi 
przedstawiciele społeczności rosyjskich70.

Inaczej wyglądało życie codzienne rodzin średniozamożnych i bogatych. 
Ojcowie, zajęci pracą, pozostawiali żonom troskę o domowe ogniska, oddając im 
do dyspozycji niemałe środki finansowe. To właśnie małżonka dbała o wygląd 
mieszkania — zwykle służbowego, chociaż zdarzały się przypadki zakupu nieru-
chomości71. Wygląd takiego mieszkania nie odbiegał od ówczesnych standardów, 

67 APBoŁ, ASC cerkwi prawosławnej p.w. św. Trójcy w Łomży, sygn. 74, k. 20v–21. Porzucanie 
prawosławia na rzecz katolicyzmu stało się częstsze w rodzinach mieszanych w dobie II Rzeczy-
pospolitej. 

68 S. K o w a l s k a – G l i k m a n, op. cit., s. 326; B. D r o z d o w s k a, op. cit., s. 130.
69 O trwałym funkcjonowaniu tego typu rodzin polsko–rosyjskich świadczą zapisy z akt stanu cy-

wilnego z okresu I wojny światowej (po ewakuacji Królestwa Polskiego przez Rosjan) oraz z okresu 
międzywojennego. Niektóre dzieci z tych związków żyły jeszcze do przełomu lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX w.

70 Przedsięwzięcia filantropijne bywały okazją do wzmocnienia wpływów rosyjskich w spo-
łecznościach lokalnych. Chętnie udzielano pomocy półsierotom (gdy np. przy życiu pozostawała mat-
ka katoliczka lub luteranka) i sierotom pochodzącym ze związków mieszanych. Dzieci takie przyj-
mowano do przytułków prowadzonych pod auspicjami rosyjskich instytucji dobroczynnych.

71 Takie postępowanie wiązało się z chęcią ulokowania kapitału. Niekiedy brano pod uwagę 
nadchodzącą emeryturę i szukano miejsca, gdzie można by było osiedlić się po wieloletniej pracy lub 
służbie. Vide APL, Lubelska Izba Skarbowa, sygn. 2168, k. 1–12.
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był uzależniony od majątku i dochodów72. Najczęściej był wierną kopią domu ro-
dzinnego, zachowanego w pamięci z dzieciństwa spędzonego w głębi Rosji.

Na podstawie dostępnych źródeł trudno jest powiedzieć coś pewnego o re-
ligijności Rosjan w Królestwie. Musiała ona wyglądać różnie w poszczególnych 
rodzinach. Pewnych informacji dostarczają tzw. księgi spowiedzi, zachowane jed-
nak w niedużej ilości73. Niewątpliwie prawosławie było elementem integrującym 
i głęboko wiążącym rodziny rosyjskie. Święta religijne umożliwiały wspólne prze-
żywanie uroczystych chwil, a uczęszczanie na nabożeństwa czy świąteczne po-
siłki stwarzało okazje do zacieśniania więzów familijnych i towarzyskich. W tym 
miejscu nasuwa się pytanie: jak w takich sytuacjach traktowano matkę (rzadziej 
ojca) należącą do innego kościoła chrześcijańskiego? Częściową przynajmniej od-
powiedź znajdujemy w przywoływanych już wspomnieniach Denikina, które ewo-
kują atmosferę znacznej tolerancji i wyrozumiałości w stosunku do innowierców. 
Inne źródła wskazują jednak, że sytuacja taka nie była powszechna. Różnie można 
oceniać akty konwersji na prawosławie, dokonywane przez żony Rosjan po upły-
wie kilkunastu miesięcy lub kilku lat od chwili zawarcia małżeństw74. Na ile decy-
zje takie były wymuszane naciskami męża lub środowiska, a na ile były własnymi 
i przemyślanymi decyzjami kobiet?

Znaczącym wydarzeniem w życiu każdej rodziny było przyjście na świat 
kolejnego jej członka. Stanowiło to okazję do spotkania z bliskimi krewnymi 
mieszkającymi w Cesarstwie lub w innej miejscowości Królestwa. Celebrowanie 
chrztów rzuca światło na siłę więzi łączących Rosjan z bliskimi krewnymi i po-
winowatymi. Spójrzmy na kilka przykładów: w 1880 r. w cerkwi w Sandomierzu 
miał miejsce chrzest syna Joasafa Jurjewa, kapitana oddziału straży granicznej sta-
cjonującego w Parach (pow. janowski). Ojcem chrzestnym został brat oficera — 
Nikołaj, na stałe mieszkający w majątku rodzinnym w guberni kurskiej75. Trzy lata 
wcześniej na 72 chrzty udzielone w soborze w Lublinie tylko w przypadku czte-
rech rodzicami chrzestnymi były osoby z najbliższej rodziny dziecka. Chrzestnym 
syna pomocnika naczelnika powiatu nowoaleksandryjskiego Waleriana Łange zo-
stał jego brat Aleksander, zatrudniony w randze radcy stanu w Kancelarii Dworu 
Cesarskiego w Petersburgu, zaś chrzestnym córki policmajstra Lublina Aleksandra 
Surkowa — jego brat Jewgienij, sędzia Sądu Okręgowego we Włodzimierzu nad 

72 Rzadkie są przypadki, gdy zachowały się inwentarze ruchomości sporządzane z okazji różnych 
transakcji lub realizacji testamentów, które pozwalają na odtworzenie wyglądu mieszkań. 

73 Ówczesne władze rosyjskie kontrolowały skalę przystępowania do spowiedzi przez członków 
społeczności parafialnych. Odnosiło się to szczególnie do osób na służbie państwowej.

74 Vide sprawę żony gubernatora piotrkowskiego K. Millera; Ł. C h i m i a k, op. cit., s. 103.
75 Matką chrzestną została siostra dziecka. Rodzice chrzestni zostali wybrani spośród najbliższej 

rodziny. O przywiązaniu do rodziny może świadczyć fakt przebycia długiej drogi z guberni kurskiej 
do Sandomierza z okazji tej uroczystości; APKoS, ASCPP w Sandomierzu, prawosławne, sygn. 16, 
p. 8–9.
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Klaźmą76; Nikołaj Łochtin, właściciel majoratu Giełczyn w powiecie łomżyńskim, 
w czerwcu 1895 r. w soborze pw. św. Trójcy w Łomży, ochrzcił córkę Natalię, 
której rodzicami chrzestnymi byli: podporucznik pułku piechoty twierdzy Lipawa 
Piotr Łochtin i żona naczelnika Kazańskiego Okręgu Dróg Komunikacyjnych Olga 
Łochtin77; w 1867 r. w Kielcach swoją córkę Jelenę ochrzcił zapasowy oficer stra-
ży ziemskiej guberni kaliskiej Erast Manuiłow, w cerkwi w charakterze rodziców 
chrzestnych wystąpił wówczas wicegubernator kielecki Apołłon Manuiłow i wdo-
wa po asesorze kolegialnym Jelizawieta Manuiłowa78. Wstąpienie w związek mał-
żeński członka najbliższej rodziny także było okazją do spotkań rodzinnych. Warto 
przy tym zauważyć, że na plan pierwszy zdają się wówczas wysuwac kontakty 
towarzyskie a nie związki rodzinne.

Rosjanie mieli okazję do spotkań z bliskimi z Cesarstwa nie tylko podczas 
ważnych wydarzeń rodzinnych. Urzędnicy i oficerowie korzystali przecież z urlo-
pów, na które udawali się zazwyczaj w gronie najbliższej rodziny.Wielokrotnie, 
w miarę możliwości, odbywali podróże do swych rodzinnych majątków, dawnych 
miejsc zamieszkania lub do miejscowości, w których mieszkali ich krewni. Przy 
okazji starali się odwiedzać rodziców i rodzeństwo; np. kontroler Lubelskiego 
Gubernialnego Zarządu Akcyzy Krylenko w latach 1896–1899, aż siedmiokrotnie 
wyjeżdżał do swej macierzystej guberni smoleńskiej79. 

Najczęściej wyjazdy urzędników odbywały się w czasie wakacji lub najważ-
niejszych świąt religijnych. Wysocy urzędnicy (gubernatorzy, wicegubernatorzy, 
naczelnicy powiatów, naczelnicy urzędów administracji specjalnej — izb skarbo-
wych i izb kontrolnych — a także sędziowie czy komisarze ds. włościańskich) 
mogli liczyć na uzyskanie urlopu zagranicznego. Wyjazdy, często motywowane 
względami zdrowotnymi, dawały także okazję do zwiedzania. W celach leczni-
czych wyjeżdżał do Marienbadu (Mariańskich Łaźni w Czechach) m.in. guber-
nator Tchorżewskij80. Większość urlopów zagranicznych miało cele turystycz-
ne. W 1867 r. po krajach niemieckich i Czechach podróżował M. Wienijukow. 
Odwiedził m.in. Berlin, Pragę, Brno, Lipsk i Drezno81. Aleksandr Smolenskij, ko-
misarz ds. włościańskich powiatu krasnostawskiego, w latach 1910–1911 spędził 
letnie urlopy w Paryżu i Wiedniu82. Z urlopów korzystali też oficerowie jednostek 
armii rosyjskiej i różnych formacji mundurowych. Oficerowie straży granicznej 

76 Rok później na 62 chrzty udzielone w soborze, w trzech przypadkach rodzicami chrzestnymi 
zostali członkowie najbliższej rodziny; APL, USC Lublin, prawosławne–sobór Podniesienia Krzyża, 
sygn. 1, k. 4v–5, 10v–11, 17v–18, 30v–31; sygn. 2, k. 15v–16, 25v–26, 30v–31.

77 APBoŁ, ASC cerkwi prawosławnej p.w. św. Trójcy w Łomży, sygn. 74, k. 20v–21.
78 APKiel, ASCPP w Kielcach, sygn. 5, p. 14–17.
79 APL, Lubelski Gubernialny Zarząd Akcyzy, sygn. 172 (cały poszyt).
80 W latach dziewięćdziesiątych XIX w. Tchorżewskij siedmiokrotnie korzystał z urlopu zagranic-

znego; APL, RGL (1867–1918), sygn. osobowe 1842 knlb.
81 М. I. W i e n i j u k o w, Iz wospominanij, kn. II: 1867–1876, Amsterdam 1895, s. 42–43.
82 APL, LGUdsW, sygn. 167 knlb.
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często wyjeżdżali do najbliższych miejscowości leżących tuż za granicą, np. do 
Torunia. Bardzo popularnym celem wyjazdów był Kraków83. Czasami takie wy-
prawy kończyły się niefortunnie. W tragicznej sytuacji znaleźli sie bliscy naczelni-
ka gubernialnego zarządu żandarmerii w Lublinie Borisa Onoprijenki. W połowie 
lipca 1890 r. cała rodzina wyjechała do Austro–Węgier na urlop, który zakończył 
się śmiercią Onoprijenki w Wiedniu84. W tym samym mieście, w końcu maja 1907 
r., swój urlop zdrowotny analogicznie zakończył wicegubernator lubelski Michaił 
Skrjabin85.

Śmierć współmałżonka, matki lub ojca przynosiła poważne konsekwencje dla 
całej rodziny. Drastycznym zmianom mogło wówczas ulec położenie materialne. 
W osobie matki rodzina traciła kogoś, kto zajmował się najczęściej domem rodzin-
nym i był organizatorem jej codziennego bytu. Pod znakiem zapytanie stawało 
wychowanie dzieci. Z zachowanych źródeł wynika, że przedstawiciele rosyjskiego 
korpusu urzędniczego i oficerskiego po okresie żałoby nierzadko decydowali się 
na powtórny ożenek.. Skądinąd utrata żony czy matki zwykle nie wpływała bez-
pośrednio na sytuację finansową. Inaczej mogły wyglądać konsekwencje śmierci 
męża i ojca. Brak dochodów zapewnianych przez głowę rodziny stawiał ją nie-
rzadko na krawędzi katastrofy. System emerytalno–ubezpieczeniowy nie gwaran-
tował świadczeń pozwalających na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia86. 
Wdowie było znacznie trudniej znaleźć kandydata na współmałżonka, niż wdow-
cowi, chyba, że z racji posiadanego majątku — zwłaszcza nieruchomości — stano-
wiła atrakcyjną partię.

W znacznie cięższej sytuacji znajdowały się rodziny z uboższych warstw spo-
łecznych. Śmierć któregoś z małżonków mogła powodować perspektywę nędzy. 
Wyjściem z sytuacji mogła być ponowna zmiana stanu cywilnego. Jednak w grupie 
rodzin z nizin społecznych zdarzało się to bardzo rzadko. Samotna matka lub oj-
ciec, nie mogąc samodzielnie podołać wydatkom na utrzymanie rodziny, zwraca-
ł(a) się z prośbą o pomoc do instytucji rosyjskich lub polskich. W takich przypad-
kach proszono o wsparcie finansowe, względnie przyjęcie dzieci do przytułków 
lub ochronek87.

83 Vide APKr, C. i K. Dyrekcja Policji w Krakowie, sygn. 40, 42, 45, 55, 59 (całe fascykuły).
84 Onoprijenko zmarł 15/27 lipca 1890; APL, USC Lublin, prawosławne–sobór Podniesienia 

Krzyża, sygn. 13, k. 72v–73.
85 Vide APL, RGL (1867–1918), sygn. osobowe 1624.
86 W takiej sytuacji rodzina przenosiła się do miejsca pobytu krewnych. Niekiedy ciężar utrzyma-

nia spadał na najstarszego syna, który po uzyskaniu pełnoletności miał ustabilizowaną sytuację 
materialną.

87 Vide APL, Lubelski Oddział Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności, sygn. 1–4 (całe po-
szyty); A. B o b r y k, I. K o c h a n, op. cit.., s. 96–100; E. P i ó r k o w s k a, op. cit.; K. L a t a w i e c, 
Działalność przytułku dziecięcego Rosyjskiego Towarzystwa Dobroczynności w Lublinie w latach 
1868–1915, [w:] Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne, red. K. J a k u b i a k, 
W. J a m r o ż e k, t. II, Bydgoszcz 2002, s. 166–184.
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Rodzina rosyjska — także w Królestwie — stawała w obliczu różnych wy-
zwań. Niekiedy dochodziło do rozwodów. Cerkiew prawosławna dopuszczała taką 
możliwość. Rozwodów udzielał Świątobliwy Synod na podstawie dokumentacji 
zgromadzonej przez konsystorze diecezjalne. Sam proces rozwiązania małżeń-
stwa trwał co najmniej kilkanaście miesięcy, zaś jego najczęstszymi powodami 
było cudzołóstwo lub niezdolność do współżycia. Rozwodnik lub rozwódka mieli 
prawo ponownie zawrzeć małżeństwo, mogli również otrzymać zakaz powtórnego 
związku (dożywotni lub na określony czas). Wszystko zależało od ewentualnego 
orzeczenia winy któregoś ze współmałżonków88. Rzecz inna, że rozwody miały 
miejsce wyłącznie wśród przedstawicieli rodzin zamożnych, np. gubernatorów 
i wicegubernatorów takich jak Dmitrij Zasjadko, Boris Borch i Aleksandr Liders–
Wejmarn. Wszyscy oni zostali obarczeni winą za rozpad związku (dopuścili się 
zdrady małżeńskiej)89. 

Rozpad małżeństw zdarzał się także wśród urzędników bądź oficerów średniej 
rangi. Byli wśród nich: Nikołaj Zielenin — inspektor podatkowy z guberni piotr-
kowskiej, Michaił Gołynskij — nauczyciel Lubelskiego Gimnazjum Męskiego, 
Natalia Nordtszejn — nauczycielka szkoły elementarnej, Aleksander Iwanow — 
urzędnik kancelaryjny Lubelskiej Izby Kontrolnej, Aleksiej Kiemarskij — starszy 
pomocnik nadzorcy Lubelskiego Gubernialnego Zarządu Akcyzowego, Eduard 
von Stavenhagen — radca wydziału Lubelskiego Zarządu Gubernialnego, Boris 
Jaroszenko — członek stały Lubelskiego Gubernialnego Urzędu ds. Włościańskich, 
Nikołaj Czufarowskij — komornik sądowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie, 
Fiodor Kisielewicz — naczelnik powiatu i Maria Kisielewicz (z domu Witkiewicz) 
— dama klasowa Progimnazjum Żeńskiego w Chełmie90.

Istotnym problemem był w takiej sytuacji los potomstwa. Ustalenie opieku-
na nad niepełnoletnimi dziećmi uzależniano od wspólnej decyzji eksmałżonków. 
W przypadku rodziny Borcha wychowaniem dzieci zajęła się była żona, on zaś 
samotnie mieszkał w Suwałkach, pełniąc tam obowiązki wicegubernatora. Inaczej 
potoczyły się losy dzieci gubernatora piotrkowskiego Michaiła Arcimowicza. Ich 
matka zdecydowała się w 1906 r. na rozwód (bez orzekania winy), zaś dzieci zna-
lazły się pod opieką ojca.

Wielu Rosjan związało się z Królestwem Polskim na całe życie. Tutaj rozpo-
częli pracę lub służbę, znaleźli żonę i doczekali się potomstwa, a nierzadko rów-

88 W analizowanej grupie znacznie częściej rozpad małżeństwa dokonywał się z winy mężczyzny.
89 Borch i Liders–Wejmarn otrzymali dożywotni zakaz zawarcia powtórnego związku małżeń-

skiego. Jednak Liders–Wejmarnowi udało się zdjęcie anatemy (nałożonej w styczniu 1895 r.) i w maju 
1900 r. poślubił kolejną żonę. Vide RGIA, zespół 1284, inwentarz 46, 1903 rok, sygn. 101; APŁ, Rząd 
Gubernialny Piotrkowski, sygn. 6249; APR, Rząd Gubernialny Radomski II, sygn. 2009.

90 Vide APL, RGL (1867–1918), sygn. osobowe 722, 1693; LGZA, sygn. 151; SOL, sygn. 651; 
ChIS, sygn. 1154; Dyrekcje Szkolne, sygn. osobowe 826; LGUdsW, sygn. 103, 116, 116a; APPPT, 
ASCPP w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 1894 rok, k. 27v–28; APPT, ASCPP w Radomsku, 
sygn. II/5, 32v–34.
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nież dożywali swych dni na emeryturze. W źródłach można odnaleźć wiele śladów 
obecności Rosjan–emerytów; mieszkali oni w wielu miastach Kongresówki. Po 
zakończeniu służby często nie wracali w głąb Rosji. Ukazywały wówczas swą siłę 
związki z miejscem wieloletniego zatrudnienia i zamieszkania, a także względy 
ekonomiczne (posiadane nieruchomości ziemskiej, budynków itd.) oraz rodzinne 
(wspólne zamieszkanie z synem lub córką przebywającymi nadal w Królestwie). 
Zjawisko to jest widoczne np. wśród oficerów rosyjskiej straży granicznej. Jednym 
z popularnych miejsc osiedlania się oficerów tej formacji po zakończeniu służby, 
był Kalisz. W mieście tym od początku lat osiemdziesiątych do połowy lutego 1899 
r. zamieszkiwał Michaił Wasilewskij. Do chwili przejścia na emeryturę był dowód-
cą jednego z oddziałów Kaliskiej Brygady Straży Granicznej. Swoich ostatnich 
dni doczekali w Kaliszu dwaj inni emerytowani oficerowie tej brygady: rotmistrz 
Fiodor Astapienko (zm. w wieku 69 lat) i generał–lejtnant Nikołaj Puzryriewskij 
(zm. w wieku 68 lat). Do połowy sierpnia 1911 r. przebywał tam także pułkownik 
w stanie spoczynku 13 Wieluńskiej Brygady Straży Granicznej Władimir Beniko 
(zm. w wieku 78 lat)91.

Analizując życie rodzinne, nie można pominąć osób niemających rodzin. 
Samotność dotykała przeważnie ludzi starszych, którzy utracili współmałżonka 
a niekiedy także innych bliskich krewnych. Wdowcy i wdowy w podeszłym wieku 
nie należeli do rzadkości, na co wskazują akta stanu cywilnego. Jednak samotność 
dotykała nie tylko osoby starsze. Bywało, że młody lub w średnim wieku bezżenny 
urzędnik czy oficer, oderwany od swojego środowiska, trafiający do obcego kraju, 
pozbawiony przyjaciół, niekiedy borykający się z problemami osobistymi czy prze-
żywający zawód miłosny, nie potrafił, odnaleźć się w nowej sytuacji. Prowadziło 
to niekiedy do samobójstw. Dość głośnym echem odbiło się samobójstwo wice-
gubernatora lubelskiego Michaiła Sieleckiego w listopadzie 1914 r. W lutym ro-
ku 1894 na swoje życie targnął się Grigorij Kocubinskij, sędzia gminny II okręgu 
powiatu zamojskiego92. Problem ten występował także w armii rosyjskiej. Raport 
lubelskiego gubernialnego naczelnika żandarmerii z 1890 r. sygnalizował nagły 
wzrost liczby samobójstw wśród oficerów i żołnierzy jednostek wojskowych sta-
cjonujących na Lubelszczyźnie93.

W sumie życie rodzinne Rosjan w Kongresówce nie odbiegało od wzorców 
funkcjonujących w społeczeństwach tej części Europy na przełomie XIX i XX w. 
Specyfika życia nielicznych, choć w pewnej mierze uprzywilejowanych grup, roz-
sianych wśród ludności o odmiennym obliczu kulturowym, skłaniała do tworze-

91 Wasilewskij zmarł w wieku 62 lat w Kaliszu. Pozostała po nim wdowa, Maria z domu Szrajber. 
APKal, ASCPP w Kaliszu, sygn. 54, p. 92–93; sygn. 57, p. 143–144; AUSC w Kaliszu, ASCPP 
w Kaliszu, sygn. 1911 rok, k. 122v–123.

92 APL, RGL (1867–1918), sygn. osobowe 1586 knlb.; Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, 
sygn. 1894:55, k. 29; „Chołmskaja Rus’”, 1914, nr 65, s. 7–8; „Głos Lubelski”, 1914, nr 51, s. 2.

93 Najwięcej samobójstw w 1890 r. miało miejsce w garnizonie twierdzy Iwangorod. GARF, 
zespół 110, inwentarz 24, sygn. 2626, k. 10–11.
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nia się zamkniętych kolonii rosyjskich. Dotyczyło to przede wszystkim członków 
elity urzędniczej i wojskowej. Znacznie łatwiej asymilacja ze społeczeństwem 
polskim następowała wśród Rosjan należących do niższych warstw społecznych. 
Świadczyć może o tym choćby skala małżeństw mieszanych zawieranych w tej 
grupie z przedstawicielkami miejscowego społeczeństwa.

Family and Family Life of Russians in the Polish Kingdom from the 1863 
Uprising to the Word War I

After the 1863 uprising, in result of the liquidation of the relicts of the Polish 
Kingdom’s autonomy, its territory was the object of an inflow of Russians. A significant 
part of them were clerks, soldiers, and officers of the Border Guard, gendarmerie, etc. 
(there were also businessmen and workers). The result of the social and professional 
structure of this group was the geographic spreading of the Russians (mostly administrative 
centers and garrisons), and the relative lack of women. Russian clerks and officers who 
wanted to start a family, tried to reconstruct the model of life which they knew from their 
childhood, in effect they married daughters of other members of their group or women from 
the Russian ethnic territory. Cases when they took wives from the Polish territory (of 
Polish, German or Jewish nationality) were relatively rare, a major part of these women 
took the Orthodox religion of their husbands. The described people had on average a small 
number of children: among 2950 couples analyzed by K. Latawiec, 679 had no children, 
931 — only one, 910 — two or three. The Russians tried to send their descendants to 
schools in the Russian ethnic territories and to keep contacts with their relatives who lived 
in ethnic Russia. Common celebrations of Orthodox feasts were an important factor of the 
group integration. In effect Russian clerks and officers effectively supported the Russian–
Orthodox model of life. Their compatriots representing lower social strata (workers, small 
businessmen) had more often Polish wives. It was more favorable for their assimilation, 
mostly after 1905 the state authorities abolished the law obligating the persons who had at 
least one Orthodox parent to profess this confession.
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(Z)asymilowane rodziny żydowskie w II Rzeczypospolitej — 
zarys problematyki 

Badanie rodzin znajduje się na pograniczu historii społecznej i socjologii. 
Z jednej bowiem strony ich kształt i funkcjonowanie zależy od epoki, z drugiej 
zaś od środowiska i miejsca. Stąd badacze zajmują się rodzinami z określonych 
kręgów społecznych: chłopskimi, inteligenckimi, robotniczymi, wielkomiejskimi, 
albo — jeszcze bardziej szczegółowo — reprezentującymi różne grupy zawodo-
we, np. wojskowych czy górników. Wszystkie wybrane w ten sposób grupy rodzin 
cechują się specyficznymi wyróżnikami, jak wykształcenie rodziców (lub głów ro-
dzin), zawód, miejsce zamieszkania, przynależność do warstwy lub klasy społecz-
nej, czasem zamożność, względnie pewne zachowania społeczne (np. w przypadku 
rodzin patologicznych czy niepełnych).

Na wstępie należy odpowiedzieć na pytanie, czy można w ogóle mówić synte-
tycznie o specyfice zasymilowanych rodzin żydowskich w okresie międzywojen-
nym. Jest to związane z dwoma problemami. Pierwszy to definicja rodzin zasymi-
lowanych, czy szerzej — asymilujących się, albo tylko akulturowanych. Granice 
między tymi pojęciami są wszak płynne. Pominę zasymilowane całkowicie rodzi-
ny żydowskie. Ich sytuacja zakłada bowiem, że pod względem funkcjonowania 
i postrzegania ich przez otoczenie są one po prostu rodzinami polskimi. Oprócz 
pochodzenia nic ich nie wyróżnia spośród innych z tego samego środowiska (to 
samo dotyczy zasymilowanych rodzin niemieckich, czeskich czy ukraińskich). 
W tym kontekście absurdem byłoby badanie rodzin choćby takich znanych działa-
czy obozu narodowego, jak Wasiutyński czy Stroński. Artykuł ten dotyczy rodzin 
asymilowanych, ale takich, które jeszcze nie całkiem odcięły się od przeszłości, 
akceptowały swoje żydowskie korzenie, albo — co też nie było rzadkie — pol-
skie społeczeństwo postrzegało je nadal jako żydowskie lub żydowsko–polskie, 
choć sami ich członkowie uważali się już za stuprocentowych Polaków. Inny typ 
to rodziny akulturowane, które przyjęły całkowicie polski język i kulturę, lecz nie 
zmieniły tożsamości narodowej — względnie miały tożsamość podwójną — a tak-
że te, które będąc w trakcie asymilacji czy akulturacji, zmieniały swoją identyfika-
cję narodową i obyczaje. 
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Czy można w ogóle badać takie rodziny i formułować uogólnienia? Właściwie 
nic ich nie łączy, ani zawód, ani położenie materialne, ani pochodzenie społeczne, 
ani miejsce zamieszkania, ani wyznawana religia. Wyróżnik jest tylko jeden, ale 
istotny — wykorzenienie z poprzedniego środowiska bez pełnego wejścia w nowe, 
spędzanie życia na swoistym pograniczu społeczności, kultur, języków i religii. 
Okazuje się jednak, że ta sytuacja silnie wpływała na życie rodzinne, zawieranie 
małżeństw, wychowywanie dzieci, tak że można mówić o specyfice rodzin zasymi-
lowanych. Oczywiście wszystko, co można powiedzieć na ten temat, jest pewnym 
„uśrednieniem” — nie każda rodzina (a może lepiej powiedzieć: żadna) nie odpo-
wiadała w pełni modelowi, który zostanie tu przedstawiony. Wiele z nich zbliżało 
się jednak — bardziej lub mniej — do tego wzorca.

Warto też zdefiniować na wstępie pojęcie „rodzina”. W tym wypadku badać 
można tylko rodziny nuklearne, czasem także ich związki z dalszymi krewnymi: 
dziadkami, wujami, kuzynami. Asymilacja nie musiała bowiem obejmować całej 
wspólnoty krewniaczej, jej część mogła czuć się Polakami, podczas gdy nawet 
najbliżsi krewni pozostawali ortodoksyjnymi Żydami, mówiącymi po polsku słabo 
lub wcale. Artykuł ten powstał na podstawie wspomnień i pamiętników, spisywa-
nych zazwyczaj po II wojnie światowej (w dodatku często przez osoby, które przed 
1939 r. były dziećmi lub dopiero wchodziły w dorosłe życie) oraz wybranych tytu-
łów polskojęzycznej prasy żydowskiej okresu międzywojennego. 

Trzeba też pamiętać o znacznej nadreprezentacji rodzin inteligenckich, rza-
dziej przedstawicieli zamożnego mieszczaństwa. Te bowiem warstwy asymilowa-
ły się najszybciej. Także wśród robotników i rzemieślników zdarzały się rodzi-
ny zasymilowane, ale były to przypadki rzadsze. Wojnę stosunkowo łatwiej było 
przeżyć osobom z rodzin asymilowanych od dawna, władającym perfekcyjnie 
językiem polskim, mającym polskich znajomych i — co istotne — dostatecznie 
zasobnym, aby mieć za co utrzymać się, a czasem i zapłacić za ukrycie. Do te-
go dochodzi kwestia powojennych emigracji. I ostatnia, choć nie najmniej ważna 
kwestia — najczęściej piszą wspomnienia przedstawiciele warstw wykształco-
nych. Stąd wśród pamiętnikarzy przewaga przedwojennej inteligencji. Niestety, 
nie ma prawie wcale pamiętników kolejnej, nielicznej, ale bardzo głęboko asymi-
lowanej czy akulturowanej grupy — przedwojennych właścicieli zakładów prze-
mysłowych. Wśród rodzin asymilowanych omawianych w tym artykule zabraknie 
specyficznych rodzin wielkiej burżuazji. 

Większość omawianych rodzin (poza bardzo nielicznymi, zasymilowanymi od 
pokoleń) wyrosła z wzorca żydowskiego. Za mało tu miejsca, aby ten wzorzec 
opisać, wymagałoby to osobnej monografii. Najważniejsze jest uświadomienie so-
bie, że rodziny żydowskie, szczególnie ortodoksyjne, były na ogół dość liczne, 
małżeństwa zazwyczaj aranżowano, matki częściej niż w środowiskach katolickich 
zajmowały się pracą zawodową (często ze względu na to, że rodzina miała własny 
sklep lub warsztat, ale również dlatego, że mężowie poświęcali wiele czasu na 
studiowanie świętych ksiąg i dysputy religijne). Wykształcenie dzieci było wy-
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soko cenione. Szczególnie dbano o religijną edukację synów, istotną ze względu 
na prestiż i pozycję na rynku małżeńskim, ale przede wszystkim ze względu na 
wymogi wiary. Mniej natomiast ceniono świecką edukację chłopców. Z kolei córki 
kształcono, niekiedy raczej z prawnej konieczności, niż z wewnętrznej potrzeby, 
w zwykłych, niereligijnych albo i nieżydowskich szkołach. Stąd bywały one re-
latywnie lepiej wykształcone i bardziej związane z pozażydowskim światem, niż 
mężczyźni. 

WIELKOŚĆ RODZINY

Pierwszy problem, poważniejszy niż w wypadkach rodzin jednoznacznie ży-
dowskich czy polskich, stanowił sam wybór współmałżonka. Zasymilowane panny 
i kawalerowie, mówiący tylko po polsku, mało lub wcale niereligijni, ale nadal 
formalnie wyznania mojżeszowego, ani nie mieli ochoty wiązać się z tradycyjny-
mi rodzinami żydowskimi, ani nie byli w nich dobrze widziani. Problemy, jakie 
pojawiały się w rodzinach, w których jeden z małżonków wywodził się z rodziny 
zasymilowanej, a drugi z przywiązanej do tradycji żydowskiej przedstawiła Irena 
Krzywicka. Jej matka czuła się całkowicie Polką, natomiast ojczym był przywódcą 
Bundu. Gdy on czuł się w dzielnicy żydowskiej, w żydowskim środowisku całko-
wicie swobodnie, dla matki było ono zupełnie obce. Nie chciała razem z nim cho-
dzić do tej dzielnicy, żydowskie ulice i towarzystwo działały na nią odpychająco. 
Sama się tego uczucia wstydziła, ale nie była w stanie nic na to poradzić. W rezul-
tacie doszło do rozluźnienia więzi między małżonkami1.

Z drugiej strony nawet zasymilowane rodziny żydowskie niechętnie podcho-
dziły do perspektywy ślubu z Polką czy Polakiem. Często chodziło o względy reli-
gijne, nie tylko dlatego, że część z nich była nadal wierząca, choć nieortodoksyjna. 
Nawet te ateistyczne z dużą niechęcią, a nawet wrogością, odnosiły się do perspek-
tywy chrztu dziecka — zwykle warunku koniecznego do zawarcia małżeństwa, 
bowiem poza byłym zaborem pruskim (gdzie populacja żydowska była niewielka) 
nie istniały śluby cywilne. Do tego dochodziła obawa przed antysemityzmem przy-
szłego współmałżonka lub jego rodziny, który — jak dowodzono — pojawi się 
niechybnie przy pierwszych domowych nieporozumieniach. Polskojęzyczne pisma 
żydowskie, kierowane do czytelników asymilowanych lub przynajmniej akulturo-
wanych, miały negatywny stosunek do małżeństw mieszanych. Potępiano je wprost 
albo opisywano w sposób wysoce niezachęcający do ich zawierania. Wzmianki 
o parach mieszanych można znaleźć często w kronice kryminalnej. Finał takiego 
związku był zawsze tragiczny — ślub nie dochodził do skutku, młoda para zo-
stawała wyklęta przez obie społeczności, trup padał gęsto2. W opinii publicystów 

1 I. K r z y w i c k a, Wyznania gorszycielki, oprac. A. T u s z y ń s k a, Warszawa 1998.
2 Tragiczna miłość chrześcijanki i Żyda, „Nasz Przegląd”, 4 czerwca 1935, s. 5.
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małżeństwa takie zawsze kończyły się źle, przy czym nie obciążano jednoznacznie 
winą za to jednej ze stron, problemem była obustronna „obcość”. Pismo „5–ta ra-
no” opublikowało cały cykl listów do redakcji na ten temat. W każdym nieszczęsny 
zakochany w osobie innej narodowości opisywał swoje perypetie, a rady udzielano 
zawsze jednakowej: „zakochaj się w kim innym”. „Nowe Słowo” opisywało losy 
młodej Żydówki, która przyjęła chrzest na życzenie polskiego kochanka, a gdy ten 
stracił pracę, porzucił ją. Dziewczyna pozostała zupełnie sama, nikt nie chciał jej 
udzielić pomocy3.

Nie chodziło zresztą o jakąś specjalną niechęć do Polaków. Każdy współmał-
żonek, o ile nie był Żydem, był przyjmowany niechętnie. Jedna z pamiętnikarek 
pisała, że jej brat mieszkając we Francji ożenił się z Francuzką i okazało się, że to-
lerancja stosunkowo asymilowanej, liberalnej rodziny aż tak daleko nie sięga. „To 
była dla moich rodziców dość istotna sprawa. I chociaż mój ojciec był postępowy 
i tolerancyjny, nikt z nas nie miał odwagi mu o tym powiedzieć. Potem, kiedy ona 
przychodziła do nas, przez dłuższy czas ojciec udawał, że jej nie widzi, że nie 
wie, kto to jest”4. Jeszcze większy szok spotkał innych, tym razem tradycyjnych 
rodziców asymilujących się dzieci, gdy jeden z synów przywiózł sobie do domu 
z zagranicznych studiów żonę Japonkę i — co było zdaje się nie mniejszym szo-
kiem — psa. „Duże trzęsienie ziemi nie wywołałoby większego wrażenia na jego 
rodzicach i mieszkańcach Chełma. [...] Biedni jego rodzice nie wiedzieli, co z tym 
wszystkim robić. Ani synowa, ani pies nie mieścili się w ich wyobrażeniu świata”5. 
Ostatecznie psa sprzedano, a synowa, jak się ku satysfakcji rodziny okazało, była 
tylko „na próbę”. Została wyprawiona z powrotem. 

Najbardziej dramatyczne sytuacje zdarzały się, gdy ortodoksyjne, lub tylko 
tra dycyjne rodziny żydowskie wyklinały i uznawały za zmarłego syna czy cór-
kę, którzy z powodu małżeństwa przyjęli chrzest (dotyczyło to także wypadków, 
gdy wybrankiem był ochrzczony Żyd lub Żydówka z zasymilowanej rodziny)6. 
Wtedy następowało ostateczne zerwanie. Nie zawsze kończyło się to dramatem, 
czasem stanowiło wstęp do wejścia w nową społeczność. Maria Konieczna, córka 
Polaka i ochrzczonej Żydówki, której rodzina się wyrzekła, tak opisuje swoją mat-
kę: „Matka moja jednak musiała u boku »goja« łamać bariery, z których początko-
wo nie zdawała sobie sprawy. Inna kultura, wiara; na początku miała nawet trud-
ności językowe. Przede wszystkim była samotna i poza ojcem nie miała nikogo. 
[...] A jednak adaptowała się, i to szybko. Młoda, pełna wdzięku i ufna — szybko 
została przyjęta do nowej społeczności. Odcięto jej korzenie, ale za to rosły jej 

3 Z otchłani kryzysu. Neofitka, „Nowe Słowo”, 10 lipca 1931, nr 55, s. 3.
4 W końcu wyszłam, zostawiając rodziców, rozmowa z Ireną Tarłowską (właśc. Szenberg), [w:] 

B. E n g e l k i n g, Na łące popiołów. Ocaleni z Holocaustu, Warszawa 1993, s. 148–149.
5 W. D u n w i l l, Trzy kolory mojego życia, Warszawa 2000, s. 15.
6 Nie żałuję ani jednego dnia spędzonego w gettcie..., rozmowa z Heleną Merenholc, [w:] B. E n g e l -

k i n g, op. cit., s. 191.
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skrzydła”7. Dopiero przed samą wojną wznowiła kontakty z mniej ortodoksyjną 
częścią rodziny, ukrywając jednak przed córką informację, że są to Żydzi. Maria 
Konieczna spędziła nawet wakacje u krewnych matki, ale o tym, że byli Żydami 
dowiedziała się dopiero w momencie wkroczenia Niemców do Lwowa.

Częściej jednak „wyklęte” dzieci i „wyklinający” rodzice byli z tego powo-
du bardzo nieszczęśliwi. Niekiedy część rodziny w tajemnicy (najczęściej przed 
ojcem) starała się utrzymać kontakt z ochrzczonymi krewnymi, ale z konieczno-
ści związki te były luźne i zazwyczaj na poziomie rodzeństwa, a prawie nigdy 
dziadków i wnuków. Do wyjątków należy opisywana sytuacja z przedwojennych 
Brzeżan, gdzie dziadkowie, mimo zerwania stosunków z synem, utrzymywali bli-
skie kontakty z wnuczką: „Anna była Żydówką, jedną z dwójki Żydów, którzy 
jeszcze mieszkali w Brzeżanach. Jej ojciec zakochał się w Polce i ożenił jeszcze 
w latach dwudziestych. Rodzina wyrzekła się go, ale mała Anna często odwiedzała 
żydowskich dziadków”8.

Zazwyczaj jednak przedstawiciele najmłodszego pokolenia nie tylko nie 
utrzymywali kontaktów z rodziną, która wyrzekła się rodziców, lecz nie znali na-
wet z widzenia swoich najbliższych krewnych, często mieszkających kilka ulic 
dalej. Często nie znali także historii rodzinnej — nie wiedzieli, jak ma na imię 
dziadek, ile rodzeństwa ma matka lub ojciec. Rozgoryczeni rodzice utrzymywali 
swą przeszłość w tajemnicy, nie snuli rodzinnych opowieści, nie mówili o swoim 
dzieciństwie. Przyjęcie chrztu było uważane za zdradę narodowości tak powszech-
nie, że zdarzało się, iż nawet niezbyt religijni rodzice wyrzekali się swoich dzieci. 
Czasem czynili to z przekonania, czasem dlatego, że obawiali się potępienia za 
strony swojego środowiska, a nierzadko całkiem prozaicznie — utraty żydowskich 
klientów swoich sklepów i warsztatów.

Całkowite zerwanie z rodziną i tradycja rodzinną mogło być też inicjatywą 
zasymilowanego syna czy córki, którzy postanowili, czasem dla kariery, czasem 
ze względu na współmałżonka lub przyszłość dzieci, całkowicie zatrzeć ślady ży-
dowskiej przeszłości. Zmieniali nie tylko wiarę, lecz także imię, nazwisko, śro-
dowisko i ukrywali swoje pochodzenie. W takich wypadkach było oczywiste, że 
wszelkie związki z rodziną, szczególnie tradycyjną, źle mówiącą po polsku, wy-
glądającą i ubierającą się inaczej, musiały zostać zerwane. Dziadkom nie przed-
stawiano wnuków, które pewne swojej odwiecznej polskości byłyby zszokowa-
ne widząc dziadka — tradycyjnego Żyda. Można znaleźć wspomnienia dziadków 
i wujków, którzy po kryjomu oglądali swoich wnuków i siostrzeńców w parkach 
czy na spacerach nie podchodząc do nich, bo to był warunek spotkania. Są też re-
lacje, w których nie wspomina się w ogóle o żydowskim pochodzeniu jednego ze 
współmałżonków, szczególnie chroniąc przed tą tajemnicą dzieci. „O pochodzeniu 

7 M. K o n i e c z n a, Historia nie jedyna, Warszawa 1990, s. 6.
8 Sh. R e d l i c h, Razem i osobno. Polacy, Żydzi, Ukraińcy w Brzeżanach, Sejny 2002, s. 30.
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matki nigdy w rodzinie nie wspominano. Jeśli tak, to nie przy dzieciach. Ale byli 
dookoła ludzie pamiętający mezalians pana kapitana”9.

Z drugiej strony polska strona rodziny nie zawsze była zachwycona powino-
watym żydowskiego pochodzenia. Kontakty z nim (lub nią) nie zawsze były bli-
skie, nierzadko zawarcie małżeństwa poprzedzał sprzeciw rodziny wobec plano-
wanego związku. Niechęć często pozostawała także po ślubie, ale nawet gdy nikła, 
nie oznaczało to końca problemów. Wspólne święta nie zawsze przebiegały gład-
ko, nie zawsze małżonek żydowskiego pochodzenia czuł się swobodnie nie znając 
wszystkich niuansów i popełniając gafy. Nawet wtedy, gdy utrzymywano kontakty 
między rodzinami, zwykle obie strony czuły się niezręcznie i obco. 

W rezultacie małżeństwa mieszane zdarzały się stosunkowo rzadko i były 
przez obie strony przyjmowane podejrzliwie. Konrad Z i e l i ń s k i  w pracy doty-
czącej międzywojennego Lublina stwierdza, że małżeństwa mieszane — pomiędzy 
konwertytami a rodowitymi Polakami — były „zawierane co prawda bardzo rzad-
ko, nie były niezwykłym fenomenem, lecz naturalnym efektem procesów asymila-
cji. W każdym razie była to grupa niewielka, gdyż wciąż niełatwa była sytuacja za-
symilowanych i asymilujących się rodzin żydowskich, także tzw. neoasymilantów, 
rekrutujących się z podobnych warstw społecznych, silniej jednak akcentujących 
żydowskie interesy narodowe”10. Podobnie oceniano sytuację w Łodzi — niechęć 
między Polakami a Żydami „pogłębia prawie zupełny brak małżeństw mieszanych 
nie tolerowanych zarówno przez Polaków, jak przez Żydów”11.

Zatem, o czym rzadko się wspomina, zasymilowani Żydzi mieli stosunkowo 
niewielki wybór, jeśli chodzi o zawieranie małżeństw. Najlepszym, a często jedy-
nym wyborem, byli inni zasymilowani Żydzi lub Polacy pochodzenia żydowskie-
go, wyznający formalnie tę samą religię. 

Co w takim razie wyróżniało rodziny zasymilowane i akulturowane? Zrywały 
one nie tylko z tradycyjnym modelem rodziny, ale — przynajmniej te zasymilowa-
ne w pierwszym pokoleniu — zazwyczaj zmieniały język, czasem też religię. To 
powodowało nie tylko izolację od środowiska żydowskiego, częściowo dobrowol-
ną, jako że była ona ceną za wejście do społeczności polskiej, lecz także od dalszej 
rodziny. Czasem to oderwanie było stosunkowo łagodne. Dziadkowie nie utrzymy-
wali bliskich kontaktów z wnukami nie dlatego, że ci zostali wykluczeni z rodziny, 
ale z bardziej banalnej przyczyny — dzieci mówiły tylko po polsku. Wówczas 
kontakty odbywały się wyłącznie w obecności rodziców, służących nierzadko za 
tłumaczy. Często też dzieci akceptowały tylko tych członków dalszej rodziny, 

9 B. K r o n i c z, Córka kapitana, [w:] Czarny rok... Czarne lata, oprac. W. Ś l i w o w s k a, wstęp 
W. Ś l i w o w s k a, K. M e l o c h, słowo końcowe M. T u r s k i, Warszawa 1993, s. 67.

10 K. Z i e l i ń s k i, W cieniu synagogi, Obraz życia kulturalnego społeczności żydowskiej Lublina 
w latach okupacji austro–węgierskiej, Lublin 1998, s. 26–27.

11 B. K o p c z y ń s k a – J a w o r s k a, Swój czy obcy — rodzaje dystansu kulturowego, „Tygiel 
Kulturalny”, 1996, nr 1: Polacy — Niemcy — Żydzi w Łodzi w XIX–XX w., s. 356.
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z którymi łatwiej się było porozumieć. Nie miały na przykład wspólnego języ-
ka z ortodoksyjnym dziadkiem, ale kochały mówiącą po polsku babcię12. Bywało, 
szczególnie w rodzinach nie–inteligenckich, że gdy rodzina była asymilowana do-
piero w pierwszym pokoleniu, albo była w trakcie asymilacji, wnuki pogardzały 
dziadkami, uznając ich za przedstawicieli zacofanego świata, z którym nie chciały 
mieć nic wspólnego. „Życie dziadka i jego rodziny było skierowane [...] ku prze-
szłości. Najważniejsza ze wszystkiego była dla nich religia [...]. Przyszłość istnia-
ła jedynie w kontekście przyjścia Mesjasza. [...] Nie czuli żadnej więzi z krajem, 
w którym mieszkali, a nawet uważali za zbyteczne nauczenie się języka polskiego 
— bełkotliwa, łamana polszczyzna w zupełności im wystarczała”13. W tej sytuacji 
wnuki uznawały dziadków za ludzi obcych.

Dochodził do tego problem koszerności. Zazwyczaj zasymilowani Żydzi nie 
prowadzili koszernego domu, zatem ich religijni rodzice i krewni nie mogli u nich 
jeść, a co za tym idzie, niezwykle rzadko ich odwiedzali. Nie chodziło zresztą tylko 
o poczęstunek, z którego kochający dziadkowie mogliby ostatecznie zrezygnować, 
ale o całokształt życia w niereligijnym domu. Jeden z pamiętnikarzy wspomina, że 
dziadek odmówił w ogóle przychodzenia do domu syna odkąd zauważył, że wnu-
czek postawił w swoim pokoju choinkę14. Oczywiście wizyty u religijnych krew-
nych były możliwe, ale zasymilowani Żydzi czuli się często u nich źle, dzieci nie 
bardzo wiedziały, jak się zachować, czuły się obco, a ci, którzy — często na drodze 
buntu — wydostali się z religijnych domów, nie mieli wcale ochoty przestrzegać 
starych obyczajów nawet przez jeden wieczór. Przy tym zwyczajowe okazje do 
spotkań — święta — także raczej nie wchodziły w grę. Część rodzin spotykała się 
na sederowych kolacjach, jednak wielu zasymilowanych i niereligijnych Żydów 
nie obchodziło w ogóle świąt, albo obchodzili święta i żydowskie, i chrześcijań-
skie, zachowując raczej zewnętrzne obrzędy, lecz nie dbając o ich religijny cha-
rakter15. Nie zawsze było to dobrze widziane przez rodzinę i nie zawsze miała ona 
ochotę powitać w swoim gronie „bezbożników”. 

Kolejną specyficzną cechą rodzin asymilowanych, w tym wypadku na tle 
krewnych polskich, były stosunkowo częste rozwody, normalne w środowisku ży-
dowskim, lecz rzadkie w polskim, w którym często obracali się pamiętnikarze, 
i stąd traktowane jako coś wyjątkowego. Tam, gdzie zasymilowana rodzina pozo-
stała przy wyznaniu mojżeszowym, rozwód był stosunkowo prosty. Poza tym część 
rodzin przechodziła nie na katolicyzm, lecz na protestantyzm, co także umożliwia-
ło rozwiązanie małżeństwa.

12 J. Z i m m e r m a n n, Pamiętam każdy dzień. Losy Żydów przemyskich podczas II wojny świato-
wej, Przemyśl 2001, s. 28.

13 M. A n s t a d t, Dziecko ze Lwowa, Wrocław 2000, s. 19–20.
14 Ibidem. 
15 A. L a n d a u – C z a j k a, Syn będzie Lech. Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, War-

szawa 2006.
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I wreszcie ostatnia sprawa, nie tak powszechna, jak wcześniej wymienione, 
lecz także widoczna. Ponieważ większość zasymilowanych małżeństw nie miała 
związków z żadną religią, a wiele z nich wyjątkowo ciężko przeżywało antysemi-
tyzm, który w ich wypadku był szczególnie dotkliwy, powodował bowiem odrzu-
cenie przez społeczeństwo, do którego aspirowały, powstawał problem, czy w ta-
kich warunkach godzi się powoływać na świat dzieci. W większości wypadków 
zwyciężał instynkt, ale wtedy dosyć często poprzestawano na jednym potomku. 
Bywało jednak, że zasymilowane małżeństwa nie decydowały się na dzieci nie 
ze względów finansowych, ani z niechęci do macierzyństwa i ojcostwa, lecz ze 
względu na dobro potencjalnego potomstwa. 

Na marginesie warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, dosyć częstej wśród 
Żydów, a także — o dziwo — występującej (choć sporadycznie) w rodzinach asy-
milujących się, choć pozostających jeszcze w kręgu żydowskiej religii i kultury. 
Chodzi o rejestrowanie dzieci. W rodzinach tych zdarzało się jeszcze, że dzieci nie 
rejestrowano na czas albo rodzice nie mieli urzędowego ślubu, a dzieci nosiły na-
zwisko matki. Są to przypadki niezwykle rzadkie, ale i tak osobliwe w porównaniu 
ze środowiskami polskimi. 

Jak zatem widzimy, omawiane rodziny, szczególnie zasymilowane w pierw-
szym pokoleniu, częściej ochrzczone, niż zachowujące religię żydowską, były 
stosunkowo małe i nie utrzymywały bliskich kontaktów z dalszymi krewnymi. 
Zdarzały się wyjątki. Janina Bauman wspomina: „Miałam mnóstwo wujków, stryj-
ków i ciotek. Przeważnie byli lekarzami, choć czasem zdarzał się jakiś prawnik czy 
inżynier. Z wyjątkiem Pradziadka, który umarł zanim się urodziłam, nikt w mojej 
wielkiej rodzinie nie mówił po żydowsku — przynajmniej w domu”16.

KOBIETY

Kolejna kwestia wyróżniająca rodziny zasymilowane, to odchodzenie od ide-
ału tradycyjnego domu, ze sztywno wyznaczonymi rolami matki i ojca. Złożyło 
się na to kilka przyczyn. Pierwsza, to niezależność osób, które zdecydowały się 
na porzucenie tradycyjnego środowiska i sposobu życia. Z racji niepełnej przy-
należności do szerszych wspólnot, omawiane rodziny w mniejszym stopniu były 
podatne na naciski zewnętrzne i kontrolę społeczną. Kobiety, które często już raz 
zbuntowały się przeciw tradycji i przeciw roli „żydowskiej córki”, nie miały ocho-
ty wchodzić automatycznie w tradycyjną rolę żony i matki. W 1927 r. na łamach 
„Naszego Przeglądu” ukazał się niezwykle interesujący cykl reportaży „Z sądów 
rabinackich”, poświęcony m.in. sprawom rozwodowym; musiały być one zatem 
problemem istotnym dla akulturowanych czytelników tego pisma. Reportaże były 
fabularyzowane, ich autorzy starali się przestawić sprawy obiektywnie, choć nie 

16 J. B a u m a n, Zima o poranku, Kraków 1989, s. 8.
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ulega wątpliwości, po której stronie stała w każdej sprawie sympatia reportera. 
I tak przed sądem stanęło małżeństwo, w którym żona, wywodząca się z zamożne-
go domu, nie miała w najmniejszym stopniu ochoty zajmować się gospodarstwem 
domowym. Dzieci w rodzinie nie było, mąż ciężko pracował, pani domu spędzała 
czas na spotkaniach z przyjaciółmi i ploteczkach, służba kradła, co popadło. Mąż 
zwrócił się do żony z prośbą o nadzorowanie służby i chciał, aby zwracała większą 
uwagę na dom. Żona zdecydowanie odmówiła. Twierdząc, że ma teraz 22 lata, 
a jeśli będzie posłuszna w tej sprawie mężowi, to mając lat 25 będzie jego służącą, 
spakowała walizki i wróciła do rodziców. W sprawie rozwodowej nie byłoby nic 
dziwnego gdyby nie fakt, że pozew wniosła żona, mąż tymczasem twierdził, że jest 
zadowolony z małżeństwa i chciał tylko większego zaangażowania żony w gospo-
darstwo domowe. Ostatecznie rozwodu nie udzielono17.

W wielu innych przypadkach mamy do czynienia z opisem bardzo intere-
sującego zjawiska. Wydaje się, że większość pozwów, które nie miały przyczy-
ny takiej, jak zdrada czy porzucenie, dotyczyła sporów o podział ról w rodzinie. 
Oczywiście na podstawie reportaży nie sposób stwierdzić, jak wyglądało życie 
w środowiskach asymilowanych i akulturowanych, bowiem przed sądem rabinac-
kim stawały przede wszystkim rodziny żydowskie, często ortodoksyjne. Z doboru 
spraw i sposobu ich opisywania można jednak wnioskować o tym, co redakcja i jej 
reporterzy sądzili o właściwym wzorcu rodziny. Sprawozdawcy z procesów konse-
kwentnie sprzeciwiali się wszelkiemu uzależnieniu kobiety od mężczyzny — ojca 
czy męża — traktując je jako złe i destrukcyjne. Reporter z niesmakiem opisywał 
sprawę Rózi, której ojciec był despotą i wydał córkę za mąż wbrew jej woli. Skutki 
były fatalne — Rózia, dla której zamążpójście okazało się krokiem do uzyskania 
wolności, wykorzystała je w pełni zdradzając męża i to w dodatku z chrześcijani-
nem, oficerem Wojska Polskiego. Finał był tragiczny: rozwód, a następnie porzu-
cenie przez porucznika, który nie miał nic przeciw kochance–Żydówce, ale jego 
rodzina nie chciała takiej synowej. Zakończyło się to powrotem nieszczęsnej córki 
do ojca. Jednak, co najważniejsze, potępienie dotknęło ojca, który był sprawcą 
dramatu, a nie Rózi, choć sytuacja kobiety, która żyła z chrześcijaninem, budziła 
wątpliwości i zwykle „Nasz Przegląd” patrzył na takie związki bardzo niechętnie18. 
Zarówno ojciec, wydający przymusowo córkę za mąż, jak ortodoksyjny małżo-
nek wymagający posłuszeństwa, niezależnie od późniejszego zachowania żony (ze 
zdradą włącznie), byli zazwyczaj uznawani za winnych rozpadu związku. Można 
zatem wnioskować, że rodziny asymilowane, wbrew tradycyjnej wizji małżeństwa, 
traktowały równość kobiety i mężczyzny oraz pewną niezależność dzieci jako nor-
mę. Do tego dochodziła praca zawodowa kobiet. Żony i matki w zasymilowanych 

17 S.K., Kulisy małżeństwa (z sądu rabinackiego). (Obrazki), „Obywatelka ogniska domowego”, 
31 marca 1927, nr 90, s. 8.

18 S.K., Kulisy małżeństwa (z sądu rabinackiego). (Obrazki), „Na bezdrożu”, 22 marca 1927, 
nr 81, s. 9.
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rodzinach pracowały stosunkowo często i paradoksalnie przyczyny tego faktu 
tkwiły zarówno w odrzuconych tradycjach żydowskich, jak w przejściu do świata 
nowoczesnego. Tradycja żydowska nie zabraniała kobietom pracować zawodowo, 
często zresztą to na nich spoczywał ciężar utrzymania domu. Kobiety wywodzące 
się z rodzin żydowskich uznawały pracę zawodową za rzecz normalną. Co może 
ważniejsze, ich mężowie wywodzący się z podobnych rodzin, nie uznawali pracy 
zawodowej żon za degradację społeczną rodziny, ani za dowód, że są zbyt mało 
przedsiębiorczy, aby sami rodzinę utrzymać. Dlatego w przeciwieństwie do środo-
wisk polskich, gdzie jak stwierdza Katarzyna S i e r a k o w s k a, praca mężatek nie 
była dobrze widziana, gdyż odrywała je od roli żony, a przede wszystkim matki, 
w środowiskach zasymilowanej żydowskiej klasy średniej takiego braku akcepta-
cji nie było19. W dodatku duży procent omawianych rodzin należał do inteligen-
cji. Kobiety wykształcone, niekiedy z dyplomami wyższych uczelni, miały am-
bicje zawodowe, które mogły z powodzeniem realizować. Często pamiętnikarze, 
obok zawodu ojca, wymieniali z dumą profesję matki i jej osiągnięcia zawodowe. 
Rodzina była określana nie tylko na podstawie zawodu męża, lecz także żony. We 
wspomnieniach przewijały się matki pracujące w zawodach nierzadko uznawa-
nych wówczas za typowo męskie, jak matka Lili Churwis, chemiczka w fabryce 
farb i lakierów20 czy matka Stefana Waydenfelda, która miała w domu laborato-
rium i specjalizowała się w bakteriologii oraz patologii klinicznej21. Występujące 
we wspomnieniach kobiety pracowały także jako akuszerki, kosmetyczki, właści-
cielki sklepów, często współwłaścicielki i współzarządzające wraz z mężem przed-
siębiorstwami rodzinnymi. 

Nierzadko matki–gospodynie domowe także miały wyższe wykształcenie, 
a jeśli nawet nie — pamiętnikarze wspominają, że dużo czytały, chodziły do te-
atru, interesowały się kulturą. „Mama miała wykształcenie średnie. Bardzo dużo 
czytała, stale wypożyczała książki z biblioteki: beletrystykę polską i tłumaczenia 
z literatury obcej”22. Właśnie inteligencki charakter to kolejna cecha — wśród osób 
wykonujących wolne zawody częstsze były rodziny, które dziś nazwalibyśmy part-
nerskimi, albo dążącymi do tego modelu, nawet jeśli żona nie pracowała.

Wiele spośród tych wykształconych kobiet — i to chyba różni je od rodowi-
tych Polek — zdobyło wykształcenie wbrew własnej rodzinie, sprzeciwiając się 
nie tylko normom obyczajowym, lecz także religijnym. „Matka ukończyła filolo-
gię na Uniwersytecie Warszawskim, co było wówczas dla kobiety z jej środowi-
ska (miała ojca chasyda) rzadkością i prawdziwym wyczynem. Walczyła o zgodę 

19 K. S i e r a k o w s k a, Rodzice, dzieci, dziadkowie... Wielkomiejska rodzina inteligencka w Pols-
ce 1918–1939, Warszawa 2003, s. 80–81.

20 Lili Thau z domu Churwis, [w:] E. I s a k i e w i c z, Ustna harmonijka. Relacje Żydów, których 
uratowali od zagłady Polacy, Warszawa 2000, s. 7.

21 S. Wa y d e n f e l d, Droga lodowa, Lublin 2002.
22 L. C i o ł k o s z o w a, Spojrzenie wstecz, rozmowy przeprowadził A. F r i s z k e, Paryż 1995, 

s. 18.
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dziadka na te studia przez lata całe, bo on uważał, że jeżeli dziewczyna umie czy-
tać i pisać — to absolutnie wystarczy. W końcu wygrała i nie tylko zapisała się 
na uniwersytet, ale też utorowała drogę do studiów trzem młodszym siostrom”23. 
W rezultacie kobiety z rodzin asymilowanych były nie tylko dobrze wykształcone, 
lecz także stosunkowo często niezależnie myślące, niemające ani zamiłowania do 
przestrzegania tradycji, ani przekonań konserwatywnych, umiejące natomiast wal-
czyć o swoje prawa.

Bardzo charakterystyczne było częste — głównie w rodzinach inteligenckich 
— ukazywanie matki jako osoby pracującej zawodowo lub udzielającej się spo-
łecznie. Dziewczyna z zamożnej, kupieckiej rodziny wspominała, że jej matka 
zajmowała się działalnością filantropijną, była też swatką. W dodatku, choć była 
samoukiem i nie chodziła nigdy do szkoły, mówiła, czytała i pisała w trzech czy 
czterech językach24.

Natomiast w domu bardzo często matki pełniły funkcję swoistych ambasado-
rek kultury, szczególnie polskiej. Nie budziło to zachwytu ówczesnych żydowskich 
publicystów. Nad upadkiem roli matki i żony w „nowoczesnych” (co zwykle ozna-
czało: zasymilowanych) rodzinach żydowskich ubolewali publicyści czasopism 
polskojęzycznych. W 1925 r. „Nasz Przegląd” ogłosił ankietę w sprawie kobiecej 
(na którą odpowiedzieli zresztą przede wszystkim mężczyźni). Zdania na temat 
współczesnych kobiet żydowskich były, rzec można, dramatycznie podzielone. 
Część respondentów wysuwała tezę o „degeneracji” Żydówek, które straciły swoje 
odwieczne posłannictwo i cechy, dzięki którym przetrwał ich naród. Zamiast dbać 
o rodzinę i żydowskie wychowanie dzieci, stały się, jak inne kobiety, „pustymi lal-
kami” goniącymi za modą. W bardzo emocjonalnym artykule Mojżesz Broderson 
oskarżył wszystkie współczesne kobiety żydowskie o straszliwe zwyrodnienie, 
oceniając sytuację jako „degenerację na całym froncie”. Kobiety nie są już straż-
niczkami domowego ogniska duchowego, utraciły swoje odwieczne zalety: pro-
stoduszność, serdeczność i cnotliwość. „Rozebrana ze wszystkiego, wypróżniona 
i obnażona stoi przed nami, zamiast kobiety żydowskiej obca istota, próżna i dzika, 
znudzona i nudna”25. „My i dzieci nasze tracimy ognisko, grunt pod nogami”26 
— pisał Broderson najwyraźniej uznając, że ognisko to grzać powinno tylko męż-
czyzn i dzieci. Matki w asymilowanych rodzinach były też często oskarżane przez 
żydowskie, choć polskojęzyczne czasopisma, o „wyrywanie” dzieci z kręgu żydo-
stwa i wynaradawianie ich. „Chiński mur, którego nazwą »kultura wszechświato-
wa«, oddzieliła Ciebie od nas. [...]. Przypomnij sobie, a jeśli nie pamiętasz, zapytaj 

23 E. G e s s e n, Drogi, których nie wybieramy, Warszawa 1998, s. 9.
24 S. L e w i n – L a x, [w:] Pamiętam każdy dzień. Losy Żydów przemyskich podczas II wojny świa-

towej, red. J. J. H a r t m a n, J. K r o c h m a l, przekład A. A n d r z e j e w s k i, Przemyśl 2001.
25 M. B r o d e r s o n, Kobieta żydowska i społeczeństwo, „Nasz Przegląd”, 2 kwietnia 1925, nr 92, 

s. 4.
26 Ibidem.
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swojej matki, w jakim Cię pieszczono języku? [...] Jakie Ci bajki opowiadano, 
czy o 12–tu zbójach czy o Makabeuszach? O śpiącej królewnie, czy o czynach 
wielkich Twych przodków? [...] Otóż odpowie Ci matka: że w cudzym pieszczono 
Cię języku, że opowiadano Ci o krasnoludkach i o losach świętej Genowefy, a nie 
słyszałeś bajek i legend o Twoim nieszczęśliwym, a ongiś potężnym narodzie”27. 
Charakterystyczne jest oskarżanie o niewłaściwe wychowanie nie obojga rodzi-
ców, lecz właśnie matek. Wynikało to może z większej asymilacji kobiet w rodzi-
nach stojących na pograniczu kultur.

Odległa od tradycji rola kobiet sprawiała, że w zasymilowanych rodzinach nie 
funkcjonował stereotyp jidisze mame. Nie widać ze strony matek większej troski 
ani o wychowanie, ani o wykształcenie dzieci, niż w polskich rodzinach wywo-
dzących się z tych samych warstw społecznych. Przeciwnie, w zaskakująco wie-
lu wspomnieniach przewija się motyw matki „nieobecnej” w życiu dzieci. Mira 
Slawes pisze, ze rodzice nie mieli dla niej czasu, gdyż byli zajęci pracą zawodową. 
Czas miała dla niej tylko służąca Marysia, która — choć analfabetka — nawet 
przepytywała ją z lekcji28.

Wydaje się, że czasami ojcowie zastępowali matki w ich typowych wówczas 
obowiązkach. Miriam Akavia wspomina, że rano matka leżała w łóżku i czytała 
książkę, a śniadanie dla dzieci przygotowywał ojciec i to on wyprawiał je do szko-
ły29. Inna pamiętnikarka pisze: „Jako dziecko byłam równie blisko z ojcem, jak 
z matką. Nie wyróżniałam żadnego z nich specjalnie, ale naprawdę nie widywałam 
ich zbyt często, bo ciągle doglądali interesu”30. Wynikało to zapewne z faktu, że 
w wielu rodzinach matki pracowały zawodowo. Jednak Felicja Nowak pisze, że 
jej ojciec więcej się nią zajmował, niż inni ojcowie jej koleżankami — był nawet 
w komitecie rodzicielskim31. Być może obecność ojców w życiu dzieci nie była 
wcale tak częsta, jak wynika to z pamiętników. Przeciwnie, może była na tyle nie-
typowa, że została uznana za wartą upamiętnienia? 

Jednak zazwyczaj w rodzinach asymilowanych, tak jak we wszystkich innych 
w okresie międzywojennym, matki miały znacznie większy wpływ na codzienne 
wychowanie potomstwa, niż ich mężowie. To one przebywały cały dzień z małymi 
dziećmi, uczyły je mówić, czytały, bawiły, wybierały bony i niańki. Ojcowie włą-
czali się w proces wychowania w wypadku podejmowania ważniejszych decyzji, 
np. wyboru szkoły, ale i wtedy matki miały zazwyczaj wiele do powiedzenia.

W rodzinach żydowskich wpływ matek na asymilację i kształcenie był zatem 
szczególny. „Sądząc z wielu relacji autobiograficznych właśnie matki w rodzinach 

27 J. S e i d e, Listy literackie, [w:] Olamejnu [Nasz świat] [Wydawnictwo żydowskiego Gim-
nazjum w Kielcach], maj 1921, s. 2–3.

28 M. S l o w e s, Moje trzy życia, Tel Awiw 1994, s. 11.
29 M. A k a v i a, Moje powroty, Kraków 2005, s. 19.
30 S. L e w i n – L a x, op. cit., s. 108.
31 F. N o w a k, Moja gwiazda, Białystok 1991.
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żydowskich miały istotny wpływ na edukację i wychowanie dzieci. Ambicją matek 
było przekazanie dzieciom tego, co same zaliczały do wartości wyższych”32. Jeśli 
pamięta się, o czym wspominałam wyżej, że kobiety żydowskie były często znacz-
nie silniej spolonizowane po pobycie w polskich szkołach i bliższe społeczeństwu 
polskiemu, niż ich mężowie, musiało to w decydujący sposób wpływać na wycho-
wanie dzieci w duchu polskim. W rodzinach inteligenckich zazwyczaj zasymilo-
wane były obie strony, choć bywało, że matki lepiej znały polską kulturę. Kobiety 
też, szczególnie w rodzinach nie–inteligenckich, miały często wykształcenie nie-
co wyższe niż ich mężowie, gdyż dziewczęta częściej od chłopców otrzymywały 
w pokoleniu matek i babek świeckie wykształcenie. „Mama wyróżniała się erudy-
cją i talentami. Czytała prozę i poezję niemiecką i rosyjską w oryginale, równie 
dobrze opanowała klasyków żydowskich. [...] Lubiła dyskutować na tematy religii 
i świeckości, nie widząc sprzeczności w ich połączeniu. [...] Wychowywała swoje 
dzieci niezwykle starannie, dbała o ich rozwój intelektualny i artystyczny, kształto-
wała poczucie piękna, chodziła z nimi na koncerty i wystawy”33. To matki, a często 
także babki, nalegały na świeckie i polskie wykształcenie dzieci. 

Stosunkowo często żona była już zasymilowana, a mąż jeszcze nie, albo 
w znacznie mniejszym stopniu. Podziały w domu między żyjącego w żydowskiej 
kulturze ojca i „polską” matkę były relatywnie częste. Jakub Bukowski wspomina, 
że jego ojciec ukończył tylko cheder. „Mama uczyła się w polskiej i niemieckich 
szkołach, władała też dobrze tymi językami. Znała też jidysz w mowie, a co naj-
ważniejsze w piśmie. Była inteligentniejsza od Ojca i przede wszystkim bardziej 
tolerancyjna. W tym sensie, że choć sama wierząca i praktykująca, nie zmuszała 
dzieci do przestrzegania nakazów i zakazów judaizmu”34. Trzeba powiedzieć, że 
zazwyczaj przy takiej różnicy poglądów zwyciężało wychowanie matki. Niewiele 
mógł zrobić ojciec z chasydzkiej rodziny, gdy jego liberalna żona, nie zawsze na-
wet świadomie, przeszczepiała swoje wartości dzieciom. Do matek należało też 
prowadzenie domu i jeśli buntowały się przeciw koszernej kuchni i żydowskim 
obyczajom, nic nie można było zrobić. „Ojciec starał się zachować pewne pozory 
religijności i utrzymywać te tradycje [...]. Natomiast mama absolutnie wyłamywa-
ła się, buntowała się przeciwko temu, a to ona prowadziła dom. I dlatego, na przy-
kład, była pesachowa uczta, ale obok macy była i wspaniała szynka”35.

Zaskakująco rzadko opisywane są sytuacje odwrotne: wierząca matka i bar-
dziej zasymilowany, niewierzący lub przynajmniej nieprzywiązujący wagi do ży-
dowskich obyczajów religijnych ojciec. „Mama Elka była pobożna, bardzo poboż-
na, natomiast ojciec był bardziej uświadomiony, świecki, czytał dużo żydowskich 

32 B.K. K u b i s, Historia w pamiętnikach zapisana. Wybrane zagadnienia, Opole 2003, s. 147.
33 Cz. F a t e r, Aniołowie bez skrzydeł, Warszawa 1995, s. 8.
34 J. B u k o w s k i, Opowieść o życiu, Warszawa 2002, s. 20.
35 M. M e l c h i o r, Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni na „aryjskich papierach”. Analiza 

doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004, s. 81.
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książek, gazet i broszur i 1 maja szedł demonstrować o lepsze jutro. Dla spokoju 
domowego chodził w żydowski Nowy Rok i w Sądny Dzień razem z mamą do 
synagogi. Trudno wprost opisać, jaka ona była wtedy szczęśliwa”36. W tej rodzinie 
małżonkowie wprawdzie nie byli jeszcze asymilowani, ale dążący do modernizacji 
ojciec poparł syna, żądającego przeniesienia z chederu do szkoły świeckiej — i był 
z powodu wyboru syna szczęśliwy. Jak widzimy, być może przy niejednolitym 
kierunku wychowawczym obojga rodziców przeważała rola matki, ale tylko dla-
tego, że częściej to kobieta w rodzinie asymilującej się była stroną bardziej „no-
woczesną”. A ta strona, jak widać, zazwyczaj miała przeważający wpływ na życie 
rodzinne. 

DZIECI

Największa różnica daje się zauważyć między rodzinami inteligenckimi, za-
symilowanymi czasem już od pokoleń a tymi, które dopiero „wchodziły w nowo-
czesność”. Nawet jeśli mamy do czynienia z asymilacją w pierwszym pokoleniu, 
to dotyczy ona generacji rodziców, którzy zdobywając wykształcenie, musieli być 
co najmniej akulturowani i zazwyczaj dobrze obeznani z kulturą polską. W rodzi-
nach tych dokonała się już jedna wielka zmiana — modernizacja. Dostosowały one 
swój sposób życia do współczesności, nie trzymały się dawnych obyczajów, czę-
sto nieprzystających do wymogów nowoczesnego świata. Tak działo się nie tylko 
w wielkich miastach, lecz także na prowincji. „Inteligencja żydowska odchodziła 
od tradycyjnego sposobu życia i upodabniała się do polskiej w strukturze rodziny, 
wychowaniu dzieci, ubiorze, wystroju mieszkania oraz spędzaniu wolnego cza-
su. Rodzina przejmowała polskie obyczaje”37 — stwierdza Elżbieta S ł a b i ń s k a 
w pracy poświęconej Kielecczyźnie. Dzieci wychowywano tak, jak w przeciętnych 
rodzinach, które nie zmieniały narodowej tożsamości. Przekaz wychowawczy 
szedł w jedną stronę — od pokolenia starszego do młodszego. Dzieci uznawały, 
choćby w części, tak jak w typowych rodzinach, autorytet starszych i postępowały 
mniej więcej zgodnie z wpojonymi im wzorami.

Często proces ten przebiegał zupełnie inaczej w środowiskach znajdujących 
się „na skraju” asymilacji, która „przychodziła” do domu wraz z wyjściem naj-
młodszego pokolenia poza krąg familijny. Rodzice posyłali potomstwo do szkoły 
polskiej lub polskojęzycznej, świeckiej i realizującej program powszechnej eduka-
cji, chcąc dać dziecku lepsze wykształcenie, albo przymuszeni okolicznościami — 
brakiem pieniędzy na prywatną szkołę lub koniecznością wypełnienia obowiązku 
edukacyjnego. Tak czy inaczej ok. 80% dzieci w wieku szkolnym chodziło do pań-
stwowych, polskich szkół powszechnych. Niezależnie od poglądów wychowaw-

36 C. A j z e n m a n, Na krawędzi snu, Łódź 2001, s. 5.
37 E. S ł a b i ń s k a, Inteligencja na prowincji kieleckiej w latach 1918–1939, Kielce 2004.
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czych rodziców szkoła, a czasem także polskie otoczenie, wychowywały dziecko 
w duchu polskim, nowoczesnym, przekazywały wiedzę o polskiej historii, kulturze 
i literaturze. Bywało, że w dosyć jeszcze tradycyjnych rodzinach, gdzie rodzice 
przestrzegali żydowskich obyczajów, dzieci wysyłane do polskich szkół chciały 
wprowadzić do domu „nowe porządki”. Asymilacja zaczynała się więc od nich. To 
one wprowadzały do domu nowe obyczaje. Syn bardzo pobożnych rodziców nie 
spełnił oczekiwań rodziny w domu, w którym marzeniem matki było wykształcić 
go na rabina. „Gdybym żył wyłącznie wśród Żydów, być może zostałbym rabinem, 
ale ja wychowywałem się przede wszystkim z Polakami. Codziennie rano uczęsz-
czałem do szkoły powszechnej, tak że będąc już po trwającej pół dnia nauce po 
południu do chederu chodziłem już coraz rzadziej”38. To wystarczyło być może nie 
do pełnej asymilacji, ale na pewno do postępu akulturacji i odejścia od religii.

Zjawisko to dotyczyło to nie tylko rodzin biednych, lecz także zamożnych, ale 
tradycyjnych. Mieszkająca na wsi rodzina Ireny Kowalskiej zmieniła się pod wpły-
wem dzieci przyjeżdżających z polskich gimnazjów na wakacje. I nie był to wpływ 
samoistny, lecz zupełnie świadomy. Gimnazjaliści starali się wprowadzić resztę 
rodziny, swoich rówieśników w polską kulturę, uczyć polskiego patriotyzmu. „Na 
wakacjach staraliśmy się uczyć naszych kuzynów, kuzynki [...] języka polskiego, 
wprowadzaliśmy do ich życia literaturę polską, a tym samym świadomość przyna-
leżności historycznej do czasu, miejsca i obszaru kulturowego”39. Kuzynka także 
zdawała sobie sprawę, jakie nowe idee i prądy wprowadza w życie rodziny edu-
kowana w polskich szkołach młodzież. Dzieci organizowały co sobotę przedsta-
wienia. „Traktowałam te zabawy jako jeszcze nieświadome, lecz wyraźne odejście 
od pewnych sztywnych kanonów uroczystości sobotnich. Widziałam, jak do ich 
świata, kształtowanego przez naszych rodziców według zasad religii, wdzierają się 
coraz wyraźniej elementy świeckie”40.

Sporo dzieci żyło „na pograniczu dwóch światów”, nie czując przynależności 
do żadnego z nich. Rodzina przestawała być punktem odniesienia. Czasem wy-
starczyła przeprowadzka, zetknięcie się z innym środowiskiem, bardziej zasymi-
lowanymi krewnymi, aby dzieci odrzuciły nie tylko tradycyjny świat, lecz także 
odwróciły się od swoich rodziców w większym stopniu, niż czyni to zazwyczaj do-
rastająca młodzież. Bronisław Moszkowicz, wywodzący się z tradycyjnej rodziny 
żydowskiej, syn szewca, przeżył taką przemianę po przeprowadzce z małego mia-
steczka do Warszawy, do siostry. „Przeprowadzka na Pragę było [sic!] otwarciem 
nowej karty w naszym życiu. Dotychczasowy świat, zdominowany przez tradycję, 
religię, autorytet rodziców — runął. Skończył się patriarchalny styl życia rodzi-
ny — Ojciec przestał być centralną postacią. Wpłynęła na to ogólna atmosfera 

38 Ch. Z y l b e r k l a n g, Z Żółkiewki do Izraela, Akko (Izrael) 2002, wyd. polskie Lublin 2003, 
s. 54.

39 I. K o w a l s k a, I. M e r ż a n, Rottenbergowie znad Buga, Warszawa 1989, s. 68.
40 Ibidem, s. 177.
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dzielnicy robotniczej [...], nasza sytuacja materialna i społeczna. Byliśmy bardzo 
podatni na rozpowszechnione nowe prądy i idee”41. Zazwyczaj młodzieńczy bunt 
i zerwanie z życiem typowym dla rodziców częściowo mija w wieku dojrzałym, 
lecz w asymilujących się rodzinach nie mijał on nigdy. Młodzi ludzie nie chcieli 
żyć tak, jak ich przodkowie — modernizowali się, asymilowali i przestawali uzna-
wać większość wartości świata przodków za własne. Rodzice, często uznawani za 
osoby nieznające nowoczesnego świata, wsteczne i zacofane, tracili autorytet42. 
Młodzi ludzie mieli poczucie, że rodzina, w której zostali wychowani, nie jest już 
odpowiednia dla ich nowego życia. „Stałem się zapewne rezultatem, wypadkową 
wielu sprzeczności. Jedna z nich wynikała z mego żydowskiego pochodzenia i pol-
skiego, katolickiego otoczenia. Moi dalsi przodkowie tkwili jeszcze w ortodok-
syjnie starozakonnej [...] tradycji religijnej i atmosfera ta odciskała się wyraźnie 
na moich dziecinnych latach. [...] Mimo wszystko jednak urok polskości był dla 
mnie od najmłodszych lat znacznie bardziej, wręcz magnetycznie przyciągający. 
[...] Ulica Floriańska to było centrum polskości [...], dlatego że tu każde miejsce 
wiązało się z narodową historią, stanowiło pomnik ojczystej kultury. Były one dla 
mnie o wiele bardziej sugestywne, posiadały znacznie więcej hipnotycznego uroku 
niż historia Żydów, tak bardzo odległa, tak nierzeczywista, tak niezwiązana z co-
dziennymi doświadczeniami mojej ulicy i jej mieszkańców”43.

W rodzinach asymilowanych, szczególnie jeśli chodzi o wychowanie dzieci, 
uderzał brak tradycji i ciągłości. Przejawiało się to szczególnie w wielojęzyczno-
ści, stosunku do religii i obchodzenia świąt, a także we wpływach wielu kultur 
i środowisk na dom i dzieci. „Dziwne to było środowisko, w którym ścierały się 
wpływy kultury ziemiańsko–polskiej, wiejskich obyczajów, gwary i religijnych 
tradycji żydowskich. Dzieci były wychowywane częściowo we Francji, pod da-
chem zasymilowanej rodziny paryskiej babki”44. W tej samej rodzinie matka, zafa-
scynowana kulturą francuską, a przy tym stosunkowo religijna, śpiewała córce do 
snu polskie kołysanki i nie protestowała, gdy dziecko w czasie choroby modliło się 
w katolickim szpitalu razem z zakonnicami. W bardzo wielu rodzinach, nawet po-
sługujących się wyłącznie literacką polszczyzną, często pojawiał się drugi, a cza-
sem i trzeci język — obcy, a jednocześnie własny, rodzinny. Czasem posługiwali 
się nim się dziadkowie i dalsza rodzina, można go było odnaleźć w starych listach 
i dokumentach. Sporadycznie w środowisku inteligenckim, częściej zaś w innych, 
jidysz był używany do porozumiewania się rodziców pomiędzy sobą tak, aby dzie-
ci nie mogły zrozumieć rozmowy. „Ja nie mówiłem w jidysz. Mówiłem po polsku. 

41 B. M o s z k o w i c z, Na spotkanie rzeczywistości, Sztokholm 1996, s. 28.
42 Taką tezę wysuwa K. K i j e k  (Świadomość i socjalizacja polityczna ostatniego pokolenia mło-

dzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, praca doktorska w IH PAN, na ukończeniu) analizując pa-
miętniki nadesłane w okresie międzywojennym na konkurs YIVO. 

43 H. Vo g l e r, Autoportret z pamięci, cz. I: Dzieciństwo i młodość, Kraków 1978, s. 12, 16–17.
44 I. B r o n n e r, Cykady nad Wisłą i Jordanem, Kraków 1991, s. 9.
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Nauczyłem się jidysz od innych Żydów, na statku płynącym na Kubę. Moja matka 
i ojciec rozmawiali w jidysz, kiedy nie chcieli, żebym rozumiał, o czym mówią 
ze sobą”45. Rodzice najwyraźniej nie czuli potrzeby nauczenia dziecka swojego 
języka ojczystego, uznawali go za zbędny, choć wciąż go dobrze znali. Dziecko 
wychowywano w języku, który nie był ojczystym dla rodziców. Niekiedy innym 
językiem posługiwano się w domu, a innym w szkole. Wielu rodziców posyłało 
dzieci do szkół żydowskich, szczególnie hebrajskich, w obawie przed antysemity-
zmem, natomiast większość rodziców mówiących w domu w jidysz posyłała dzieci 
do szkół polskich. „Dzieciństwo moje upłynęło zresztą pod znakiem czterech ję-
zyków. Rodzice mówili między sobą po rosyjsku, z sąsiadami po polsku, w szkole 
językiem wykładowym był hebrajski, a w czasie przerw rozmawialiśmy po polsku 
i po żydowsku”46 — wspomina Beniamin Anolik. W domu innego pamiętnikarza, 
Mieczysława Stawskiego, mówiło się tylko po polsku, ale matka śpiewała piosen-
ki polskie, rosyjskie i żydowskie47. W rodzinach spoza inteligencji rodzice często 
mówili między sobą w jidysz nie tylko dla ukrycia czegoś przed dziećmi, ale na co 
dzień, podczas gdy do dzieci zwracali się tylko po polsku, w tym języku mówiło 
między sobą także rodzeństwo48. W takim wypadku dzieci wprawdzie znały dobrze 
jidysz, ale się nim nie posługiwały. Część rodziców, wychowana pod zaborami, 
nie mówiła w ogóle po polsku ani po żydowsku, lecz po rosyjsku lub niemiecku. 
Ale i oni starali się, aby dzieci znały polski. „Rodzice Dawida uczęszczali jeszcze 
do niemieckich szkół, ale dzieci posyłali już do szkół polskich, żeby zaoszczędzić 
im przykrości na przyszłość. Dawid i jego brat, zanim poszli do gimnazjum, wy-
gniatali ławki w wiejskiej szkółce, razem z chłopskimi dzieciakami, mówili czystą 
gwarą, w domu jednak słyszeli niemiecki, którym posługiwali się rodzice”49. 

W tych wypadkach asymilacja czy akulturacja nie była procesem naturalnym, 
można rzec — automatycznym, ale świadomą decyzją rodziców, by wychować 
dzieci w kulturze polskiej. Czasem w rodzinach tradycyjnych, w których asymi-
lowało się dopiero młode pokolenie, do porozumiewania się z rodzicami i starszą 
częścią rodziny służył jidysz, natomiast rodzeństwo porozumiewało się między so-
bą już tylko po polsku. Brak ciągłości językowej i obyczajowej pomiędzy pokole-
niami w rodzinach, w których asymilacja objęła tylko dzieci, oddaje wspomnienie 
dziewczyny wywodzącej się z chasydzkiej rodziny z Konina. „Nasi rodzice rozma-
wiali ze sobą w jidysz. Ja też do nich mówiłam najczęściej w jidysz, tak samo do 
braci. Z siostrami rozmawiałyśmy po polsku. Bracia całe dnie spędzali w chederze. 
My, dziewczęta, chodziłyśmy do żydowskiego gimnazjum i mówiłyśmy po polsku. 
I miałyśmy w domu służącą i sąsiadów, i znajomych, z którymi rozmawiałyśmy 

45 F. Wa h l, [w:] Pamiętam każdy dzień. Losy Żydów przemyskich, s. 55.
46 B. A n o l i k, Pamięć przywołana, Kraków 1996, s. 22.
47 M. S t a w s k i, Deszcz pada wszędzie, Sztokholm 1981.
48 H. S z e r e s z e w s k a, Józef i Hana, Warszawa 1998.
49 J. K o r n b l u m, Ziemia przeobiecana, Kraków 1993, s. 28.
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po polsku. Rodzice oboje znali polski, może nie doskonale. Moje siostry, kuzynki 
i znajome nazywały mnie moim polskim imieniem, Marysia. Rodzice i bracia mó-
wili do mnie Mariem, to znaczy Miriam. Nazywali mnie szikse, bo czytałam w sza-
bas książki, nie żydowskie, ale polskie książki z żydowskiej biblioteki”50. W tym 
fragmencie wydać też wyraźnie wspomniane wyżej zjawisko szybszej asymilacji 
dziewcząt, niż chłopców. 

Przede wszystkim jednak różnicę widać w wychowaniu religijnym, do którego 
w rodzinach zasymilowanych przywiązywano znacznie mniejszą (lub zgoła żadną) 
wagę, niż w pozostałych — tak polskich, jak żydowskich. Trzeba przy tym pamię-
tać, do jakiego stopnia w tradycyjnych rodzinach żydowskich wyznanie stanowiło 
część codziennej egzystencji. Przepisy religijne regulowały praktycznie wszystkie 
dziedziny życia, w tym rodzinnego. Obowiązywało ścisłe przestrzeganie drobia-
zgowych przepisów, szacunek dla wszelkich osób starszych, zwłaszcza dla rodzi-
ców. Wychowanie niereligijne lub nieprzywiązujące zbytniej wagi do religii było 
w rodzinach pochodzenia żydowskiego absolutnym zerwaniem nie tylko z wiarą, 
lecz także z obyczajami i stylem życia.

Źródła ukazują rodziny, w których w ogóle nie było odniesień do sacrum — 
sytuacja niemal niemożliwa w typowych, nawet niewierzących rodzinach polskich 
czy żydowskich, w których zazwyczaj z nieobecnej w życiu codziennym wiary 
pozostawały pewne elementy. Były to najczęściej święta czy najważniejsze oby-
czaje świadczące o przynależności do danej społeczności (chrzest, obrzezanie). 
Tymczasem część rodzin asymilujących się porzuciła całkowicie wiarę i obyczaje 
religijne przodków, nie przyjmując nowej religii, ani związanych z nią zwycza-
jów. „Wychowana byłam bez żadnej religii, o co mam żal do rodziców do dziś”51 
— pisze jedna z autorek wspomnień. Dzieci z takich domów często w ogóle nie 
znały zasad i obyczajowości związanej z żadną religią. „Wychowanie moje było 
zupełnie areligijne. [...] Żadnych obrzędów religijnych nie znałam. Nie istniały one 
ani u nas w domu, ani też nigdzie dookoła. [...] Gdym kiedyś na ulicy zobaczyła 
rytualny pogrzeb żydowski, któremu towarzyszyły płaczki [...] byłam wstrząśnięta 
takimi przejawami religijnego fanatyzmu. W synagodze byłam w moim życiu dwa 
czy trzy razy — na ślubach kuzynek czy innych krewnych”52. Tam, gdzie pozostały 
elementy religii i związanej z nią obyczajowości, były one często przez rodziców 
traktowane wybiórczo. Zapalano w szabas świece, ale nie o tej porze, kiedy należa-
ło, jedzono piątkową kolację, ale nie obchodzono już soboty. Czasem nawet ojciec 
pracował w soboty, jak ojciec Natana Grossa, który twierdził, że nie stać go na 
pięciodniowy tydzień pracy53.

50 Th. R i c h m o n d, Uporczywe echo. Sztetl Konin. Poszukiwanie, Poznań 2001, s. 289.
51 T. K a r r e n, [w:] J. G ó r a, Był jak przechodzień w domu Ojca, Poznań 1997, s. 131–132.
52 M. K a m i ń s k a, Ścieżkami wspomnień, Warszawa 1960, s. 184.
53 N. G r o s s, Kim pan jest, panie Grymek?, Kraków 1991.
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Bardzo też rzadko wymagano na serio od dzieci przestrzegania zasad religii, 
niezależnie od tego, czy była to jeszcze religia mojżeszowa, czy już chrześcijań-
ska. Trudno znaleźć kogoś, kto wychowywany przez zasymilowanych, a nieochrz-
czonych rodziców wspominałby, że oczekiwano od niego pobożności. Powstawał 
wówczas problem rzadki w tradycyjnych rodzinach żydowskich czy polskich — 
wychowanie w wierze przez dziadków, albo „dla dziadków”. Rodzice zazwyczaj 
nie przywiązywali wagi do tej dziedziny, ale liczyli się z opinią swoich krewnych. 
Wielu chłopców odbyło bar micwę tylko dlatego, że rodzice uznawali to za ele-
ment obyczajowości, nie zwracając szczególnej uwagi na wymiar religijny. Stawski 
wspomina, że jako prezent na bar micwę otrzymał ozdobne wydanie „Lalki” (która 
w jego domu uchodziła niemal za Biblię) i „Trylogii”. Zdecydowanie nie były to 
typowe prezenty na tę uroczystość54. Rodzice uważali bar micwę za gest w stro-
nę starszego pokolenia. Czasem chciano po prostu nie sprawiać przykrości dziad-
kom, czasem jednak rodzice obawiali się waśni rodzinnych, zerwania kontaktów, 
a nawet wydziedziczenia. Miało więc miejsce to, co w ówczesnym wychowaniu 
było raczej rzadkie — jawne nieprzestrzeganie w obecności dzieci zasad, które 
jednocześnie im wpajano. Dziecko uczyło się na lekcjach religii, bardzo często 
prywatnych, o zasadach koszerności i przestrzeganiu szabatu, po czym dostawało 
na śniadanie kanapkę z szynką, a ojciec pracował w sobotę. Nawet nie udawano 
religijności, często umawiano się z dziećmi, co wolno powiedzieć innym, a co le-
piej przed nimi zataić. Rodzice i dzieci oszukiwali wspólnie dziadków i rabina. 
Dochodziło nawet do tego, że informowano dziadków o bar micwie, która w rze-
czywistości nie miała miejsca. 

W nielicznych wypadkach, gdy rodzina była religijna i przestrzegała zasad 
żydowskiej religii, dzieci obracające się w środowisku zasymilowanym odczuwały 
to jako coś wstydliwego, zupełnie wyjątkowego i niekorzystnie wyróżniającego 
ich rodzinę na tle środowiska. Ta dwoistość dotyczyła zresztą nie tylko kontaktów 
ze starszym pokoleniem. Rodzice wysyłający dziecko w szkole na naukę religii 
żydowskiej, jak stwierdzała Ellen Litman, nie szukali w religii przesłanek etycz-
nych, chcieli raczej, aby dziecko poznało w szkole historię Żydów. Problem wy-
stępował, gdy okazywało się, że dzieci wysyłane na religię nie mają pojęcia o ży-
dowskich obyczajach, za to doskonale znają obchodzone w domu rodzinnym Boże 
Narodzenie. Musiało to być zjawisko powszechne, skoro autorka, nauczycielka 
religii mojżeszowej, ostrzegała nauczycieli, aby ze względów pedagogicznych nie 
wyrażali zgorszenia z tego powodu55.

Wreszcie inne były strategie edukacyjne. Rodzice z domów zasymilowanych 
musieli wybrać szkołę biorąc pod uwagę nie tylko jej poziom czy cenę. Mogli 
posłać dziecko do szkoły polskiej, żydowskiej polskojęzycznej lub hebrajskiej. 
Ważnym kryterium wyboru był przy tym nie tylko poziom nauczania, lecz także 

54 M. S t a w s k i, Deszcz pada wszędzie, Sztokholm 1981.
55 E. L i t t m a n, Nauka religii w szkole, „Ewa”, 12 maja 1929, nr 19, s. 1.
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to, jak dziecko zostanie przyjęte przez nauczycieli i rówieśników. Nie było wów-
czas szkoły, w której uczeń, zwłaszcza z rodziny nie religijnej, czułby się zupełnie 
swobodnie. Przy tym nieznajomość zasad religijnych łączyła się najczęściej z bra-
kiem jakichkolwiek wiadomości o tradycjach i obyczajach Żydów. „Ani od moich 
dziadków, ani też z mojego własnego domu, nie wyniosłam niczego, co mogłoby 
mnie wiązać z tradycją żydowską. Jeśli stykałam się z jakimiś zwyczajami, było 
to prawie zawsze rzeczą przypadku i nikt w moim otoczeniu nie troszczył się, aby 
zapewnić mi wychowanie w tym kierunku”56. To powodowało, że dzieci , wycho-
wane w oderwaniu od obyczajów panujących w jakiejkolwiek większej społeczno-
ści, nie tylko bez religii, ale i bez tradycji, często miały potem problemy w szkole 
— w żadnej nie czuły się „na swoim miejscu”, wszędzie popełniały gafy, znając 
tylko specyficzne obyczaje własnej rodziny. 

W szkołach polskich spotykały się z antysemityzmem lub marginalizacją. Nie 
chodziły razem z klasą na lekcje religii katolickiej, nie brały udziału w licznych 
wówczas nabożeństwach z udziałem uczniów. Dziecko zamieszkujące w dzielnicy 
żydowskiej, idąc do szkoły w sobotę, narażało się nie tylko na szykany, lecz na-
wet na obrzucenie kamieniami przez sąsiadów. Nie lepiej jednak było w szkołach 
żydowskich. Tam rodzice obawiali się regresu asymilacji, nabrania przez dziecko 
„złego” akcentu, a sami uczniowie czuli się często wyobcowani jeszcze bardziej, 
niż w szkołach polskich, zazwyczaj bowiem znacznie lepiej znali polską kulturę 
i obyczaje, niż żydowskie. Popełniali gafę za gafą, co często powodowało wyobco-
wanie. Jedna z dziewcząt wspomina, że nie mogła zrozumieć, dlaczego po pierw-
szych kilku miłych dniach w szkole hebrajskiej, nagle wszyscy się od niej odsunęli 
i nikt nie chciał z nią siedzieć. Dopiero po pewnym czasie odkryła, że przyczyną 
było zamówienie kanapki z wędliną i kakao w stołówce szkolnej — jedząc na je-
den posiłek potrawę mleczną i mięsną wykroczyła tak daleko poza podstawowe 
kanony wiary (o której nie miała pojęcia), że dzieci nie chciały mieć z nią więcej 
do czynienia57. Tak więc dla bardzo wielu dzieci żydowskich szkoła była środowi-
skiem jeśli nie wrogim, to obcym, przed którym schronienia szukały w rodzinie. 
Często też zmieniały szkoły. 

Rodzice dbali nie tylko o wybór placówki edukacyjnej, lecz także o towarzy-
stwo dla swoich pociech, co mogło być trudne. Polskie dzieci bywały „poza zasię-
giem” — jeśli rodzina była spoza kręgu inteligencji, często dzieliło je miejsce za-
mieszkania. Należało też liczyć się z potencjalnym antysemityzmem. Towarzystwo 
dzieci żydowskich także nie było pożądane ze względu na możliwość „zepsucia” 
nienagannej polszczyzny potomka, jeśli jego koledzy mówiliby po polsku źle — 
albo na całkowity brak porozumienia, gdyby mówili w jidysz.

Dzieci, szczególne te z rodzin całkowicie już asymilowanych, wychowywa-
ne były w domu w duchu polskim, w miłości do rodzinnego kraju. Zaskakująco 

56 Z. B r z e z i ń s k a, Żółte tulipany, Warszawa 1996, s. 14.
57 E. G e s s e n, Drogi, których nie wybieramy, Warszawa 1998.
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wielu pamiętnikarzy — to nie tylko ze sfer wykształconych — wspomina, co ro-
dzice robili, aby wpoić potomstwu polski patriotyzm. Czytano polską literaturę 
historyczną i patriotyczną. Choremu siedmioletniemu Józefowi Henowi matka 
kupiła książkę o królowej Jadwidze. „Potem mama kupiła mi na straganie jakąś 
ubiegłowieczną historię Polski [...], taką, co miała zaznajamiać dzieci pod zabo-
rem z ojczystymi dziejami, budzić w nich ducha patriotycznego. Nie wiem, jak 
to wpłynęło na te dzieci z ubiegłego wieku, ale ze mną się udało. Triumfowałem 
przy zwycięskich szarżach husarii, a płakałem rzewnie, czytając opis umierającego 
Czarnieckiego z białym koniem”58. A wszystko to w rodzinie, gdzie babcie jeszcze 
nosiły peruki. Jadwiga Maurer z inteligenckiej rodziny z Kielc wspomina pieśni 
śpiewane jej przez mamę w dzieciństwie. „Kiedy byłam mała, matka uczyła mnie 
piosenek »Lecą liście z drzewa, co wyrosło wolne«, »Z dymem pożarów«, »Za 
Niemen hen precz«. Śpiewała też »Warszawiankę« [...] i te bliższe naszym czasom 
pieśni legionowe”59. Dzieci prowadzano do teatrów na przedstawienia — Henryk 
Vogler wspomina, że tradycyjnie co roku chodził z rodzicami na „Betlejem pol-
skie” Lucjana Rydla60. 

Jednak nawet w rodzinach najbardziej asymilowanych patriotyzm nie był taki 
sam, jak w polskich. Zapoznawano dzieci z klasyką literatury polskiej, ale dobraną 
w specyficzny sposób. Czczono Mickiewicza (czasem wspominano, że ktoś z ro-
dziny znał na pamięć całego „Pana Tadeusza”)61, Orzeszkową, Konopnicką, rza-
dziej Słowackiego, w żadnym jednak domu nie czytało się Krasińskiego62. Rodzice 
i dziadkowie snuli opowieści o dziejach Polski, często łącząc je z dziejami Żydów. 
Czasem były to jedyne dzieje żydowskie, jakie dziecko poznawało. „Tradycje 
ży dowskie — o ile o takowych w tych warunkach mówić można — sprowadza-
ły się w naszym domu do opowiadań o udziale Berka Joselewicza w Powstaniu 
Kościuszki czy też rabina Majzelsa w walkach 1863 roku”63.

Natomiast prawie nie ma w wychowaniu dzieci sportu. Bardzo rzadko pamięt-
nikarze wspominają o tym, że rodzice uprawiali sport, albo zachęcali do niego po-
tomstwo. Wyjątkiem jest wspomnienie Ireny Wilder o ojcu, który lubił sport i był 
nawet sędzią piłkarskim oraz sędzią okręgowym Polskiego Związku Narciarskiego. 

58 J. H e n, Nowolipie, Warszawa 1991, s. 57.
59 Jadwiga Maurer , cyt. za R. R e n z, W utopii potrójnej świadomości, [w:] Z kroniki utraconego 

sąsiedztwa. From the Cronicle of the Lost Neihbordhood, pod red. M. P a w l i n a – M e d u c k i e j, 
Kielce 2001 s. 231.

60 H. Vo g l e r, Wyznanie mojżeszowe, Warszawa 1994.
61 J. L e w a n d o w s k i, Moja Atlantyda [na str. tyt. Cztery dni w Atlantydzie], Konin 1996.
62 J. L e w a n d o w s k i  (op. cit.) zastanawia się, czy rzeczywiście całość polskiej kultury była 

przyjmowana przez Żydów, nawet tych w pełni akulturowanych. Widział bowiem w polskich księgar-
niach wiele książek, których nie kupowały biblioteki żydowskie, choć w środowiskach polskich były 
popularne. 

63 M. K a m i ń s k a, op. cit., s. 185. 
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Nauczył trzyletnią córkę jazdy na nartach i na łyżwach64. Biorąc jednak pod uwagę 
ogromną promocję sportu w żydowskich czasopismach, może być i tak, że pamięt-
nikarze nie wspominają o nim, traktując go jako mało ważny, albo też przed wojną 
byli zbyt młodzi, aby interesować się sportem. 

OBYCZAJE

Trzeba pamiętać, że bardzo często wybory religii, narodowości i tożsamości 
przebiegały nie w obrębie rodzin, ale „w poprzek” nich. Czasem nie wpływało 
to w istotny sposób na ich losy — mimo diametralnie różnych wyborów krew-
ni pozostawali dalej związani ze sobą i utrzymywali bliskie kontakty. „Moi bra-
cia stryjeczni zmienili wiarę ojców, starszy Adam Mantel był radcą Prokuratorii 
Generalnej [...]. Młodszy, inż. Stanisław, odznaczony Virtuti Militari, zdolny che-
mik, współpracownik Mościckiego [...], zginął jako kapitan w Katyniu”65. Czasem 
oznaczało to jednak rozluźnienie stosunków, a nawet całkowite zerwanie. Częściej 
jednak — wymieszanie obyczajów, współistnienie różnych tradycji, obchodzenie 
świąt dwóch lub nawet trzech religii. 

W rzadkich przypadkach, gdy asymilowana rodzina nadal przestrzegała zasad 
religii mojżeszowej i prowadziła dom koszerny, zasady te wywodziły się raczej 
z judaizmu reformowanego. Starano się nie wyróżniać wyglądem zewnętrznym 
czy ubiorem z polskiego otoczenia. To musiała być bardzo ważna kwestia i istot-
ny wyróżnik asymilacji, ponieważ w wielu wspomnieniach osób wywodzących 
się z różnych środowisk i miejscowości znajdujemy niemal identycznie brzmiące 
zdania: „Ze słyszenia znałam jeszcze pradziadka, ojca babci, był on felczerem. 
Ubierał się normalnie, to znaczy po europejsku. Zresztą nikt w rodzinie nie chodził 
w kapocie — tak nazywał się długi surdut, jaki nosili religijni Żydzi”66; „Ojciec 
nie nosił brody, codziennie się golił. Podobnie jak on, ani ja, ani moi starsi bracia 
nie nosiliśmy pejsów lub kamizelek z frędzlami zwanymi cyce. Matka i obie moje 
siostry ubiorem i wyglądem nie odróżniały się także od nie–Żydówek”67. Podobnie 
wspomina dzieciństwo Janina Bauman: „Nikt nie nosił brody, pejsów ani chała-
ta”68. Jeden z bardzo niewielu pamiętnikarzy, którego dziadkowie byli rolnikami 
i mieszkali na wsi podkreśla, że dziadek absolutnie niczym nie wyróżniał się spo-

64 K. W i n i e c k a  [I. W i l d e r ], Od Stanisławowa do Australii, Cieszyn b.r.w.
65 F. M a n t e l, Wachlarz wspomnień, Paryż 1980, s. 31.
66 R. R o ń s k a, Saga rodzinna, [w:] Losy żydowskie. Świadectwo żywych, t. II, red. M. T u r s k i, 

Warszawa 1999, s. 126.
67 M. U r b a n, Polska... Polska, Warszawa 1998, s. 15.
68 J. B a u m a n, op. cit. s. 8. 
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śród polskich sąsiadów. „Dziadek mimo brody ani wyglądem, ani mową, ani za-
chowaniem nie przypominał Żyda. Ot, polski chłop”69.

Nawet w rodzinach zupełnie zasymilowanych i ochrzczonych, w ich polskie 
życie co pewien czas, szczególnie w wypadku kontaktów ze starszym pokoleniem, 
wkradały się drobne elementy zapomnianej już kultury i tożsamości. Niekiedy było 
to słowo lub pojęcie w języku żydowskim, czasem obyczaj, w polskich rodzinach 
nie kultywowany, innym razem jakaś tradycyjna potrawa. „Czasami zastawałem 
u babki gości. [...]. Poczęstunek był tradycyjny i zawsze jednakowy: stara służąca 
wnosiła kawę oraz kopiasty talerz z dymiącą macą brei70 [...]. W tym — i chyba 
tylko w tym — przejawiało się przywiązanie babki do żydowskiego obyczaju”71.

Jeszcze większą różnorodność widać w obchodzeniu świąt. Zdarzało się, że 
co roku były inne święta, względnie inne obchodzono u dziadków, a inne w domu. 
Nawet stosunkowo pobożne rodziny żydowskie czasem obchodziły dwa „zestawy” 
świąt. Vogler wspomina, jak obchodzono u jego dziadka święto Paschy, na którym 
gromadziła się przy stole zespolona „mistycznymi więzami” rodzina, najmłod-
sze dziecko zadawało rytualne pytania, a kielich czekał na nieznanego przybysza. 
Inaczej było w jego rodzinnym domu: „Święty Mikołaj odwiedzał nas corocznie 
[...]. W Zielone Świątki mailiśmy dom — jak należy — kwieciem i roślinnością, 
zaś w Boże Narodzenie z biciem serca przystrajaliśmy choinkę migotliwymi świe-
cidełkami, zapalaliśmy świeczki, a w Wigilię śpiewaliśmy kolędy. Zresztą w wielu 
żydowskich domach tego czasu Bożonarodzeniowe drzewko stało się tak niena-
ruszalną tradycją, że cytowano nawet żartobliwie pytanie dziecka z takiej rodzi-
ny: »mamusiu, czy katolickie dzieci także mają drzewko?«”72. Zwykle wraz ze 
śmiercią starszego pokolenia tradycja ulegała całkowitemu zerwaniu. Dość czę-
sto nie można dostrzec żadnej logiki w obchodzeniu świąt, czy szerzej — w prze-
strzeganiu zasad religijnych. W zasymilowanej rodzinie zapalano co piątek świece, 
zapraszano całą rodzinę na wielkie święta, ale dzieci w ogóle nie znały podstaw 
judaizmu, a do synagogi rodzina chodziła raczej jak do opery, niż jak do świątyni. 
„Chodziliśmy więc, gdy przyjeżdżał jakiś znany kantor, tylko w święta szczegól-
nie uroczyste, jak Sądny Dzień czy Nowy Rok”73. Najlepiej pomieszanie obycza-
jów opisuje Halina Nelken „Chodziłyśmy do Templu na Miodowej na »Trąbki« 
w Nowy Rok i Kol–Nidre w Sądny Dzień. [...] Moja mama w brylantowych kol-
czykach i nowym kostiumie [...] stała przy uroczystej intonacji, czytając polskie 
tłumaczenie w modlitewniku. Tłumaczyła mi, że w Sądny Dzień Pan Bóg osądza 
co kto zrobił i decyduje kto ma żyć w szczęściu, zdrowiu i bogactwie, a kto w cier-
pieniu i nędzy i kto ma umrzeć [...] Nie obchodziliśmy święta Szałasów. [...] W na-

69 S. R o t e m  „Kazik”, Wspomnienia bojowca ŻOB, Warszawa 1993, s. 10.
70 Tradycyjna potrawa żydowska z macy, namoczonej w jajku i mleku i następnie smażonej. 
71 A. M a r i a n o w i c z, Życie surowo wzbronione, Warszawa 1995, s. 209.
72 H. Vo g l e r, Autoportret z pamięci, s. 16–17. 
73 J. A l e k s a n d r o w i c z, E. S t a w o w y, Tyle wart człowiek..., Lublin 1992, s. 17.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



850 ANNA LANDAU–CZAJKA

stępne święto Hanukah tatuś świecił menorę na oknie, co wieczór jedną świeczkę 
więcej, a Fele grał melodię »Hanukową«. [...] Dostawaliśmy prezenty i słodycze 
na Hanukah, ale też i na Mikołaja i pod choinką na Gwiazdkę. Wiosną Wielkanoc 
przynosiła sąsiedzko–przyjacielskie wymiany pisanek, szynki i mazurków wiel-
kanocnych, tortów z mąki macowej, ciasteczek kokosowych i samej macy. Seder 
był bardzo uroczysty przy pięknie nakrytym stole, z winem [...] . Felek zadawał 
pytania [...]. Tatuś czytał tekst po hebrajsku, ale ja patrzyłam do Hagady mamy 
albo babci, bo tam były obrazki i polskie tłumaczenie. Felek też nie rozumiał he-
brajskiego, chociaż mełamed uczył go do Bar–Mitzwah”74.

Interesujące może być również to, jak służące–Polki, żyjące wewnątrz żydow-
skich rodzin, postrzegały ich odrębność. Niestety, takie świadectwa — i to przefil-
trowane przez relacje strony żydowskiej — są sporadyczne, ale i tak coś wnoszą 
do wiedzy o specyfice rodzin żydowskich. Przede wszystkim uznawano, że Żydzi 
nie biją żon i nie piją — i to, zdaniem niektórych służących i nianiek, różniło ich 
od „typowych” polskich rodzin75. Ceniono też ojców rodzin, głównie za mądrość 
i wykształcenie.

To wszystko powodowało, że zasymilowane rodziny były nie tylko mniejsze, 
lecz także wyobcowane ze środowiska. Były bardziej zwarte i solidarne, gdyż nie 
bardzo mogły, poza podobnymi rodzinami, których w mniejszych ośrodkach nie 
było wiele, szukać towarzystwa. Dzieci, a często także zasymilowani dorośli, czuli 
się zupełnie swobodnie tylko w rodzinie swojej i podobnych. Wyjście poza ten 
krąg było często równoznaczne z jednej strony z podejrzliwością i odrzuceniem 
ze strony otoczenia, z drugiej zaś ze stałym niepokojem przed możliwością po-
pełnienia gaf. Dzieci, wyizolowane ze wszystkich środowisk, czuły się inne, co 
często powodowało ich bunt przeciw takiemu życiu i zwrot się w stronę żydostwa 
(co wcale nie było proste) albo postąpienie krok dalej i przyjęcie chrztu. Tradycje 
rodzinne, ciągłość, były zatem stosunkowo rzadkie, w rodzinach asymilowanych 
następowały ciągle zmiany, przystosowywanie się do życia wśród Polaków, albo 
próby powrotu do nieznanego już środowiska żydowskiego. Tak czy inaczej, trud-
no mówić o takiej ciągłości i stabilizacji, jak w przypadku rodzin o jednoznacznej 
tożsamości narodowej.

Assimilated Jewish Families in Poland 1918–1939

The object of the article are families living “between” the Polish and the Jewish 
culture. The author shows three categories of them: the ones being “during” polonization, 
cultivating elements of both cultures (two or three languages, participation in some Jewish 
and Christian celebrations); the ones polonized but conscious of their Jewish origin, and, 

74 H. N e l k e n, Pamiętnik z getta w Krakowie, z przedmową G. H a u s n e r a, wstęp i przypisy S.  
W c i s ł o, Toronto 1987, s. 53–55.

75 D. S c h e r e i b a u m, Na szczyt samotnej góry, Warszawa 2001, s. 245.
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finally, families completely assimilated but considered to be Jews by their Polish neighbors. 
A. Landau–Czajka shows that in effect of social modernization processes a part of those 
people contested the model of life of the traditional religious Jewish society. Mostly 
women, who had the most practical and less religious model of education than men, did not 
want to play the role of a traditional “Jewish mother”. An other factor of assimilation was 
the Polish school, frequented by Jews who’s parents did not have enough money to pay for 
private Jewish schools. The author stressed that the decision to change nation and religion 
had dramatic character. On the one hand it often resulted in a break of links with the closest 
family — parents, brothers, sisters — who stayed Jews, on the other hand they had to 
confront anti–Semitic prejudices of Poles and a lack of knowledge of Polish/Christian 
customs. In effect they had mainly consorts and friends being in the same situation. They 
passed on to their children some models of culture which were not entirely Polish, nor 
Jewish. Characteristic for these models were: the equal position of men and women 
(a reflection of women’s role in assimilation processes), and a reduction of the religious life 
to some Jewish and Polish/Christian celebrations. This situation was contested by their 
children, who took over the Polish national self–consciousness or went back to the Jewish 
religion and culture.
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Ośrodek Studiów Amerykańskich

Polska rodzina, amerykańska nowoczesność.
Opieka nad matką i dzieckiem w działalności Fundacji 

Rockefellera w II Rzeczypospolitej*

Przemiany społeczne i ekonomiczne: industrializacja i urbanizacja, a także 
przeobrażenia mentalności (m.in. zmiana pozycji dziecka w rodzinie) w drugiej 
połowie XIX w. zwróciły uwagę na niepokojące zjawiska i procesy dotyczące naj-
młodszych członków społeczeństw Europy i Ameryki Północnej. Alarm wzbudza-
ły szczególnie statystyki obrazujące wysoki wskaźnik umieralności niemowląt, 
według ówczesnych przekonań niebezpieczny zwłaszcza w połączeniu ze zmniej-
szającym się przyrostem naturalnym w rodzinach z klasy średniej i wyższej. Do 
wysokiej umieralności niemowląt w zamożniejszych warstwach społecznych, na 
przykład we Francji, miało się przyczyniać karmienie dzieci przez mamki1. W kla-
sach niższych głównym problemem wydawał się brak prawidłowej opieki nad naj-
młodszymi — niedostatki w dziedzinie higieny, złe żywienie, a także trudności 
w pogodzeniu macierzyństwa i pracy zawodowej przez robotnice przemysłowe. 

Odpowiedzią na umieralność niemowląt oraz inne problemy zdrowotne doty-
kające dzieci były liczne inicjatywy podejmowane od końca XIX w. praktycznie 
we wszystkich krajach europejskich i północnoamerykańskich. Zaliczyć do ich 
możemy między innymi powstawanie tzw. kuchni mlecznych (we Francji i na zie-
miach polskich zwanych „Kroplą mleka/Goutte de lait”) oferujących czyste i prze-
badane mleko oraz mieszanki mleczne miejskim dzieciom, często pozbawionym 
zdrowego pokarmu. Od końca XIX w. wiele krajów (np. Niemcy, Francja, część 
stanów USA) zaczęło wprowadzać także ustawodawstwo ochronne dla matek, czę-
sto uwzględniające urlopy macierzyńskie oraz renty dla wdów z dziećmi2. W ra-

 Badania w Rockefeller Archive Center zostały przeprowadzone dzięki stypendium badawczemu 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Program „Kwerenda” edycja 2010).

1 F. F a y – S a l l o i s, Les Nourrices à Paris au XIXe siècle, Paris 1980; G. D. S u s s m a n, Selling 
Mothers’  Milk. The Wet–nursing Business in France, 1715–1914, Urbana–Chicago–London 1982.

2 T. S k o c p o l, Protecting Mothers and Soldiers: The Political Origin of Social Policy in the 
United States, Cambridge Mass. 1992; S. K o v e n, S. M i c h e l, Womanly Duties. Maternalist Politics 
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mach powstających programów zdrowia publicznego i medycyny zapobiegawczej 
w Europie i Ameryce Północnej w pierwszych dekadach XX w. zakładano stacje 
opieki nad matką i dzieckiem, oferujące zwykle za darmo porady zdrowotne dla 
kobiet w ciąży i dla niemowląt. 

Wysoka umieralność niemowląt stanowiła na początku XX w. duży problem 
także w USA. Wedle opinii ówczesnych amerykańskich lekarzy i społeczników, 
była ona bardzo istotnym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia i dobrobytu całe-
go społeczeństwa. Ponadto w dobitny sposób pokazywała efektywność działają-
cych instytucji i służb medycznych. Z łatwością można było zatem stwierdzić, że 
te aspekty życia w Stanach Zjednoczonych na początku XX w. nie prezentowały 
się należycie. Problemy związane ze zdrowiem dzieci i niemowląt zmobilizowały 
w pierwszych dekadach XX w. do działania liczną grupę lekarzy, społeczników 
i działaczek kobiecych, skupionych wokół instytucji i organizacji dobrowolnych3. 
Działaczy amerykańskiego ruchu społecznego na rzecz zmniejszenia umieralności 
niemowląt charakteryzowało naukowe podejście do opieki nad dzieckiem, którego 
wyrazem był między innymi nacisk kładziony na zbieranie statystyk, skrupulatną 
rejestrację przypadków i publikację badań. Wskutek ich działań sfera opieki nad 
dzieckiem coraz bardziej profesjonalizowała się i medykalizowała4. Podobny trend 
miał miejsce w Europie, gdzie w latach międzywojennych kwestie opieki nad mat-
ką i niemowlęciem cieszyły się szczególnym zainteresowaniem5. 

W odrodzonym w 1918 r. państwie polskim zdrowie matek i dzieci, zwłaszcza 
ich wysoka śmiertelność, także stanowiły dotkliwy problem oraz przedmiot troski 
społeczników i lekarzy. W powojennym chaosie i pod ciężarem trapiących kraj 
epidemii, instytucje państwowe nie zawsze były w stanie poradzić sobie z proble-
mami dotykającymi społeczeństwo, w tym dzieci i ich matki. Na ratunek przycho-
dziły im więc zagraniczne organizacje filantropijne z Europy Zachodniej i Ameryki 
Północnej, przede wszystkim z USA. Część z nich udzielała pomocy w momencie 
największego kryzysu, inne czekały aż sytuacja polityczna, w tym kształt pol-
skich granic, ustabilizują się. Do drugiej grupy należała Fundacja Rockefellera 
(Rockefeller Foundation, dalej RF) — w dwudziestoleciu międzywojennym naj-

and the Origins of Welfare States in France, Germany, Great Britain, and the United States, 1880–
1920, „American Historical Review” t. XCVI, 1990, nr 4, s. 1076–1108.

3 R.A. M e c k e l, Save the Babies: American Public Health Reform and the Prevention of Infant 
Mortality, 1850–1929, Baltimore 1990, s. 93n.

4 B. B e a t t y  [i in.], Introduction, [w:] When Science Encounters the Child: Education, Parenting 
and Child Welfare in 20th Century America, red. B. B e a t t y  [i in.], New York–London 2006, s. 2, 8; 
przez medykalizację rozumiem proces obejmowania opieką i kontrolą medyczną pewnych wydarzeń 
i sfer życia człowieka (np. porodu, opieki nad dzieckiem), które wcześniej nie były objęte nadzorem 
medycznym oraz wyjaśniania pewnych zjawisk i zachowań poprzez odwoływanie się do naukowej 
medycyny.

5 P. We i n d l i n g, Health and Medicine in Interwar Europe, [w:] Companion to Medcine in 
Twentieth Century red. R. C o o t e r, J. P i c k s t o n e, London 2003, s. 29–50.
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większa na świecie prywatna organizacja filantropijna, specjalizująca się m.in. 
w pomocy w dziedzinie zdrowia publicznego i medycyny naukowej. 

Działania Fundacji, jej stypendystów i subsydiowanych przez nią insty-
tucji w II Rzeczypospolitej obejmowały także opiekę nad matką i dzieckiem. 
Zaangażowaniu RF w tej dziedzinie warto się przyjrzeć z kilku powodów. Po 
pierwsze, jest to niezbadany fragment stosunków polsko–amerykańskich, doty-
czący obszaru sporadycznie do tej pory cieszącego się zainteresowaniem histo-
ryków — zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Sfera zdrowia i choroby 
oraz mające na tym polu stosunki pomiędzy polskimi i amerykańskimi działaczami 
i lekarzami pozwalają — jak sądzę — na dostrzeżenie aspektów niewidocznych 
w przypadku relacji dyplomatycznych, najczęściej badanych przez historyków. 
Dzięki nim widać próby wpływu Stanów Zjednoczonych na społeczeństwo pol-
skie, zmierzające do jego przekształceń, szeroko rozumianej modernizacji i ame-
rykanizacji. Po drugie, źródła dotyczące II Rzeczypospolitej, wytworzone przez 
przedstawicieli i współpracowników Fundacji Rockefellera, pozwalają przyjrzeć 
się kwestiom zdrowia i choroby, w tym opieki nad matką i dzieckiem, nie tylko 
w wielkomiejskich rodzinach inteligenckich, najlepiej do tej pory zbadanych6, lecz 
także wśród rodzin uboższych, małomiasteczkowych i wiejskich. Po trzecie, pro-
blemy związane z opieką nad matką i dzieckiem rzadko były do tej pory poruszane 
przez badaczy zajmujących się dziejami Fundacji Rockefellera7. 

W artykule przedstawię formy i zakres działalności Fundacji Rockefellera 
w sferze opieki w II RP, nad niemowlętami i kobietami ciężarnymi, poprzedzając 
je krótkim wprowadzeniem na temat aktywności innych amerykańskich organi-
zacji specjalizujących się w pomocy polskim dzieciom w pierwszych latach po 
Wielkiej Wojnie. Przyjrzę się odwołaniom do kategorii nowoczesności, pojawiają-
cym się jak mantra w raportach i innych dotyczących Polski dokumentach wytwo-
rzonych przez Fundację w okresie międzywojennym. Interesować mnie będą stan-
dardy opieki nad matką i dzieckiem propagowane przez jej działaczy, zauważane 
przez nich braki i wypaczenia w tej dziedzinie oraz oferowane sposoby radzenia 
sobie z nimi. Przede wszystkim zaś spróbuję odpowiedzieć na kluczowe dla mnie 
pytanie o model rodziny propagowany przez Fundację w ramach jej działań w sfe-
rze opieki nad matką i dzieckiem. Czy deklarowana nowoczesność tej opieki miała 
się przełożyć także na unowocześnienie polskiej rodziny? Jeśli tak, to co moderni-
zacja polskiej rodziny miała dokładnie oznaczać?

6 K. S i e r a k o w s k a, Rodzice, dzieci, dziadkowie..., Wielkomiejska rodzina inteligencka w Pols-
ce 1918–1939, Warszawa 2003; prace syntetyczne na temat historii ojcostwa i macierzyństwa także 
skupiają się głównie na rodzinach wielkomiejskich, inteligenckich, zwykle należących do elit: E. B a -
d i n e r, Historia miłości macierzyńskiej, tłum. K. C h o i ń s k i, Warszawa 1998; Historia ojców i ojco-
stwa, red. J. D e l u m e a u, D. R o c h e, tłum. J. R a d o ż y c k i, M. P a l o e t t i – R a d o ż y c k a, 
Warszawa 1995.

7 A.–E. B i r n, Skirting the Issue: Women and International Health in Historical Perspective, 
„American Journal of Public Health” t. LXXXIX, 1999, nr 3, s. 399–407.
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Głównym źródłem analizowanym przeze mnie są dokumenty wytworzone 
przez przedstawicieli Fundacji, dotyczące działalności tej organizacji w między-
wojennej Polsce: raporty, sprawozdania, korespondencja oraz fotografie przesy-
łane z Polski do Nowego Jorku — siedziby Fundacji w USA. Część z tych źródeł 
została stworzona przez amerykańskich działaczy i członków RF odwiedzających 
Polskę i zawiera ich obserwacje i sądy. Inne dokumenty, przede wszystkim ra-
porty roczne, powstawały na podstawie sprawozdań pisanych przez miejscowych 
(polskich) przedstawicieli Fundacji, głównie lekarzy pracujących w instytucjach 
przez nią (współ)finansowanych. Sprawozdania te przesyłano do Nowego Jorku 
lub Paryża (głównej europejskiej siedziby Fundacji), tam zaś amerykańscy pra-
cownicy zapewne „filtrowali” je, umieszczając w tworzonych przez siebie rapor-
tach informacje uważane przez nich za ważne i przydatne. Najciekawszym źró-
dłem wskazującym na próby wprowadzenia propagowanych przez RF standardów 
były zdjęcia robione w Polsce przez miejscowych działaczy i wysyłane za granicę. 
Fotografie te w widoczny sposób uwypuklają pewne aspekty działań w dziedzinie 
opieki nad matką i dzieckiem, kładąc szczególny nacisk na wprowadzania w życie 
wskazówek i inicjowanie praktyk uznawanych za wzorcowe przez przedstawicieli 
i działaczy Fundacji.

Pomoc ubogim i głodującym polskim dzieciom stanowiła główny rodzaj ma-
terialnego wsparcia oferowanego II Rzeczypospolitej przez Stany Zjednoczone 
w pierwszych latach po I wojnie światowej. Była ona po części kontynuacją dzia-
łalności z lat wojennych, kiedy to RF sponsorowała transporty mleka w prosz-
ku i innych produktów żywnościowych do Polski8. W latach 1918–1922 pomoc 
dzieciom stanowiła istotną część akcji ratunkowych inicjowanych przez szereg 
organizacji z USA, przede wszystkim Amerykański Czerwony Krzyż (American 
Red Cross, dalej ARC), Amerykańsko–Żydowski Połączony Komitet Rozdzielczy 
(American Jewish Joint Distribution Committee, dalej JDC) czy też najsłynniejszą 
z nich: Amerykańską Administrację Pomocy (American Relief Administration, da-
lej ARA) kierowaną przez Herberta Hoovera. Wysiłki podejmowane przez te orga-
nizacje we wschodniej, południowej i – w mniejszym stopniu — centralnej Polsce 
miały na celu pomoc materialną i zdrowotną dla ludności polskiej i żydowskiej 
cierpiącej powojenną biedę i powszechnie trapionej licznymi chorobami. 

Bieda, głód i choroby, które stały się doświadczeniem rzeszy polskich dzie-
ci — grupy przedstawianej jako najbardziej dotkniętej powojennym kryzysem — 
często były interpretowane w kategoriach zapaści cywilizacyjnej kraju. Obrazy 
cierpiących dzieci powszechnie wykorzystywano w wojennej i powojennej propa-
gandzie w celu wzbudzenia litości, wzmożenia patriotyzmu czy zebrania datków 
na cele charytatywne9. Ochrona dzieci (i kobiet) była podstawowym obowiązkiem 

8 Poland, [w:] The Rockefeller Foundation Annual Report 1916, New York 1916, s. 318–323.
9 J.F. I r w i n, Sauvons les Bébés: Child Health and U.S. Humanitarian Aid in the First World War 

Era, „Bulletin of the History of Medicine” t. LXXXVI, 2012, nr 1, s. 37–65.
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mężczyzn–obywateli. Powojenne cierpienie, głód i choroby najsłabszych człon-
ków społeczeństwa wskazywały, że polscy mężczyźni — dotknięci wojną, często 
będący inwalidami lub uchodźcami — tej podstawowej opiekuńczej funkcji nie za-
wsze byli w stanie spełniać. Opiekować się swoimi dziećmi nie dawały rady także 
polskie kobiety, w amerykańskich publikacjach często przedstawiane jako spara-
liżowane, na wpół zdrętwiałe po latach wojny, strachu i niepewności10. Często bez 
środków materialnych, wycieńczone fizycznie, wygłodzone i w złym stanie zdro-
wia, kobiety nie były w stanie karmić piersią niemowląt ani zdobywać pożywienia 
dla starszych dzieci. Stąd opiekuńcze role polskich matek i ojców przejmowali za-
graniczni „misjonarze” przybywający z USA czy Szwajcarii ze skondensowanym 
mlekiem i mieszankami odżywczymi, lekami, zachodnimi pomysłami i wzorcami. 

Kuchnie mleczne oraz punkty rozdziału żywności przysyłanej z zagranicy 
w latach powojennych były w Polsce zakładane przede wszystkim pod auspicja-
mi American Relief Administration. W kwietniu 1919 r. z inicjatywy ARA i rzą-
du polskiego założono Polsko–Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom (dalej 
PAKPD)11. Jego głównym zadaniem był nadzór nad rozdziałem „materiałów ra-
tunkowych”, czyli produktów żywnościowych oraz ubrań, które trafiały do Polski 
dzięki ARA12. PAKPD działał do połowy 1922 r. i – jak skrupulatnie wyliczyli 
Amerykanie — w tym okresie rozdał ok. 670 mln posiłków oraz ponad 3 mln sztuk 
odzieży. W końcowym okresie aktywności, Komitet ograniczył swe działania do 
ziem wschodnich II RP, które charakteryzowała największa nędza oraz najgorsze 
warunki mieszkaniowe i sanitarne. Kuchnie zakładane przez ARA i PAKPD roz-
dawały żywość najbiedniejszym dzieciom oraz matkom karmiącym. Każde z nich 
miało prawo do jednego posiłku dziennie. Co ważne, posiłek ten mógł być spo-
żywany tylko na miejscu, gdzie został przygotowany13. Miało to na celu upew-
nienie się, że żywność trafia rzeczywiście do osób uznanych za najbardziej po-
trzebujące. Bez wątpienia los głodujących dzieci budził największe współczucie; 
ponadto były one „przyszłością narodu” — „zasobem”, o który należało zadbać 
jak najstaranniej. Wsparcie udzielane najmłodszym doskonale wpisywało się także 
w amerykańskie cele propagandowe. Pomagając dzieciom Amerykanie nie tylko 
zjednywali sobie dorosłych Polaków, lecz także budowali pozytywny obraz swego 
kraju w oczach następnego pokolenia14. Obok ARA i PAKPD programy pomocy 
dla dzieci i szeroko rozumianej opieki nad nimi były inicjowane po wojnie także 
przez Amerykański Czerwony Krzyż, który do połowy 1922 r. założył w Polsce 

10 H. H e n d r i c k s, Report of the Overseas Committee of the War Work Council of the YWCA 
1917–1920, New York 1920, s. 124–125.

11 Krótki zarys działalności Amerykańskiego Wydziału Ratunkowego, prowadzonej przy współ-
udziale rządu polskiego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, [b.m.w.], 1922.

12 Ibidem, s. 3.
13 Ibidem, s. 5.
14 F. C o s t i g l i o l a, Awkward Dominion. American Political, Economic and Cultural Relations 

with Europe, 1919–1933, Ithaca and London 1984, s. 21, 42.
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ok. 140 ośrodków zdrowia przeznaczonych dla dzieci oraz organizował kampanie 
i wykłady propagujące za pomocą filmów, plakatów i ulotek amerykańskie stan-
dardy opieki nad najmłodszymi15.

Programy pomocy dzieciom oferowane przez amerykańskie organizacje 
w pierwszych latach po Wielkiej Wojnie miały na celu interwencję w kraju znajdu-
jącym się w stanie wyjątkowego kryzysu materialnego i sanitarnego, dotkniętym 
szczególną powojenną nędzą. Pomimo ich tymczasowego i interwencyjnego cha-
rakteru, wiele z przedsięwzięć, jak stacje opieki nad matką i dzieckiem czy sta-
cje „kropli mleka”, było wykorzystywanych przez Fundację Rockefellera jeszcze 
w drugiej połowie lat dwudziestych i na początku następnej dekady.

RF, jako jedno z nielicznych stowarzyszeń tego typu w okresie międzywo-
jennym, posiadała wyspecjalizowany oddział zajmujący się sprawami związany-
mi ze zdrowiem i chorobą — Międzynarodową Radę Zdrowia (International Health 
Board — IHB), która w 1927 r. zmieniła nazwę na Międzynarodowy Oddział 
Zdrowia (International Health Division dalej IHD)16. Od momentu swojego po-
wstania w 1916 r.17 IHB zajmowała się zwalczaniem epidemii i chorób przewle-
kłych, a także edukacją lekarzy i pielęgniarek społecznych. Założyciele Fundacji 
Rockefellera postrzegali walkę z chorobami jako program o dalekosiężnych ce-
lach, mający przynieść rezultaty wykraczające poza dziedzinę zdrowia. Ich sposób 
myślenia dobrze obrazuje często cytowana wypowiedź Fredericka Gatesa, jednego 
z najważniejszych wczesnych aktywistów RF: „Choroba jest największym scho-
rzeniem ludzkiego istnienia i jest głównym źródłem wszystkich innych schorzeń 
i zwyrodnień: biedy, przestępstw, ignorancji, grzechu, nieskuteczności, wad dzie-
dziczonych z pokolenia na pokolenie, i wielu innych występków i złych rzeczy”18.

RF od początku działalności podkreślała swój filantropijny, a nie dobroczyn-
ny charakter. Rodząca się w USA na przełomie XIX i XX w. filantropia naukowa 
kładła nacisk na udzielanie wsparcia organizacjom i agendom rządowym (a nie 
jednostkom) oraz oferowanie pomocy tylko na ściśle określony czas w celu wypra-
cowania mechanizmów samodzielnego radzenia sobie z danym problemem i za-
pobieżenia uzależnianiu się odbiorców pomocy od wsparcia finansowego. Innym 
ważnym kryterium dla amerykańskich filantropów było przekonanie, że udzielanie 
pomocy może być kontynuowane tylko wtedy, gdy odbiorca rokuje szybkie usa-
modzielnienie się i samowystarczalność. Przy braku tego typu prognoz wsparcie 

15 Rockefeller Archive Center, Sleepy Hollow, New York [RAC], Rockefeller Foundation Archives 
[RF], RG 6.1, series 1.3, box 47, folder 528, Report of Visit to Warsaw, 07.01.1922–11.01.1922.

16 J. F a r l e y, To Cast Out Disease. A History of the International Health Division of the Rocke-
feller Foundation (1913–1951), Oxford and New York 2004, s. 2.

17 Przed IHB w latach 1913–1916 istniała the International Health Commission, która wyrosła 
z założonej w 1909 r. Rockefeller Sanitary Commission: J. E t t l i n g, The Germ of Laziness. Rocke-
feller Philanthropy and Public Health in the New South, Cambridge Mass. 1981.

18 Cyt. za: J. F a r l e y, op. cit., s. 5.
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finansowe należało jak najszybciej wycofać19. Te zasady miały być stosowane tak-
że w przypadku udzielania pomocy organizacjom i grupom zajmującym sie zwal-
czaniem i profilaktyką chorób.

W przeciwieństwie do innych amerykańskich organizacji dobroczynnych, 
takich jak wspominane już Amerykański Czerwony Krzyż czy Amerykańska 
Administracja Pomocy, Fundacja Rockefellera aż do 1922 r. nie zdecydowała się 
na rozpoczęcie swojej działalności w Polsce. Dopiero w momencie zapanowania 
względnego spokoju politycznego, działacze RF podjęli pierwsze kroki w celu zo-
rientowania się w sytuacji panującej w kraju oraz w jego potrzebach sanitarno–
zdrowotnych. Marta A. B a l i ń s k a  i Paul We i n d l i n g  wskazują na czynniki 
polityczne, które skłoniły RF do zaangażowania się w programy ochrony zdrowia 
w Polsce. Była to przede wszystkim chęć powstrzymania niemieckiego military-
zmu i radzieckiego komunizmu. Jak podkreślają badacze zajmujący się historią RF 
w międzywojennej Europie Środkowo–Wschodniej, działania Fundacji w II RP 
miały na celu m.in. propagowanie i zapewnienie stałego miejsca amerykańskiemu 
modelowi medycyny społecznej i zdrowia publicznego w Polsce. Kładziono w nim 
nacisk na naukowe podejście do zdrowia i choroby oraz profilaktykę, czemu miały 
służyć m.in. instytuty higieny i ośrodki zdrowia, w których przyjmowali lekarze, 
pielęgniarki i położne, wyszkoleni w nowoczesnych metodach zapobiegawczych20. 
Inicjatywy podejmowane przez RF w Polsce i innych krajach miały również bar-
dziej dalekosiężne cele: oparta na nauce medycyna miała przynieść „zacofanym” 
państwom środkowoeuropejskim zachodnią cywilizację i postęp, wyrażane m.in. 
stosunkiem do pracy i pieniędzy (kapitalistyczną produktywnością), religii czy 
kultury21. Propagując naukową medycynę opartą na statystykach oraz skrupulat-
nym rejestrowaniu i opisywaniu przypadków, Fundacja Rockefellera popularyzo-
wała także amerykańskie wartości, szczególnie te mające korzenie w tak zwanej 
epoce progresywnej22. Polska i sąsiadujące z nią kraje były dla Amerykanów przy-

19 Ibidem, s. 4.
20 M. A. B a l i ń s k a, The Rockefeller Foundation and the National Institute of Hygiene, Poland, 

1918–1945, „Studies in History and Philosophy of Science and Biomedicine” t. XXXI, 2000, nr 3, 
s. 423; P. We i n d l i n g , Philanthropy and World Health. The Rockefeller Foundation and the League 
of Nations Health Organization, „Minerva” t. XXXV, 1997, nr 3, s. 273; idem, Public Health and 
Political Stabilization: the Rockefeller Foundation in Central and Eastern Europe between the Two 
World Wars, „Minerva” t. XXXI, 1993, nr 3, s. 253.

21 B.B. P a g e, The Rockefeller Foundation and Central Europe: A Reconsideration, „Minerva” 
t. XL, 2002, nr 3, s. 280.

22 I. L o w y, P. Z y l b e r m a n, Medicine as a Social Instrument: Rockefeller Foundation, 1913–
45, „Studies in History and Philosophy of Science and Biomedicine” t. XXXI, 2000, nr 3, s. 365, 377. 
Progresywizmem określa się w USA zarówno epokę w dziejach (koniec XIX w. do I wojny świato-
wej), jak i działający w tym okresie ruch polityczny i społeczny, którego celem było zreformowanie 
amerykańskiego życia społecznego, ekonomicznego i politycznego m.in. poprzez eliminację zjawisk 
postrzeganych jako patologiczne (np. korupcja, prostytucja, nadużywanie alkoholu, dominacja mono-
poli w gospodarce) i demokratyzację życia politycznego. Progresywne reformy miały być przeprowa-
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jeżdżających po I wojnie światowej terenem pomiędzy Wschodem i Zachodem, 
położonym na pograniczu cywilizacji. Zdaniem przyjezdnych potrzebowały one 
modernizacji typu amerykańskiego, opierającej się na racjonalności, skuteczności 
i badaniach naukowych. Wysiłki podejmowane przez RF miały na celu unowocze-
śnienie nie tylko sfery ochrony zdrowia czy życia codziennego, lecz także ekono-
mii i polityki, tak aby jednoznacznie usytuować kraje środkowoeuropejskie, w tym 
Polskę, w kręgu cywilizacji zachodniej23.

Jednym z przejawów aktywności RF w Polsce była pomoc przy zakładaniu, 
a później finansowaniu tzw. wzorowych okręgów sanitarnych. Jak wyjaśniał wiel-
ki ich entuzjasta i jeden ze stypendystów Fundacji Rockefellera Marcin Kacprzak, 
idea okręgów wzorowych i składających się na nie ośrodków zdrowia wywodziła 
się ze Stanów Zjednoczonych, w których powstawanie od przełomu XIX i XX w. 
klinik i ośrodków było przejawem nowego stosunku do praktyki medycznej. 
Stosunek ten polegał na odejściu od prostych i doraźnych zabiegów lekarskich 
na rzecz bardziej złożonego programu zdrowotnego, nastawionego na zapobiega-
nie chorobom. Program ten miał na celu m.in. promowanie higieny, zdrowszego 
stylu życia i prawidłowej opieki nad dziećmi24. W II Rzeczypospolitej, podobnie 
jak w USA, okręgi wzorowe i ośrodki zdrowia były zakładane przez organizacje 
społeczne przy współpracy z samorządami. Zgodnie z przyświecającą Fundacji 
Rockefellera zasadą naukowej filantropii, okręgi tylko na początku były (współ)
finansowane przez organizacje charytatywne, które po określonym czasie wycofy-
wały subsydia, a ośrodek zaczynał funkcjonować samodzielnie korzystając z pie-
niędzy pozyskanych od samorządu25.

Idea wzorowego okręgu sanitarnego polegała na zgromadzeniu w jednym 
miejscu dwóch (przeciwgruźliczej oraz opieki nad matką i dzieckiem) lub więcej 
poradni bądź ośrodków zdrowia, mających na celu zapobieganie i walkę z cho-
robami społecznymi26. W okresie międzywojennym do chorób czy też klęsk spo-

dzone dzięki zrobionym wcześniej badaniom i zebranym statystykom, wyjaśniającym przyczyny pato-
logii i wskazującym możliwe rozwiązania problemów. 

23 Na temat Fundacji Rockefellera i modernizacji w przypadku Węgier cf. E. I n g e b r i g s t e n, 
Privileged Origins: „National Models” and Reforms of Public Health in Interwar Hungary, [w:] 
Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union, red. G. P e t e r i, Pittsburg 2010, s. 39.

24 P. S t a r r, The Social Transformation of American Medicine. The Rise of A Sovereign Profession 
and the Making of a Vast Industry, New York, 1982, s. 192; cf. G. R o s e n, Public Health: Then and 
Now. The First Neighborhood Health Center Movement: Its Rise and Fall, „American Journal of 
Public Health” t. LXI, 1971, nr 8, s. 1620–1635; C.E. R o s e n b e r g, Social Class and Medical Care 
in Nineteenth Century America: The Rise and Fall of the Dispensary, „Journal of the History of 
Medicine” t. XXIX, 1974, nr 1, s. 32–54.

25 M. K a c p r z a k, Wzorowe okręgi sanitarne, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”, nr 4, 
30 kwietnia 1925, s. 150–151.

26 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 233, folder 2862, Report Paris Office 1929, Poland; Z. B y -
c h o w s k i, Pierwsze dziesięciolecie Wydziału Zdrowia Wyzwolonej Warszawy, „Warszawskie Czaso-
pismo Lekarskie”, nr 38–39, 11 listopada 1928, s. 851.
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łecznych zaliczano gruźlicę, zakaźną chorobę oczu jaglicę (zwaną też ziarnicą), 
alkoholizm, choroby weneryczne, a także problemy związane z opieką nad mat-
ką i dzieckiem (zwłaszcza ich wysoką umieralność) i higieną szkolną27. Według 
amerykańskich pomysłodawców okręgów wzorowych oraz polskich realizatorów 
tej idei, okręgi i ośrodki miały prowadzić przede wszystkim akcję uświadamiania 
i zapobiegania chorobom społecznym „nowoczesnymi metodami i środkami”28. 
Ważnym elementem działania ośrodków była praca pielęgniarek społecznych, do 
których zadań należały wizyty w domach pacjentów oraz nadzór nad ich praktyka-
mi zdrowotnymi i sanitarnymi29.

Dwa pierwsze okręgi wzorowe zostały założone w Polsce w 1925 r. na 
war  szawskim Mokotowie i w powiecie skierniewickim z inicjatywy Fundacji 
Rockefellera, związanego z nią Państwowego Zakładu Higieny30 i Departamentu 
Służby Zdrowia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych31. Później okręgi założono 
w powiatach: będzińskim i warszawskim, a także we Lwowie i Wilnie32. Przez 
kilka pierwszych lat okręgi były sponsorowane w znacznym stopniu (zwykle w ok. 
40%) przez Fundację. Wszystkie były prowadzone przez lekarzy–stypendystów 
RF, którzy spędzili rok lub dwa w Stanach Zjednoczonych, odbywając staże na 
uniwersytetach specjalizujących się w medycynie i zdrowiu publicznym, przede 
wszystkim w Johns Hopkins University w Baltimore. Okręgi celowo zakładano 
w środowisku zarówno miejskim, jak wiejskim oraz w różnych regionach Polski, 
zwłaszcza w miejscach najbardziej dotkniętych problemami zdrowotnymi i sani-
tarnymi33. Ich celem było prezentowanie modelowych zachowań i praktyk z dzie-
dziny medycyny zapobiegawczej, demonstrowanie „jak należy prowadzić opartą 
na nauce akcję sanitarną”34. To zadanie odgrywało szczególnie ważną rolę w okrę-
gach mokotowskim (miejskim) i skierniewickim (wiejskim), w którym odbywa-
ły praktyki uczennice szkoły dla pielęgniarek prowadzonej przez Amerykanki 
w Warszawie oraz lekarze kształceni w Państwowej Szkole Higieny sponsorowa-
nej przez Fundację. 

27 M. K a c p r z a k, W sprawie ośrodków zdrowia, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”, nr 39, 
24 września 1931, s. 908.

28 RAC, RF, RG 5.3, 700, box 233, folder 2862, Report Paris Office 1929, Poland.
29 Z. B y c h o w s k i, op. cit., s. 851.
30 M. A. B a l i ń s k a, Ludwik Rajchman. Życie w służbie ludzkości, tłum. M. B r a u n s t e i n, 

M. K r a s i c k i, Warszawa 2012, s. 87.
31 M. K a c p r z a k, Z działalności Departamentu Zdrowia: Ośrodki Zdrowia, „Warszawskie Cza-

so  pismo Lekarskie”, nr 29, 18 lipca 1929, s. 690.
32 AAN, Ministerstwo Opieki Społecznej [MOS], sygn. 256, k. 59–63, Notes on the problems of 

creating new health demonstrations in Poland with the help of the Rockefeller Foundation. 
33 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 233, folder 2862, Report Paris Office 1929, Poland.
34 M. K a c p r z a k, Wzorowe okręgi sanitarne, s. 151.
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Okręgi miały być modelami, których praktyki powinny były być przenoszone 
do innych ośrodków powstających na terenie całego kraju35. Poza najbardziej donio-
słą rolą wzoru i pola doświadczalnego dla innych instytucji, stacje i kliniki wcho-
dzące w skład okręgów wzorowych miały także docierać z zasadami „nowoczesnej 
higieny” i zapobiegania chorobom do jak największej liczy osób zamieszkujących 
dany okręg „celem polepszenia warunków zdrowotnych tych mas i podniesienia 
ich na wyższy szczebel kultury ogólnej”36. Zadanie to, jak narzekano w raportach 
przesyłanych do Fundacji, nie zawsze udawało się wypełniać. Utyskiwano na nikłe 
zainteresowanie ludności sprawami zdrowia i higieny, trudności komunikacyjne 
oraz brak odpowiednio przeszkolonych pielęgniarek i położnych.

W skład wszystkich sześciu okręgów wzorowych, założonych z inicjatywy 
i przy pomocy Fundacji Rockefellera, wchodziły stacje opieki nad matką i dziec-
kiem. Ich funkcjonowanie było wyrazem rosnącej od połowy XIX w. troski o zdro-
wie niemowląt i ich matek, związanej zwłaszcza z wysoką umieralnością dzieci. 
Dzięki stacjom działacze RF i ich polscy, wykształceni w amerykańskich szkołach 
współpracownicy mogli propagować nowoczesne, w dużej mierze przyniesione 
z USA wzorce opieki nad kobietami w ciąży i w połogu oraz nad dziećmi do trze-
ciego roku życia.

Aktywność ośrodków zajmujących się profilaktyką w dziedzinie opieki nad 
kobietą ciężarną i niemowlęciem była zazwyczaj wspomagana przez kuchnię 
mleczną37. W niektórych przypadkach, jak na Mokotowie, obok stacji funkcjono-
wał żłobek dla dzieci do lat trzech. Część ośrodków pomagała też ubogim matkom 
finansowo, udzielając zapomóg38. W powiecie będzińskim, wysoko uprzemysło-
wionym i cierpiącym na problemy związane z dużym bezrobociem, stacje opieki 
nad matką i dzieckiem wchodzące w skład okręgu wzorowego działały w czterech 
miejscowościach, przyjmując pacjentów od czterech do sześciu godzin w tygo-
dniu — tyle samo, co przychodnie przeciwgruźlicze i dłużej niż pozostałe ośrodki 
(przeciwjagliczy czy przeciwweneryczny)39. Z darmowych porad korzystały za-
zwyczaj ubogie rodziny; ich dzieci często otrzymywały bez opłat mleko i mie-
szanki przyrządzane w kuchniach mlecznych. W okręgu wileńskim dożywiana 

35 P. We i n d l i n g, Public Health and Political Stabilization, s. 261.
36 M. K a c p r z a k, Z działalności Departamentu Zdrowia, s. 690.
37 RAC, RF, RG 2, series 789, box 12, folder 100, Contribution of the Rockefeller Foundation to 

Health Work in Poland; Ibidem, RG 5.3, series 700, box 30, folder 2843, Report Paris Office 1926, 
vol. 2, Poland; na temat stacji opieki nad matką i dzieckiem działających w okresie międzywojennym 
w Polsce poza okręgami wzorowymi: M. G r o m s k i, L. B a r t e l, Stacja opieki nad matką i dzie-
ckiem: organizacja i prowadzenie, Warszawa 1926; M. B a l c e r e k, Rozwój opieki nad dzieckiem 
w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1978; M. P a c i o r e k, Higiena dzieci i młodzieży w Polskim 
czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego, Warszawa 2010, s. 140–162.

38 RAC, RF, RG 2, series 789, box 231, folder 2949, Report Paris Office 1927, vol. 2, Poland, 
District of Warsaw, Annual Report 1927.

39 Ibidem, Report, Paris Office 1927, vol. 2, Poland.
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była ponad połowa dzieci będących pod opieką poradni40. W zamyśle fundatorów 
i założycieli podstawowym zadaniem stacji opieki nad matką i dzieckiem było 
wyeliminowanie tradycyjnych, nienaukowych praktyk związanych z opieką nad 
niemowlęciem i kobietą ciężarną, zlikwidowanie złych zjawisk i nieprawidłowych 
standardów oraz zastąpienie ich nowoczesnymi, zwykle amerykańskimi wzorcami 
propagowanymi przez Fundację Rockefellera.

Raporty Fundacji, zwłaszcza pochodzące z pierwszej połowy lat dwudzie-
stych, kiedy dopiero rozważano zaangażowanie się w programy zdrowia publicz-
nego w Polsce, są pełne opisów polskiego zacofania i nieprawidłowości cechu-
jących — według Amerykanów — zarówno opiekę nad matką i dzieckiem, jak 
całą medycynę społeczną. Polska tego okresu w opisach Amerykanów to ubogi 
kraj z domami krytymi strzechą, z „prymitywnymi budynkami mieszkalnymi”, 
w których chłopi mieszkali razem ze zwierzętami domowymi41. Fotografie prze-
syłane do Nowego Jorku wzmacniały obraz II Rzeczypospolitej jako kraju wiej-
skiego i zacofanego, który potrzebuje pomocy i instrukcji na drodze do moder-
nizacji. Opisując sytuację w Polsce z początku 1922 r. Sinclair Gunn, dyrektor 
europejskiego oddziału Międzynarodowej Rady Zdrowia Fundacji Rockefellera, 
zwracał uwagę na rozbieżności pomiędzy poszczególnymi regionami. Podstawową 
różnicą pomiędzy byłym zaborem pruskim a pozostałymi terenami był dla Gunna 
brak rejestracji urodzeń, ślubów i zgonów oraz chorób zakaźnych w byłej Galicji 
i Królestwie Polskim42. Brak statystyk oraz odpowiednich rozwiązań sanitarnych 
i zdrowotnych, uwypuklane w raportach Fundacji, wskazywały na zacofanie Polski 
i główne kwestie konieczne do naprawy.

Kolejnym problemem mocno podkreślanym w sprawozdaniach z początku lat 
dwudziestych była wysoka śmiertelność niemowląt i położnic. Wskaźnik umieral-
ności niemowląt miał być według raportów i korespondencji prowadzonej przez 
pracowników Fundacji „ogromnym problemem”43. W istocie, umieralność nie-
mowląt mogła być uważana za obszar szczególnej troski w latach zaraz po woj-
nie, zwłaszcza na wschodnich terenach byłego zaboru rosyjskiego, na których, we-
dług raportów Fundacji, miała umierać większość niemowląt. Jeśli popatrzymy na 
późniejsze statystyki, chociażby działającego w Wilnie okręgu wzorowego, gdzie 
w 1932 r. 127 dzieci na 1000 umierało poniżej pierwszego roku życia44, kwestia 
ta przedstawia się zgoła inaczej. W rzeczywistości w drugiej połowie lat dwu-
dziestych i na początku trzydziestych wskaźnik umieralności niemowląt w Polsce 
nie różnił się od amerykańskiego. Według szacunków prowadzonych w USA na 

40 Ibidem, box 236, folder 2876, Report Paris Office 1931, Poland.
41 Ibidem, RG 5.1, series 2, box, 273, folder 3458, Health Demonstration in Starostwo Warszawa.
42 Ibidem, RG. 6.1, series 1.3, box 47, folder 535, Medical Education in Poland, 1923–1924.
43 Ibidem, RG 2, series 789C, box 4, folder 35, Warsaw School of Nursing, 1922–1933; ibidem, 

Jan Surawski to Elizabeth Crowell, 20/3/1924.
44 Ibidem, RG 5.3, series 700, box 237, folder 2881, Report Paris Office 1932, Poland.
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początku drugiej dekady XX w. umierało w tym kraju średnio 150 dzieci poni-
żej pierwszego roku życia na 1000 urodzonych45. Stawiało to Stany Zjednoczone 
daleko w tyle za Europą Zachodnią. Wysoki wskaźnik śmiertelności niemowląt 
z pewnością stanowił problem palący i jednoznaczny dowód na zapóźnienie Polski 
i USA w dziedzinie opieki na matką i dzieckiem. W raportach RF zauważano także 
charakterystyczną dla Polski znacznie mniejszą śmiertelność dzieci żydowskich46, 
tłumaczoną już w pierwszych dekadach XX w. większym zaufaniem Żydów do 
lekarzy i instytucji medycznych oraz szybszą interwencją lekarską w czasie cho-
roby. W przypadku Żydów ważną rolę miała też odgrywać mniejsza liczba prze-
sądów dotyczących opieki nad niemowlętami i opartych na nich nawyków i zwy-
czajów pielęgnacyjnych47. Obok śmiertelności niemowląt, poważnym czy wręcz 
„przerażającym” problemem, według pracowników Fundacji Rockefellera, był 
wysoki wskaźnik umieralności kobiet przy porodzie. Został on zdefiniowany ja-
ko klęska społeczna, gdyż „co roku zabiera tysiące kobiet w wieku najbardziej 
produkcyjnym”48. 

Z raportów Fundacji można odnieść wrażenie, że wysoka śmiertelność nie-
mowląt i położnic była spowodowana m.in. nieprawidłowymi praktykami w czasie 
porodu i opieki nad dziećmi. Według pracowników Fundacji istotny problem sta-
nowiły standardy opieki szpitalnej nad rodzącymi kobietami. Oddziały położnicze 
nadzorowane przez położne były nieporządne, niewietrzone i przepełnione, dzieci 
trzymano w łóżkach razem z matkami49. Położne stanowiły jeden z głównych pro-
blemów niskich standardów opieki nad matkami i niemowlętami. W powszechnym 
przekonaniu były one źle wyszkolone. Narzekano nawet na poziom tych, które 
ukończyły specjalne kursy mające je przygotować do wykonywania zawodu50. 
W czasie jednej z wizyt w powiecie będzińskim przedstawiciel RF odwiedził tam-
tejszą położną. Skrupulatnie odnotował, że jej dom nie wyglądał czysto, zaś tor-
ba z instrumentami i lekami była źle wyposażona. Na sugestie wymiany torby, 
położna „bardzo się tym zestresowała i przejęła ze względu na koszty, jakich by 
to wymagało”51. Rzekomy niski standard położnych stanowił poważny problem 
dla okręgów wzorowych. Dokuczał on szczególnie wtedy, gdy położne starano się 
przyuczyć do wykonywania zadań brakujących pielęgniarek społecznych. By po-

45 J. N. G i g l i o, Voluntarism and Public Policy between World War I and the New Deal. Herbert 
Hoover and the American Child Health Association, „Presidential Studies Quarterly” t. XIII, 1983, 
nr 3, s. 430.

46 RAC, RF, RG 3, series 700, box 233, folder 2862, Report Paris Office 1929, Poland.
47 W. S z e n a j c h, Porównawcza charakterystyka urodzeń i śmiertelności wśród ubogiej ludności 

chrześcijańskiej i żydowskiej w Warszawie i Łodzi, Warszawa 1916, s. 53.
48 M. K a c p r z a k, Wzorowe okręgi sanitarne, s. 152.
49 RAC, RF, RG 2, series 789C, box 3, folder 31, Memorandum re. Study of Sick Nursing and 

Health Visiting, Poland 1922.
50 Ibidem, RG 5.3, series 700, box 30, folder 2843, Report Paris Office 1926, vol. 2, Poland.
51 Ibidem, RG 2, series 789, box 4, folder 50, Będzin.
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lepszyć kwalifikacje akuszerek, uczono je m.in. odpowiedniego kąpania dzieci, ich 
pielęgnacji i opieki, co skwapliwie zarejestrowano na jednym ze zdjęć przesłanych 
z Polski do Fundacji. Jako niewykształcone i prezentujące „niskie standardy”, po-
łożne skierniewickie uczyły się prawidłowej pielęgnacji na gumowych lalkach, 
a nie na żywych dzieciach52. 

Wszystkie problemy i nieprawidłowości w dziedzinie opieki nad matką 
i dzieckiem w Polsce, starannie odnotowywane w raportach Fundacji, miały zostać 
wyeliminowane przez stacje opieki nad niemowlętami i kobietami w ciąży, dzia-
łające według amerykańskich standardów. Ich celem było przede wszystkim uno-
wocześnienie praktyk pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz objęcie dzieci i matek 
profesjonalną kontrolą medyczną. Modelowe działania ośrodka opieki nad nie-
mowlętami i kobietami w ciąży dobrze ilustruje poniższy fragment jednego z ra-
portów Fundacji Rockefellera dotyczący okręgu w powiecie będzińskim: 

Odwiedziliśmy stację opieki nad niemowlętami, która została założona przed 
laty przez Polsko–Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom. Niemowlęta mają 
wyznaczone godziny przyjęć; potrzebujące dostają mleko. Pielęgniarka wizytu-
jąca odbywa od 30 do 50 wizyt społecznych w miesiącu. [...] Stacja opieki nad 
niemowlętami jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od statusu społecznego 
i są podejmowane starania, aby jak najwięcej dzieci było do niej przynoszonych. 
Mleko jest rozdawane za darmo potrzebującym i za opłatą pozostałym. Klinika 
dla dzieci zdrowych i dla chorych mieszczą się w oddzielnych pomieszczeniach. 
Średnia ilość wizyt w stacji dziennie wynosi 35. Przyjmuje jeden lekarz. Dzieci 
zdrowe są badane przez lekarza co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie organizowane 
są także wykłady dla matek53.

Do osiągnięcia głównego celu w opiece na matką i dzieckiem, czyli uno-
wocześnienia standardów opieki, kluczowe były działania trzech grup osób: le-
karzy, pielęgniarek i matek. Dzięki instrukcjom i nadzorowi profesjonalistów 
kobiety w ciąży i z małymi dziećmi miały zmodernizować swoje praktyki ma-
cierzyńskie i w rezultacie unowocześnić polską rodzinę. Podobnie jak w Stanach 
Zjednoczonych54, w Polsce, w zamyśle amerykańskich pomysłodawców okręgów 
wzorowych, matki miały pełnić kluczową rolę we wcielaniu w życie wizji i stan-
dardów nowoczesnej opieki nad najmłodszymi członkami społeczeństwa.

Opieką nad matką ciężarną i dzieckiem zajmowały się w stacjach przede 
wszystkim pielęgniarki, które rejestrowały niemowlęta, a później prowadziły do-
tyczącą je dokumentację. Do ich zadań należało też ważenie i mierzenie dzieci, 
co zgodnie z amerykańskimi standardami stanowiło najlepszy sposób nadzoru nad 

52 Ibidem, RG 5.3, 700, box 233, folder 2862, Report Paris Office 1929, Poland.
53 Ibidem, RG 2, series 789, box 4, folder 50, Będzin.
54 L. C u r r y, Modernizing the Rural Mother: Gender, Class, and Health Reform in Illinois, 1910–

1930, [w:] Mothers and Motherhood. Readings in American History, red. R. D. A p p l e, J. G o l d e n, 
Columbus Ohio, 1997, s. 495.
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prawidłowym rozwojem małego pacjenta55. Na zdjęciach stacji opieki nad matką 
i dzieckiem przesyłanych z Polski do Fundacji Rockefellera, waga i wysokościo-
mierz zazwyczaj widnieją na pierwszym planie i stanowią kluczowe atrybuty no-
woczesności i naukowej opieki nad niemowlęciem opartej na statystyce56. Wraz 
z widocznymi na fotografiach białymi kitlami lekarzy i pielęgniarek, lekarstwa-
mi w ciemnych butelkach i umywalkami, wagi i wysokościomierze dla niemow-
ląt podkreślały profesjonalizm stacji i ich personelu. Kluczowe znaczenie ciężaru 
i wzrostu w nadzorowaniu rozwoju dzieci podkreślały też plansze wiszące w sta-
cjach, przedstawiające wykresy z prawidłowymi skalami długości i ciężaru ciała 
niemowląt57. 

Wyrazem nowoczesnej opieki medycznej nad matką i dzieckiem było także 
poddawanie pacjentów stacji rozmaitym testom diagnostycznym: badaniu krwi 
i ciśnienia, testowi na gruźlicę (dzieci), a także na syfilis (matek)58. Niewątpliwie 
stanowiło to nadzorujący i korygujący element opieki nad kobietami w ciąży. Do 
nowych standardów należały również częste kontrole lekarskie. W relacji z ośrod-
ka wileńskiego podkreślano, że dzieci zarejestrowane w poradni dla matek są 
przynoszone i badane raz w miesiącu59; w cytowanym powyżej raporcie z powiatu 
będzińskiego podawano częstotliwość co dwa tygodnie. Stopniowe przejmowanie 
nadzoru nad rozwojem i pielęgnacją niemowląt przez lekarzy i pielęgniarki pracu-
jące w stacjach było jedną z podstawowych idei, według których działały ośrod-
ki. Medykalizacja opieki nad dziećmi postępowała od końca XIX w. w Europie 
Zachodniej, zaś w okresie międzywojennym kontrola lekarza nad rozwojem 
i zdrowiem niemowląt stawała się powszechną praktyką w USA, skąd standardy 
przenoszono do ośrodków wzorowych w Polsce60.

Pielęgniarki rejestrowały także przychodzące do stacji opieki kobiety w ciąży, 
które za pomocą pogadanek, plakatów i broszur informowano o prawidłowej pie-
lęgnacji małych dzieci. Do zadań pielęgniarek należało również kąpanie przyno-
szonych do stacji niemowląt61 — co wskazuje, że według standardów stacji często 
nie były one dostatecznie czyste — oraz nadzorowanie kuchni rozdającej mleko, 
zwykle mieszczącej się pod jednym dachem z ośrodkiem opieki nad matką i dziec-

55 J. P. B r o s c o, Weight Charts and Well–Child Care. When the Pediatrician Became the Expert 
in Child Health, [w:] Formative Years. Children’s Health in the United States, 1800–2000, red. 
A. M. S t e r n, H. M a r k e l, Ann Arbor 2002, s. 91–120.

56 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 232, folder 2854, District Nurses’ Meeting on Health Exhibit; 
Ibidem, RG 1.1, series 789J, box 4, folder 50, Dąbrowa, Well Baby Clinic; Ibidem, RG 5.3, series 700, 
box 232, series 2851, Spokojna Health Center, Infant Health Center.

57 Ibidem, RG 5.3, series 700, box 232, folder 2854, District Nurses’ Meeting on Health Exhibit.
58 Ibidem, box 236, folder 2876, Report Paris Office 1931, Poland.
59 Ibidem.
60 R.D. A p p l e, Perfect Motherhood. Science and Childbearing in America, New Brunswick–

London 2006, s. 56–82.
61 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 237, folder 2881, Report Paris Office 1933, Poland.
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kiem62. Niemowlęta chore były badane przez lekarza, który udzielał też porad. 
Rola medyka w stacji wydawała się jednak znacznie mniejsza niż pielęgniarki. Na 
przykład lekarze znacznie rzadziej przedstawiani byli na zdjęciach, niż personel 
pomocniczy. 

Pielęgniarki pracujące w stacjach opieki organizowały także cykle pogadanek 
w trakcie których udzielały instrukcji dotyczących pielęgnowania dzieci, gotowa-
nia i zbalansowanej diety oraz utrzymania czystości w domu63. W powiecie skier-
niewickim w skład personelu stacji wchodziła osoba profesjonalnie przeszkolona 
do udzielania matkom porad dotyczących prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Przy jej pomocy organizowano w okolicznych miejscowościach kilkudniowe kur-
sy, podczas których kładziono nacisk na prawidłowe praktyki gospodarskie oraz 
higienę dziecka64. Działania pielęgniarek w tej sferze przypominały programy ma-
jące na celu amerykanizację imigrantów organizowane w USA w pierwszych deka-
dach XX w. W programach kierowanych do imigrantek z Polski szczególny nacisk 
kładziono na opiekę nad dziećmi oraz zwyczaje kulinarne, starając się zachęcić 
Polki do rezygnacji z gotowanej kapusty na rzecz bardziej „amerykańskich” pro-
duktów żywnościowych i sposobów przyrządzania potraw65. 

Według standardów propagowanych dla stacji przez Fundację Rockefellera, 
powinny w nich pracować profesjonalne pielęgniarki społeczne, które mogłyby 
regularnie odwiedzać swoich podopiecznych w domach66. Ich wizyty miały na ce-
lu przede wszystkim kontrolę standardów opieki nad niemowlętami — głównie 
praktyk pielęgnacyjnych, czystości i diety — oraz nadzór nad przestrzeganiem za-
sad higieny i prawidłowego odżywiania się67. Według pomysłodawców ośrodków 
wzorowych, śmiertelność położnic, dotykająca przede wszystkim tereny wiejskie, 
mogła być łatwo wyeliminowana dzięki pielęgniarkom społecznym, które w prze-
ciągu kilku lat miały „ludność nauczyć, by w porę udawała się do lekarza lub 
wykwalifikowanej akuszerki, a udostępniwszy tę pomoc, zapobiec przedwczesnej 
śmierci matek”68. Według Fundacji ideałem był jak najszerzej zakrojony program 
wizyt domowych, realizowany przez pielęgniarki. Udało się go zrealizować w du-
żym stopniu na Mokotowie, gdzie pod koniec lat dwudziestych odwiedzały one 

62 Ibidem, box 30, folder 2843, Report Paris Office 1926, vol. 2, Poland, Report on the Activities 
of the Skierniewice Health Demonstrations. 

63 Ibidem, box 233, folder 2862, Report Paris Office 1929, Poland.
64 AAN, MOS, sygn. 261, k. 9, Protokół posiedzenia Komisji Wojewódzkiej przy Wydziale Zdro-

wia Publicznego w sprawie Fundacji Rockefellerowskiej na powiat warszawski z 5 maja 1927 r.
65 J. F. M c C l y m e r, Gender and the „American Way of Life”: Women in the Americanization 

Movement, „Journal of American Ethnic History” t. X, 1991, nr 3, s. 12.
66 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 30, folder 2843, Report Paris Office 1926, vol. 2, Poland, 

Report on the Activities of the Skierniewice Health Demonstrations. 
67 AAN, MOS, sygn. 732, Druki rejestracyjne, Ośrodek Zdrowia na Mokotowie.
68 M. K a c p r z a k, Wzorowe okręgi sanitarne, s. 152.
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ok. 34% ludności69. Zadania stawiane przed pielęgniarkami społecznymi w sta-
cjach opieki nad matką i dzieckiem były kluczowe dla prawidłowego — w zamyśle 
amerykańskich fundatorów — ich działania. Tym dotkliwsze okazywały się braki 
personalne, trapiące wiele okręgów wzorowych, zwłaszcza wiejskich i małomia-
steczkowych, np. w powiecie skierniewickim. Niedostatki personelu najdotkliwsze 
były w przypadku pielęgniarek. Nierzadko zdarzało się, że wykwalifikowane pielę-
gniarki społeczne, kształcone w warszawskiej szkole założonej przez Amerykanki, 
nie chciały po zakończeniu nauki wyjeżdżać do pracy na prowincję, obawiając się 
że będą musiały mieszkać w chłopskich izbach70. Kłopoty z pielęgniarkami wizy-
tującymi trapiły okręg skierniewicki aż do lat trzydziestych. Podobne problemy 
miał także założony w 1929 r. ośrodek wileński, w którym absolwentki szkoły 
dla pielęgniarek prowadzonej przez Amerykanki nie chciały pracować ze względu 
pensje — zbyt niskie, jak na ich aspiracje71. Także w najlepiej funkcjonującym 
ośrodku wzorowym na Mokotowie doskwierał brak wyszkolonego personelu, co 
prowadziło do przeciążenia pielęgniarek, nierzadko zmuszonych do pracy przez 
sześć czy siedem dni w tygodniu72.

Ważną rolę w propagowaniu wzorców prawidłowej opieki nad matką 
i dzieckiem miały spełniać także działające przy stacjach kuchnie (często zwa-
ne „Kroplami mleka”73), w których potrzebujące niemowlęta otrzymywały mie-
szanki mleczne przygotowane według najlepszych standardów74. Rolę atrybutu 
nowoczesności w kuchniach mlecznych pełnił sterylizator, z dumą prezentowany 
na zdjęciach przesyłanych do Fundacji z Polski. Tylko odpowiednio wyselekcjono-
wane i wysterylizowane mleko mogło zapewnić zdrowy pokarm i zapobiec jednej 
z najważniejszych przyczyn śmiertelności niemowląt — chorobom gastrycznym 
spowodowanym nieprawidłowym żywieniem75. Zgodnie z lansowanymi wówczas 
standardami medycznymi, mleko i mieszanki rozdawane w kuchniach miały peł-
nić tylko rolę wspomagającą; poza tym w stacjach propagowano karmienie pier-
sią, co wyraźnie ilustrował plakat widoczny na fotografii kuchni mlecznej jed-
nego z ośrodków, z napisem: „Niech mnie Mama karmi!” Do karmienia piersią 
zachęcano także kobiety w stacjach amerykańskich, propagując mało popularną 

69 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 233, folder 2862, Report Paris Office 1929, Poland.
70 Ibidem, box 30, folder 2843, Report Paris 1926, vol. 2, Poland.
71 Ibidem, box 235, folder 2871, Report Paris Office 1930, Poland.
72 AAN, MOS, sygn. 256, k. 70, Liczby dotyczące okręgu mokotowskiego i podziału pracy per-

sonelu.
73 Na temat powstawania na ziemiach polskich, szczególnie w Galicji, stacji „Kropli mleka” przed 

I wojną światową pisałam w: S. K u źm a – M a r k o w s k a, From „Drop of Milk” to „Bureaus for 
Mothers” — Infant Care and Visions of Medical Motherhood in the Early 20th Century Polish Part of 
the Habsburg Empire, [w:] Medicine Within and Between Hamburg and Ottoman Empires, 18th–19th 
Centuries, red. T. D. S e c h e l, Bochum 2011, s. 131–147. 

74 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 232, folder 2843, Report Paris Office, 1926, vol. 2, Poland.
75 W. S z e n a j c h, Rady dla matek o karmieniu i pielęgnowaniu niemowląt, Warszawa 1916, s. 1.
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wówczas w USA alternatywę dla sztucznych mieszanek76. Amerykańscy zwolen-
nicy karmienia piersią, jak również preferujący butelkę, zgadzali się jednak, że 
wszystkie praktyki żywieniowe niemowląt powinny się odbywać pod ekspercką 
kontrolą lekarza, który miał decydować o odpowiedniej formule i ilości pokarmu. 
Karmienie najmłodszych dzieci, podobnie jak i inne sfery opieki nad nimi, ule-
gało w Stanach Zjednoczonych stopniowej medykalizacji i stawało się kolejnym 
obszarem w rozwoju niemowlęcia ściśle nadzorowanym przez lekarza77. W Polsce 
„Krople mleka”, będące zazwyczaj częścią stacji opieki nad niemowlęciem i ko-
bietą w ciąży, miały także propagować prawidłowe standardy higieniczne w opiece 
nad niemowlęciem, a także objąć jak największą liczbę małych pacjentów syste-
matyczną kontrolą lekarską78.

Kolejnym aspektem opieki nad matką i dzieckiem, o którym możemy się 
dowiedzieć dzięki raportom przesyłanym do Fundacji Rockefellera, są porody. 
Dwudziestolecie międzywojenne według amerykańskich badaczek Judith Walzer 
L e a v i t t, Jacqueline Wo l f  i Rimy D. A p p l e, było okresem, kiedy w USA 
rodzenie dzieci stopniowo przenosiło się z domu do szpitala. Zjawisko to — na 
przełomie XIX i XX w. dotyczące tylko kobiet z najniższych warstw społecznych 
— w latach dwudziestych i trzydziestych zaczęło coraz częściej obejmować także 
Amerykanki z warstw średnich. Przyczyniły się do niego wyższe standardy czysto-
ści, coraz lepsza opieka oraz oferowane w szpitalu znieczulenie, którym w Stanach 
Zjednoczonych zainteresowanych było coraz więcej kobiet. Szpitalna porodówka 
stopniowo przestawała być utożsamiana z miejscem, na które skazane były ubogie 
kobiety niemogące sobie pozwolić na opiekę prywatnego położnika79. 

Tymczasem w okresie międzywojennym w Polsce większość dzieci nadal 
rodziła się w domach80. Zgodne z tym trendem wydają się statystyki dotyczące 
ośrodka wzorowego na Mokotowie, gdzie pod koniec lat dwudziestych ponad 
80% porodów odbywało się w domach rodzących81. Podobnie we Lwowie w 1930 
r. większość kobiet rodziła w domu w asyście położnej82. Natomiast zaskakują-
ce są przesyłane do Fundacji Rockefellera dane dotyczące okręgu wileńskiego. 
Tam przez wiele lat od 70 do nawet 89% kobiet miało rodzić w szpitalu, a tylko 

76 R. A. M e c k e l, op. cit., s. 94–96.
77 R. D. A p p l e, Mothers and Medicine. A Social History of Infant Feeding, 1980–1950, Madison, 

Wisconsin 1987, s. 150–166; J. G o l d e n, Social History of Wet Nursing: from Breast to Bottle, 
Cambridge 1996, s. 179–200.

78 R. A. M e c k e l, op. cit., s. 93.
79 J. W. L e a v i t t, Brought to Bed. Child–bearing in America, 1750–1950, New York–Oxford 

1986, s. 171n.; J. H. Wo l f, Deliver Me from Pain: Anesthesia and Birth in America, Baltimore 2009; 
R.D. A p p l e, Perfect Motherhood, s. 61.

80 P. M ę ż y ń s k i, Rola poradni dla matek, „Zdrowie”, 1929, nr 5, s. 272–280; cyt. za: M. P a -
c i o r e k, op. cit., s. 142.

81 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 232, folder 2854, Report Paris Office 1928, Poland.
82 Ibidem, box 235, folder 2871, Report Paris Office 1930, Poland.
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pozostałe w domu przy asyście pielęgniarki, bądź bez niczyjej pomocy83. Liczba 
kobiet rodzących bez żadnej asysty, jak z dumą podkreślano, spadała z roku na 
rok. Do popularności porodów szpitalnych w Wilnie przyczyniły się bez wątpienia 
zachęty finansowe stosowane w ośrodku — rodzące matki były zwalniane z du-
żej części opłat za poród, zaś najuboższe rodziły za darmo84. Prawdopodobnie też 
kobiety, które szukały opieki nad ciążą w stacji jeszcze przed porodem, były bar-
dziej oswojone ze środowiskiem lekarskim i bardziej ufały naukowej medycynie. 
Jednak najważniejszy z punktu widzenia personelu ośrodka wileńskiego był fakt, 
że większość matek rodzących w szpitalu przynosiła później dzieci na kontrolę do 
stacji opieki85. W ten sposób podstawowy postulat Fundacji i okręgów zbiorowych 
— objęcie opieką lekarską i nadzorem jak największej liczby dzieci i matek na 
wszystkich etapach: ciąży, porodu i opieki do trzeciego roku życia — był skutecz-
nie realizowany.

Propagowane przez RF standardy w dziedzinie położnictwa skwapliwie starali 
się spełniać jej polscy współpracownicy. Ich wysiłki pokazuje zdjęcie przesyłane 
z Warszawy do Nowego Jorku, prezentujące oddział położniczy we współfinanso-
wanym przez Fundację szpitalu, uwypuklające wprowadzenie preferowanych przez 
RF standardów w opiece nad kobietą ciężarną i niemowlęciem. Na zdjęciu dzie-
ci leżą w odrębnych małych łóżeczkach, ustawionych obok łóżek zajmowanych 
przez położnice. Zajmowanie wspólnych posłań przez dzieci i matki po porodzie 
było według przedstawicieli Fundacji istotnym problemem w Polsce na początku 
lat dwudziestych. W krótkim okresie — jak zdawała się podkreślać fotografiami 
— udało się go jednak wyeliminować. Także sala przedstawiona na zdjęciu, wbrew 
temu na co narzekano wcześniej, nie była przepełniona, zaś prawidłowe wietrzenie 
umożliwiało duże, widoczne na fotografii okno. Nowoczesne i naukowe standardy 
opieki nad położnicami podkreślały także kartki z naniesionymi wykresami tem-
peratury, wiszące nad łóżkiem każdej kobiety86. Oddział był wzorowy — zgodnie 
z myślą funkcjonowania ośrodka — zaś jego kierownicy z dumą tę modelowość 
prezentowali.

Wielokrotnie już wspominanym celem stacji opieki nad matką i dzieckiem, 
działających w ramach okręgów wzorowych, była korekta szkodliwych i nieprawi-
dłowych praktyk pielęgnacji niemowląt. W celu ich wyeliminowania zwracano się 
do matek. Przychodzące do stacji kobiety z dziećmi zaraz po przekroczeniu jej pro-
gu znajdywały się w otoczeniu mającym za zadanie przekazać im jak najwięcej in-

83 Ibidem, box 235, folder 2871, Report Paris Office 1930, Poland; ibidem, box 236, folder 2876, 
Report Paris Office 1931, Poland; ibidem, box 237, folder 2881, Report Paris Office 1932, Poland.

84 Z bezpłatnej opieki medycznej i pomocy lekarskiej w trakcie i po porodzie mogły w II RP ko-
rzystać osoby objęte systemem ubezpieczeń społecznych (czyli zatrudnione na podstawie stosunku 
roboczego lub służbowego); K. S i e r a k o w s k a, op. cit., s. 114.

85 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 237, folder 2881, Report Paris Office 1933.
86 Ibidem, RG 1.1, series 789L, box 165, folder 3169, the Sejmik Hospital, Pruszków, the Maternity 

Ward.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



871POLSKA RODZINA, AMERYKAŃSKA NOWOCZESNOŚĆ

formacji o nowoczesnej, prawidłowej opiece nad niemowlętami. Pierwszoplanową 
rolę pełniły plakaty, obficie zdobiące ściany pomieszczeń: poczekalni, gabinetów 
pielęgniarek i lekarzy. W stacji w Dąbrowie, wchodzącej w skład będzińskiego 
okręgu wzorowego, pochodzące głównie ze wsi kobiety mogły się dowiedzieć, 
czego chcą dzieci: piersi matki, zdrowych rodziców, słońca i powietrza, suchych 
pieluch, własnego łóżka, regularnego karmienia, ochrony od much — jak głosi-
ły wypisane na plakacie hasła. Karmienie piersią propagował także inny często 
wiszący w stacjach „Kropli mleka”, wspomniany już plakat z napisem: „Niech 
mnie Mama karmi!”, przedstawiający płaczące niemowlę ze wstrętem odrzucające 
butelkę z krowim lub sztucznym (jak się możemy domyślać) mlekiem. Plakaty 
podkreślały także konieczność skrupulatnego przestrzegania czystości w pielę-
gnacji dzieci oraz niebezpieczeństwo much — jak mogło się wydawać plagi pol-
skich wsi. Plakaty wiszące na ścianach stacji, jak głosiły widoczne na nich na-
pisy, były zazwyczaj produkowane i dystrybuowane z pomocą Amerykańskiego 
Czerwonego Krzyża. Co więcej, na niektórych zdjęciach przedstawiających stacje 
opieki nad matką i dzieckiem można dostrzec na ścianach plakaty w języku angiel-
skim np. wskazujące na wady podawania dzieciom smoczka lub innego „uspoka-
jacza” lub krytykujące zbyt długie leżenie w łóżku87. We wspomnianym ośrodku 
w Dąbrowie, oprócz anglojęzycznych plakatów, na ścianach wisiały też: flaga USA 
oraz tabliczki z napisem: Amerykański Wydział Ratunkowy, Fundacja dla Dzieci 
Europy, Misja dla Polski oraz portret Herberta Hoovera — szefa tego Wydziału 
oraz — w powszechnym przekonaniu — największego przyjaciela i dobroczyńcy 
polskich dzieci.

Oprócz plakatów funkcję edukacyjną miały pełnić także pogadanki, pochody, 
kursy i szkoły. W trakcie odbywających się w ośrodkach wykładów dla matek, 
pielęgniarki społeczne uczyły prawidłowego pielęgnowania dzieci oraz udziela-
ły instrukcji z dziedziny higieny i karmienia88. Podczas tych pogadanek duży na-
cisk kładziono na kąpanie dzieci, demonstrując techniki trzymania niemowlęcia 
i propagując specjalne wanienki, przeznaczone wyłącznie dla małych pacjentów89. 
Do szerszego kręgu odbiorców — matek nieodwiedzających poradni — starano 
się dotrzeć organizując tzw. pochody. Zdjęcia jednego z nich, odbywającego się 
w powiecie skierniewickim, przedstawiają wóz z kobietami w białych chustkach 
na głowach z niemowlętami na rękach. Przyczepiony do wozu napis głosił: „Nim 
dzieckiem choroba owładnie, matko z nim odwiedź poradnię, zbadają je, umyją, 
zważą, radą i mlekiem obdarzą”90. 

Także w lwowskim okręgu wzorowym, założonym na przedmieściach miasta 
zamieszkanych przez ubogich małorolnych rolników i biednych robotników, opie-

87 Ibidem, series 789J, box 4, folder 50.
88 Ibidem, RG 5.3, series 700, box 232, folder 2851, Report Paris Office 1927, vol. 2, Poland.
89 Ibidem, box 232, folder, 2854, Child Welfare Dispensary — Demonstration of a Bath.
90 Ibidem, box 30, folder 2843, Report Paris 1926, vol. 2, Poland.
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ka nad matką i dzieckiem była palącym problemem. By polepszyć jej standardy, 
od 1929 r. do połowy lat trzydziestych prowadzono kurs dla kobiet ciężarnych oraz 
młodych matek, podczas którego instruowano je na temat zasad higieny i „nowo-
czesnej” opieki nad niemowlęciem, opartej na karmieniu piersią i utrzymywaniu 
bezwzględnej czystości. Kursy te miały jednak bardzo niewielki zasięg; w 1929 r. 
uczestniczyło w nich zaledwie 30 matek, przede wszystkim ubogich kobiet, które 
rzadko było stać nawet na wyprawkę dla dziecka91. W następnym roku kursy prze-
kształciły się w „koło dla matek,” w czasie którego uczestniczki uczono, jak dbać 
o swoje zdrowie przed porodem oraz jak pielęgnować i karmić niemowlę po po-
rodzie92. W czasie pokazów, pogadanek i pochodów z nośnymi hasłami kładziono 
nacisk na współpracę ciężarnych kobiet z położnymi, poprawę warunków sanitar-
nych w ich domach oraz higieniczne postępowanie w opiece nad niemowlęciem93. 
Przedsięwzięcia te wpisywały się w ogólny cel ośrodków opieki nad matką i dziec-
kiem, którym było objęcie jak największej liczby kobiet w ciąży i niemowląt pro-
fesjonalną opieką medyczną prowadzoną według nowoczesnych, amerykańskich 
standardów.

W działającej pod auspicjami Fundacji Rockefellera Państwowej Szkole Hi-
gieny — zapewne w reakcji na wywołaną przez polskich socjalistów i „Wiadomości 
Literackie” dyskusję na temat świadomego macierzyństwa — na początku lat 
trzydziestych zainteresowano się także próbami kontrolowania liczby potomstwa 
w polskich rodzinach. Badania prowadzone na ten temat przez wielokrotnie cyto-
wanego już Marcina Kacprzaka objęły wszystkie grupy społeczne, nie tylko klasę 
średnią i wyższą, której członkowie, jak powszechnie było wiadomo, stosowali 
środki antykoncepcyjne. Dane zebrane przez Kacprzaka i jego kolegów z PSH po-
kazywały, że kontrola urodzeń staje się popularna we wszystkich rejonach kraju 
i wśród wszystkich warstw społecznych94. Pomimo stwierdzenia, że metody i środ-
ki antykoncepcyjne stosowane przez większość badanych są często „nieskuteczne 
i szkodliwe dla zdrowia,” ani Kacprzak, ani RF nie podjęli żadnych kroków by stan 
ten zmienić. Kierowany przez Kacprzaka i subsydiowany przez Fundację oddział 
PSH wolał raczej kontynuować wcześniej rozpoczęte badania nad śmiertelnością 
okołopołogową matek, uważane widocznie za ważniejsze95. Fakt ten wskazuje na 
konserwatyzm Fundacji, która dopiero w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 

91 Ibidem, box 233, folder 2862, Report Paris Office 1929, Poland.
92 Ibidem, box 235, folder 2871, Report Paris Office 1930, Poland.
93 Ibidem, box 232, folder 2854, Report Paris Office 1928, Poland.
94 Część wyników tych badań, dotyczących przede wszystkim lekarzy, znajduje się w: M. K a c -

p r z a k, Badania nad rozrodczością w Polsce, cz. II (Ankieta wśród lekarzy), „Warszawskie Czaso-
pismo Lekarskie” nr 21, 1933, s. 487; nr 19, 1932; nr 20, 1932.

95 RAC, RF, RG 5.3, series 700, box 237, folder 2881, Report Paris Office 1933, Poland.
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— w obawie przed „przeludnieniem” mającym dotknąć przede wszystkim Azję 
i Afrykę — zaangażowała się w programy planowania rodziny96. 

W latach trzydziestych niechętny akcji świadomego macierzyństwa był także 
Kacprzak97 — entuzjasta okręgów wzorowych oraz stypendysta Fundacji Rocke-
fellera, wyraźnie naznaczony jej filozofią działania. Według niego propagowanie 
środków antykoncepcyjnych mogło doprowadzić do „wyludnienia państw kultu-
ralnych”98. Kacprzak jednoznacznie postrzegał kontrolę urodzeń jako groźbę dla 
tradycyjnej rodziny i stosunków społecznych. Jego konserwatyzm jest widoczny 
chociażby w stwierdzeniu, że świadome macierzyństwo równa się wyludnieniu, 
które: „zmusi ludzkość do przekształcenia wzajemnych stosunków obu płci, i ro-
dzina w dzisiejszej postaci nie utrzyma się”99. Zmiana relacji pomiędzy płciami 
z tradycyjnych i patriarchalnych na bardziej egalitarne poprzez wprowadzenie 
świeckiego ustawodawstwa małżeńskiego i możliwości rozwodów była jednym 
z elementów reformy obyczajów, postulowanej przez grupę publicystów skupio-
nych wokół „Wiadomości Literackich” — głównych popularyzatorów świadomego 
macierzyństwa. Stwierdzając, że „rodzina w obecnym kształcie nie utrzyma się”, 
Kacprzak artykułował obawy bardziej tradycyjnego środowiska, które na refor-
mę obyczajów reagowało anatemą i przeciwstawiało się ograniczeniu liczby dzieci 
w rodzinie oraz edukacji seksualnej, stanowiących istotne elementy tej reformy. 
W istocie obawy lekarza dotyczyły kształtu przyszłego społeczeństwa. Wizja no-
woczesnej, laickiej, egalitarnej i racjonalnie planowanej rodziny przeciwstawiona 
została rodzinie tradycyjnej, ze zwyczajowymi rolami płci i wysokim przyrostem 
naturalnym. Zarówno Kacprzak, jak Fundacja Rockefellera w działaniach prowa-
dzonych w Polsce jasno opowiadali się za tą drugą.

*

Stosunek Fundacji Rockefellera i Marcina Kacprzaka do kontroli urodzeń 
i postulowany przez nich model rodziny skłaniają do uważnego przyjrzenia się 
wizji nowoczesności, propagowanej w opiece nad matką i dzieckiem w okręgach 
wzorowych. Bez wątpienia RF zależało na poprawie warunków zdrowia i zmniej-
szeniu śmiertelności niemowląt i położnic, warto jednak także zapytać o cel podej-

96 M. C o n n e l l y, Fatal Misconception. The Struggle to Control World Population, Cambridge 
Mass., 2008.

97 O stosunku Kacprzaka do kontroli urodzeń i jego polemice z ginekologiem Hermanem Rubin-
rautem, udzielającym porad antykoncepcyjnych w pierwszej polskiej Poradni Świadomego 
Macierzyństwa pisałam w: S. K u źm a – M a r k o w s k a, Działacze ruchu świadomego macierzyń-
stwa w latach 30. XX w., [w:] Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX w., red. B. U r b a n e k, 
Warszawa 2009, s. 270–275.

98 M. K a c p r z a k, Groźba wyludnienia a ograniczenie potomstwa, „Warszawskie Czasopismo 
Lekarskie”, nr 22, 1932, s. 529.

99 Idem, W sprawie świadomego macierzyństwa, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”, nr 27, 
1932, s. 645.
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mowanych przez Fundację działań w tej dziedzinie, a także o jej wizję stosunków 
społecznych, przede wszystkim relacji pomiędzy płciami.

W raportach z okręgów wzorowych jasno widać, że kluczową rolę w funkcjo-
nowaniu stacji opieki nad matką i dzieckiem odgrywały kobiety: pacjentki i opie-
kunki niemowląt oraz pielęgniarki wizytujące i położne. Sprawozdania i zdjęcia 
potwierdzają oczywisty wówczas fakt: opieka nad dzieckiem była zadaniem matki, 
zapewne uważanej z przyczyn biologicznych za najlepiej do tego predysponowa-
ną. Na zdjęciach i w raportach nigdzie nie spotyka się ojców w roli opiekunów 
dzieci. Pacjentki w stacjach pojawiają się przede wszystkim w roli matek — przy-
szłych (kobiety w ciąży, które należało otoczyć szczególną opieką medyczną) lub 
faktycznych — już po porodzie. Nacisk kładziony w stacjach na macierzyństwo 
podkreśla tradycyjny model małżeństwa i rodziny, propagowany przez Fundację. 
Matki należało otoczyć opieką przede wszystkim ze względu na ich funkcje repro-
dukcyjne i poinstruować, jak powinna wyglądać nowoczesna opieka nad dziec-
kiem, w okresie międzywojennym często postrzeganym jako przyszłość narodu. 
Zdrowe dzieci miały zgodnie z ideami przyświecającymi Fundacji Rockefellera 
stać się w przyszłości produktywnymi obywatelami.

Role płci w ośrodkach były jasno zdefiniowane także w przypadku personelu. 
Lekarze zarządzający ośrodkami wzorowymi i przyjmujący w stacjach opieki byli 
mężczyznami. Kobiety — pielęgniarki i położne — stanowiły personel pomocni-
czy. Można wśród nich wyróżnić dwie kategorie. Pierwsza to profesjonalistki — 
szkolone przez amerykańską szkołę pielęgniarki społeczne uosabiające nowocze-
sną, naukową medycynę, propagujące amerykańskie standardy opieki nad matką 
i dzieckiem. Druga grupa to polskie położne — zwykle oceniane w sprawozda-
niach jako „prymitywne,” źle wykształcone, nieposiadające podstawowej wiedzy 
na temat nowoczesnych metod opieki nad niemowlęciem. Ponieważ wyszkolonych 
pielęgniarek zwykle brakowało, bądź nie chciały one podejmować pracy w pro-
wincjonalnych ośrodkach, często jedynym wyjściem były próby szkolenia położ-
nych, które uczono podstawowych zasad dotyczących pielęgnowania niemowlę-
cia, zupełnie ignorując ich tradycyjną, ludową wiedzę oraz doświadczenie.

Zarówno w Polsce, jak w USA w kampaniach na rzecz zmniejszenia umieral-
ności niemowląt i poprawy opieki nad dziećmi podkreślano kluczową rolę, jaką 
miały do spełnienia ich matki. W amerykańskim kontekście stwierdzenia te zostały 
wykorzystane przez kobiety z klasy średniej. Pomogły działaczkom społecznym 
w zwiększeniu ich roli w życiu publicznym i objęciu ważnych stanowisk w ad-
ministracji i organizacjach społecznych zajmujących się opieką nad dziećmi100. 
W Polsce tak się nie stało. Przez całe okres międzywojenny publiczna opieka nad 
matką i dzieckiem była zdominowana przez mężczyzn zajmujących kluczowe po-
zycje w rządzie i administracji. Aktywistki społeczne działające w sferze opieki 
nad matką i kobietą ciężarną — np. Wanda Szczawińska (kierowniczka warszaw-

100 L. C u r r y, op. cit., s. 496.
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skiej stacji „Kropli mleka”), Zofia Garlicka (ordynatorka oddziału położniczego 
Szpitala Ujazdowskiego101) czy Justyna Budzińska–Tylicka — nie piastowały żad-
nych stanowisk w organach rządowych, nadzorujących opiekę nad niemowlętami 
i ich matkami, ani w organizacjach zrzeszających profesjonalistów w tej dziedzinie 
(np. pediatrów). Zamiast nich pozycje te zajmowali Władysław Szenajch, Karol 
Jonscher, Marcin Kacprzak. W prasowych dyskusjach, zwłaszcza na łamach pe-
riodyków fachowych, uczestniczyli także przede wszystkim mężczyźni: Marcin 
Kacprzak, Jan Bogdanowicz, Marceli Gromski, Marian Balcerek, Stanisław Kop-
czyński102. Hasła nawołujące do włączenia doświadczeń matek przy podejmowa-
nia decyzji w publicznej opiece nad dzieckiem nie pojawiły się także w dyskursie 
publicznym. Wszystko to wskazuje na brak potencjału emancypacyjnego okręgów 
wzorowych i stacji opieki nad matką i dzieckiem.

Relacje pomiędzy płciami widoczne w ośrodkach zdrowia, podobnie jak sto-
sunek Fundacji Rockefellera do kontroli urodzeń, pokazują konserwatywną wizję 
nowoczesności propagowaną przez RF. Zmodernizowanie polskiej rodziny miało 
się odbywać m.in. przy pomocy stacji opieki nad matką i dzieckiem, zakładanych 
i nadzorowanych przez Fundację. Stacje, prowadzone przez lekarzy i pielęgniarki 
wykształconych przez Amerykanów, instruowały kobiety w ciąży i z niemowlęta-
mi, jak mogą zmodernizować swoje praktyki macierzyńskie i w rezultacie unowo-
cześnić polską rodzinę. Nowoczesność ta nie oznaczała jednak przemian obycza-
jowych czy bardziej egalitarnej wizji stosunków społecznych i rodzinnych, opartej 
na równości pomiędzy płciami. Podstawę standardów opieki nad matką i dziec-
kiem, propagowanych przez RF, stanowiły amerykańskie progresywne zasady na-
ukowości, racjonalności i skuteczności. Istotne w nich było skrupulatne prowa-
dzenie statystyk i kartotek oraz rejestrowanie przypadków, a także opieranie akcji 
sanitarnych „na nauce” i „nowoczesnej higienie”. Według Fundacji nowoczesność 
oznaczała także obejmowanie coraz większej liczby sfer życia — także prywatne-
go — kontrolą naukowej medycyny. Celem działań RF była modernizacja Polski, 
postrzeganej jako kraj prymitywny i zacofany, w tym unowocześnienie polskiej 
rodziny oraz jej podniesienie „na wyższy szczebel kultury ogólnej.” W zamyśle 
Amerykanów modernizacja ta polegać miała m.in. na zwiększeniu rozrodczość jej 
obywateli, osiągniętej dzięki polepszeniu warunków życia i stanu zdrowia.

Care for mother and child in the activities of the Rockefeller Foundation 
in interwar Poland

The article is devoted to the activities of the American Rockefeller Foundation aimed 
at care for mothers and children in interwar Poland. The idea behind these activities was 
modernization of the Polish family. At the time the Rockefeller Foundation was the biggest 

101 K. S i e r a k o w s k a, op. cit., s. 39.
102 M. P a c i o r e k, op. cit., passim.
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private global philanthropic organization functioning in Poland. Primarily, it concentrated 
on social medicine programmes and public health issues. Since 1922, the Foundation 
cooperated with Polish physicians and social activists, actively participating in setting up 
and then financing the so called ‘exemplary areas’, the goal of which was to operate 
prophylactic initiatives and disseminate modern social medicine standards. With the 
assistance of the Rockefeller Foundation six such ‘exemplary areas’ were established, 
which encompassed Mother and Child Care Stations and the so called ‘Milk Kitchens’ and 
nurseries, in which special personnel trained by the Americans, in particular social nurses, 
propagated modern methods of looking after pregnant women and infants, pointed out 
errors made by the parents, and demonstrated how those errors could be avoided. The 
Mother and Child Care Stations showed pregnant women and mothers of infants, how to 
modernize their motherly care and, in result, modernize the Polish family. The concept of 
the modern family, which emphasized motherhood and reproductive functions of women, 
was based on traditionally defined gender roles and high population growth. It combined 
social conservatism with the belief in scientific progress. According to the Rockefeller 
Foundation modernity meant encompassing as many children as possible with medical 
surveillance; it did not imply changes in morality or more egalitarian social relationships.
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Orphania: Zum Inhalt des Begriffs*

Schon seit Jahren erfreut sich das antike Familienbild bei Altertumsforschern 
großer Beliebtheit. In jüngster Zeit ist dieser Themenbereich noch stärker in den 
Fokus der Forscher geraten, denn diese beschäftigen sich nun auch vermehrt 
mit der Stellung des Kindes in antiken Gesellschaften, darunter auch mit derer 
der Waisenkinder1. Die Entdeckung neuer Quellen (wie z.B. der Fragmente der 
Hypereides–Reden) und damit das gleichzeitige Überdenken alter Thesen er-
öffnet uns neue Perspektiven auf diesen wichtigen Fragenkomplex. Vor diesem 
Hintergrund bietet sich eine gute Gelegenheit, den alltäglichen Gebrauch und die 
semantische Bedeutung des Begriffs ὀρφανία aufs Neue zu untersuchen. 

In Handbüchern, Lexika und Monographien findet sich die Erklärung, dass 
das Wort ὀρφανός „vaterlos” bedeute. Die amerikanische Forscherin, Sarah B. 
P o m e r o y , die sich ausgiebig mit der Geschichte der griechischen Familie be-
schäftigt hat, erläutert den Begriff folgendermaßen — a fatherless child, das heißt 
the existence of mother does not affect the status of „an orphanos”2. Ähnliche Worte 

* Für die Lektüre des Manuskripts bin ich Herrn Prof. Dr. Gustav Adolf Lehmann und Stefanie 
Däne M.A. zu Dank verpflichtet. Es werden folgende Abkürzungen verwendet: „BCH” = „Bulletin de 
correspondance hellénique”; CEG = Carmina Epigraphica Graeca saeculi IV a. Chr. n. (CEG 2), hrsg. 
von P. A. H a n s e n, Berlin–New York 1989; DNP = Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, hrsg. 
von H. C a n c i k, H. S c h n e i d e r, Stuttgart–Weimar 1996ff.; ICr = Inscriptiones Creticae; IG = 
Inscriptiones Graecae; MAMA = Monumenta Asiae Minoris Antiqua; Peek, GV = W. P e e k, 
Griechische Vers– Inschriften. Bd. 1: Grab–Epigramme, Berlin 1955; „RevPhil” = „Revue de philolo-
gie, de littérature et d'histoire anciennes”; „ZPE” = „Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”.

1 Siehe beispielsweise Growing Up Fatherless in Antiquity, hrsg. von S. H ü b n e r, D. R a t z a n, 
Cambridge 2009; zur Vormundschaft über Waisenkinder im athenischen Recht siehe J. R o  m i  n -
k i e w i c z, Opieka nad męskimi pupilami w prawie ateńskim, (AUWr, No 2489, Prawo CCLXXXIV), 
Wrocław 2003 (auf Polnisch mit deutscher und englischer Zusammenfassung); zur rechtlichen und 
sozialen Stellung der Waisen im klassischen Athen siehe R.V. C u d j o e, The Social and Legal Position 
of Widows and Orphans in Classical Athens (Symboles 3), Athens 2010; über die Teilnahme der 
Waisen an den kretischen Syssitien hat zuletzt A. S t r a t a r i d a k i, Orphans at Cretan Syssitia, Greek, 
Roman and Byzantine Studies”, Bd. IL, 2009, S. 335–342, geschrieben.

2 S. B. P o m e r o y , Infanticide in Hellenistic Greece, [in:] Images of Women in Antiquity, hrsg. 
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findet man auch im Lemma „Waisen” im Neuen Pauly („Nach griech. Auffassung 
galt ein vaterloses Kind als W.”3) und in der neusten Monographie von R.V. 
C u d j o e , die zur Hälfte der rechtlichen und sozialen Stellung der Waisen im klas-
sischen Athen gewidmet ist: the Greek world ὀρφανός means ‚fatherless’ (transla-
ted orphan); but it does not necessarily imply that the child had lost his mother too. 
It has also the connotation of a fatherless female child4. Der Autor des Lemmas 
ὀρφανοί in der Pauly–Wissowa Real–Encyclopädie geht auf die Bedeutung des 
Wortes überhaupt nicht ein, dagegen erklärt L i d d e l l – S c o t t  den Terminus vor-
sichtig als orphan, without parents, fatherless5, und C h a n t r a i n e  als „orphelin, 
sans père” [...] dit aussi de parents qui ont perdu leur enfant, et d’une manière plus 
générale, parfois avec métaphore „privé de” (poètes, etc.)6.

Es hat folglich den Anschein, als ob für den Status eines Waisenkinds 
in der griechischen Welt nur das Fehlen des Vaters ausschlaggebend gewe-
sen wäre und äußerlich betrachtet scheint dies offensichtlich zu sein, zumal 
die bekann testen — sowohl die mythischen als auch die realen — griechi-
schen Waisen, wie Astyanax, Neoptolemos, Alkibiades oder Demosthenes, 
tatsächlich vaterlose Kinder waren. Darüber hinaus assoziiert man mit dem 
Wort ὀρφανός, sofort die Kriegswaisen (es reicht an dieser Stelle nur die athe-
nische Vorführung des πλῆθος τῶν ὀρφανῶν während der Großen Dionysien7, 
die Beistandsbeschlüsse für Kriegswaisenkinder, wie jene von Athen8, 

A. von C a m e r o n, A. K u h r t, London–Canberra 1983, S. 216. Dieselbe Darlegung wird auch in ih-
rem neusten Buch angeführt — S. B. P o m m e r o y , Families in Classical and Hellenistic Greece. 
Representations and Realities, Oxford 1997, S. 172 (The word „orphania” refers to the lack of a fa-
ther, whether or not there is a mother) und dasselbe findet man bei D. M. M a c D o w e l l, The Law in 
Classical Athens, London 1978, S. 93. Ebenfalls M. G o l d e n, Oedipal complexities, [in:] Growing 
Up Fatherless in Antiquity, S. 41–42, betont, dass die orphanoi/ai auf diese Weise bezeichnet wurden 
even if their mothers still survived.

3 J.–U. K r a u s e, DNP 12/2, s.v. Waisen.
4 R.V. C u d j o e, op. cit., S. 6.
5 H.G. L i d d e l l, R . S c o t t, S . J o n e s, A Greek–English Lexicon9, s.v. ὀρφανός.
6 P. C h a n t r a i n e, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 

1968–1980, s.v. ὀρφανός.
7 Isokr. 8,82; Lys. fr. 6 (Gernet/Bizos); Aisch. 2,154. Siehe vor allem S. G o l d h i l l, The Great 

Dionysia and Civic Ideology, „Journal of Hellenic Studies”, Bd. CVII, 1987, S. 58–76.
8 R. S. S t r o u d, Greek Inscriptions: Theozotides and the Athenian Orphans, „Hesperia”, Bd. XL, 

1971, S. 280–301. Die von Stroud vorgeschlagene Datierung des Theozotides–Psephisma in das Jahr 
403/402 oder bald danach hat eine fast allgemeine Akzeptanz erfahren (contra: I. C a l a b i –
L a m e n t a n i, Vittime dell’ oligarchia. A proposito del decreto di Teozotide, [in:] Studi in onore di 
Cesare Sanfilippo, Bd. VI, Milano 1985, S. 115–128, die sich für das Jahr 410 oder bald danach ausge-
sprochen hat. Für die letzte Datierung plädiert neuerdings auch A.P. M a t t h a i o u  — diese Information 
nach http://cairo.csad.ox.ac.uk/users/csad/weblog/cce24/; aufgerufen am 8 Mai 2012). Von Bedeutung 
ist jedoch, dass in Athen schon vor dem Theozotides–Psephisma die Maßnahmen zur Fürsorge der 
Kriegswaisen getroffen wurden (siehe E. R u s c h e n b u s c h , Σόλωνος νόμοι. Die Fragmente des 
solonischen Gesetzeswerkes, Wiesbaden 1966, S. 43–44; R. S. S t r o u d, op. cit., S. 288. Vgl. auch 
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Thasos9 oder von Rhodos10, und die Betrauung der Sorge um die Waisen in vielen 
Poleis in die Hände eines Beamten11 zu erwähnen) und bei eben Genannten han-
delt es sich offenkundig zum Kinder ohne Vater. Die ungemeine Häufigkeit der 
kriegerischen Auseinandersetzungen12, darüber hinaus anders geartete Gefahren, 
wie beispielsweise Banditentum, Seeräuberei oder Schiffskatastrophen13, rotteten 
die männlichen Bevölkerungsteile griechischer Poleis wirksam aus. Es besteht 
noch eine andere, recht ordinäre Erklärung der großen Anzahl von vaterlosen 
Kindern in der griechischen Antike — der Unterschied im Heiratsalter von Frauen 
und Männern. Auch wenn wir den paleodemographischen Untersuchungen von 
J. L a w  r e n c e  A n g e l14 keinen Glauben schenken, denen zu Folge eine Frau 

Thuk. 2,34.); jedenfalls wurden den Kriegswaisen um die Mitte des 5. Jh. v. Chr. Privilegien bezüglich 
der Feier der eleusinischen Mysterien zugestanden — IG I² 6; F. S o k o l o w s k i, Lois sacrées des ci-
tés grecques. Supplément, Paris 1962, S. 13, Nr. 3, C, ver. 38–42. Vgl. J. R o m i n k i e w i c z, op. cit., 
S. 185–200. 

9 J. P o u i l l o u x, Recherches sur l’histoire et les cultes de Thasos, Bd. I, Paris 1954, Nr. 141 und 
jetzt J. F o u r n i e r, P. H a m o n, Les orphelins de guerre de Thasos: un nouveau fragment de la Stèle 
des Braves (ca 360–350 av. J.–C.), „BCH”, Bd. CXXXI, 2007, S. 309–381.

10 Diod. 20,84,3.
11 Sowohl literarische als auch epigraphische Quellen bezeugen die Existenz eines „Waisenpflegers” 

oder einer Behörde zum Schutz der Waisen, wie z.B. ὀρφανιστής, ὀρφοβότης, ὀρπανοδικαστής, 
ὀρφανοφύλακος, ὀρφανοτρόφος, in vielen Poleis. Vgl. Xen. Vect. 2,7 (mit Komm. ad loc. von 
Ph. G a u t h i e r, Un commentaire historique des „Poroi” de Xénophon, Genève–Paris 1976, S. 68–
71). Dazu siehe I. We i l e r, Witwen und Waisen im Griechischen Altertum. Bemerkungen zu antiken 
Rand gruppen, [in:] Sozialmaßnahmen und Fürsorge: Zur Eigenart antiker Sozialpolitik, hrsg. von 
H. K l o f t, Graz 1988 (Grazer Beiträge Suppl. 3), S. 15–33; ders., Zum Schicksal der Witwen und 
Waisen bei den Völkern der Alten Welt. Materialien für eine vergleichende Geschichtswissenschaft, 
„Saeculum”, Bd. XXXI, 1980, S. 177–181; W. d e n  B o e r, Private Morality in Greece and Rome. 
Some Historical Aspects, Leiden 1979, S. 37–55.

12 Der Krieg war laut Heraklit „der Vater aller Dinge” (Herakl. Fr. 53 Diels–Kranz). J.–P. Ve r n a n t, 
Mythos und Gesellschaft im alten Griechenland, deutsche Übers. von G. R o ß l e r, Frankfurt am Main 
1987, S. 27: „Für die Griechen der klassischen Zeit ist der Krieg natürlich. [...] [sie] sehen daher im 
Krieg den selbstverständlichen Ausdruck einer in den Beziehungen zwischen Staaten herrschenden 
Rivalität; Frieden oder vielmehr Waffenruhe erscheint als tote Zeit in der Verkettung stets erneut auf-
genommener Streitigkeiten”. Vgl. M.I. F i n l e y , Politics in the Ancient World, Cambridge 1983, 
S. 67: War was a normal part of life [...], hardly a year went by without requiring a formal decision to 
fight, followed by a muster and the necessary preparations, and finally combat at some level. Vgl. je-
doch auch Ch. M e i e r, Die Rolle des Krieges im klassischen Athen, „Historische Zeitschrift”, 
Bd. CCLI, 1990, Nr. 3, S. 555–605. Demographische Überlegungen zu den Menschenverlusten infolge 
der Kriegsauseinandersetzungen bietet P. B r u l é , La mortalité de guerre en Grèce classique. 
L‘exemple d‘Athènes de 490 à 322, [in:] Armées et sociétés de la Grèce classique. Aspects sociaux et 
politiques de la guerre aux Ve et IVe s. av. J.–C., hrsg. von F. P r o s t, Paris 1999, S. 51–68 (Nachdruck: 
ders., La Grèce d’ à côté: Réel et imaginaire en miroir en Grèce antique, Rennes 2007, S. 47–65).

13 R. V. C u d j o e, op. cit., S. 25.
14 J. L a w r e n c e  A n g e l, The Bases of Paleodemography, „American Journal of Physical 

Anthro pology”, Bd. XXX, 1969, S. 430–431. Siehe kritische Bemerkungen bei M. G o l d e n, 
Demography and the Exposure of Girls at Athens, „Phoenix”, Bd. XXXV, 1981, S. 327. Ein anderer 
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im antiken Griechenland statistisch 4,5 Entbindungen gehabt hätte und ihr durch-
schnittliches Todesalter 35 Jahre betragen habe, während ein Mann im Durchschnitt 
mit 45 Jahren gestorben sei, ist es unverkennbar, dass in der griechischen Welt der 
archaischen und klassischen Zeit der Mann häufig doppelt so alt wie seine Frau 
war15. Unabhängig also von den zahlreichen Lebensgefahren (s.o.) kann man mit 
nötigen Vorsicht annehmen, dass Männer von Natur aus früher starben als ihre 
Frauen und gerade das war oft der Hauptgrund für die hohe Zahl der Witwen und 
Waisen bei den Griechen16. Es lässt sich also zu dem Schluss kommen, dass in 
der Gesamtheit gesehen die Mehrheit der Waisen in der griechischen Welt höchst-
wahrscheinlich vaterlos war. Es ergibt sich jedoch die Frage, wie die mutterlosen 
Kinder bezeichnet wurden? Ein Problem in den modernen Untersuchungen zur 
Stellung der griechischen Waisen stellt m. E. die Tatsache dar, dass die Forscher 
ihre Schlüsse am häufigsten aus den attischen Gerichtsreden ziehen und diese, not-
wendigerweise, die Fälle betreffen, in denen ein Kind seinem Vater, d.h. seinem 
Kyrios, entzogen worden war. Dadurch formiert sich ein circulus vitiosus, da das 
tatsächlich das Wort ὀρφανός in all diesen Fällen tatsächlich nur ein vaterloses 
Kind bezeichnet. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass verschiedene Termini in 
verschiedenen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen annehmen können. Anders 
ausgedrückt — ein Begriff z.B. der Rechtssprache muss mit demselben Begriff 
in der Alltagssprache inhaltlich nicht übereinstimmen. Die Forscher haben m. E. 
die Möglichkeit der semantischen Differenz bei der Untersuchung des Begriffs 
ὀρφανία bisher nicht berücksichtigt, da der Begriff ὀρφανοί in den Gesetzen oder 
in den Volksbeschlüssen notwendigerweise immer zur Bezeichnung der Vaterlosen 
gebraucht wurde.

Versuch der demographischen Auffassung von houshold’s life cycle: T. W. G a l l a n t, Risk and Survival 
in Ancient Greece. Reconstruction the Rural Domestic Economy, Stanford 1991, S. 11–33. Siehe fer-
ner S. B. P o m e r o y , Families in Classical and Hellenistic Greece, S. 4–7. Einen bündigen 
Forschungs überblick zu Sterbealter, Fertilität und Kinderzahl in der griechischen Welt bietet 
W. S c h m i t z, Haus und Familie im antiken Griechenland, Enzyklopädie der griechisch–römischen 
Antike 1, München 2007, S. 70–76. 

15 Hes. Erg. 695–699; Pl. Leg. 785 B; Xen. Oik. 7,5; Dem. 27,4–5 und 29,43. W. S c h m i t z, 
op. cit., S. 29: „Man wird davon ausgehen können, dass wie in archaischer Zeit das Heiratsalter des 
Mannes bei etwa 30 Jahren, das der Frau bei 15–20 Jahren lag”. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass 
es im archaischen und klassischen Griechenland keine Ehen unter Altersgenossen gab oder dass der 
Unterschied zwischen den Ehepartnern immer so groß sein musste (z.B. ein gewisser Kleoboulos hat 
gleichzeitig eine Frau und νῦν ἐρώμενος ὢν ἤδη ἄλλων ἐπιθυμεῖ — Xen. Symp. 2,3 und 8,2.). Siehe 
auch W. K. L a c e y , The Family in Classical Greece, Ithaca–New York 1968, S. 106–110 und vor al-
lem W. B. I n g a l l s, ΠΑΙΔΑ ΝΕΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ: When Did Athenian Girls Really Marry?, „Mouseion”, 
ser. 3, vol. I, 2001, S. 17–29.

16 Was häufig ein potencial social problem darstellte — M. G o l d e n, op. cit., S. 329. Zu griechi-
schen Witwen siehe u.a. V. H u n t e r, The Athenian Widow and Her Kin, „Journal of Family History”, 
Bd. XIV, 1989, Nr. 4, S. 291–311; L.–M. G ü n t h e r, Witwen in der griechischen Antike — Zwischen 
Oikos und Polis, „Historia”, Bd. XLIII, 1993, Nr. 3, S. 308–325; R. V. C u d j o e, op. cit., S. 55–161.
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In Anlehnung an Jean–Pierre Ve r n a n t  der feststellte, dass „was die Heirat 
für das Mädchen, [...] für den Jungen der Krieg”17 sei, könnte man auch in der 
Mutterschaft ein Äquivalent sehen, denn genauso wie der Mann oft seinen telos 
im Krieg fand, so konnte die Frau den ihrigen im Wochenbett finden18. Und ge-
nau dieser Fall, d.h. der Tod einer Frau im Wochenbett, der häufig auf Reliefs 
und in Grabinschriften betont wurde, stellte neben den Tragödien beinahe die 
einzige Gelegenheit dar, um die tatsächlichen interpersonellen Beziehungen im 
Mikrokosmos des oikos in der Öffentlichkeit auszudrücken. Dieses Quellematerial 
erlaubt uns festzustellen, dass der Begriff ὀρφανοί /ὀρφαναί im außerrechtlichen 
Kontext auch für die Bezeichnung der Kinder ohne Mutter — aber mit leben-
dem Vater — gebräuchlich war. Schon Ingomar We i l e r19 hat in einer knappen 
Anmerkung auf zwei von Wolfgang S c h u l l e r20 zitierte Quellen aus der klassi-
schen Zeit hingewiesen, in denen mutterlose Kinder als ὀρφανοί benannt wurden. 
Im „Hippolytos” von Euripides (Eur. Hipp. 835ff.) jammert Theseus über den Tod 
seiner Frau Phaidra und klagt, dass τέκν‘ ὀρφανεύεται. Aus einem aus der Zeit 
nach 350 v. Chr. stammenden Grabepigramm aus Athen erfahren wir, dass eine ge-
wisse Kratista, Tochter des Damainetos und Frau des Archemachos, im Wochenbett 
gestorben ist und ihrem Mann ὀ ρφανὸ ν ἐμ μεγά ροις παῖδα λιποῦσα (IG II² 11907; 
CEG 576; Peek GV 548; die Stele wurde nahe des Dipylon gefunden; heute im 
Epigraphischen Museum in Athen, Nr. 10442).

Darüber hinaus wurde der Begriff ὀρφανία sowohl in anderen Tragödien von 
Euripides als auch in anderen Grabinschriften in Bezug auf den Status der Kinder, 
deren Mutter verstorben ist, gebraucht. Solch eine Feststellung wiederholt sich in 
der „Alkestis” von Euripides, indem Alkestis zugibt, dass ihre Kinder ohne sie 
Waisen sein werden (Eur. Alc. 165: τέκν᾽ ὀρφανεῦσαι τἀμά) oder indem Admetos 
zu Alkestis sagt, dass sie ihre Kinder zu Waisen mache (Eur. Alc. 276). Die 
Titelheldin erklärt wiederum, dass falls sie lebe und die Kinder sterben würden, 
Admetos um seine Frau nicht trauern und seine Kinder nicht als Waisen großzie-
hen müsste (Eur. Alc. 297). Schließlich offenbart Eumelos, Sohn von Alkestis und 
Admetos, dass seine Mutter ihn als Waise zurückgelassen habe (Eur. Alc. 397). In 
den „Phönikerinnen” erzählt Menoikeus, Sohn des Kreon, über seine Tante Iokaste: 
ἧς πρῶτα μαστὸν εἵλκυσ᾽, Ἰοκάστην λέγω, μητρὸς στερηθεὶς ὀρφανός τ᾽ ἀποζυγείς 
(Eur. Phoen. 987f.). In den Tragödien von Euripides findet man auch Belege für 
Chantraines Feststellung, dass das Wort ὀρφανία auch in Bezug auf die Eltern, 

17 J.–P. Ve r n a n t, op. cit., S. 32.
18 Siehe dazu N. L o r a u x, Le lit, la guerre, „L’Homme”, Bd. XXI, 1981, Nr. 1, S. 37–67 und 

U. Ve d  d e r, Frauentod–Kriegertod im Spiegel der attischen Grabkunst des 4. Jhs. v. Chr., „Mittei-
lungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung”, Bd. CIII, 1988, S. 161–191.

19 I. We i l e r, op. cit., S. 19, Anm. 6.
20 W. S c h u l l e r, Frauen in der Griechischen Geschichte, Konstanz 1985, S. 54.
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deren Kind gestorben ist, benutzt werden konnte21. So beispielsweise jammert in 
der „Medea” der Vater über dem Körper seiner Tochter und fragt τίς τὸν γέροντα 
τύμβον ὀρφανὸν σέθεν τίθησιν; (Eur. Med. 1209f.) und in der „Hekabe” singt der 
Chor über den Verlust Hekabas Tochter: ἢ γάρ σε λιταὶ διακωλύσουσ᾽ ὀρφανὸν 
εἶναι παιδὸς μελέας (Eur. Hec. 148f.). Über die Kriegsverluste singt der Chor in 
der Andromache — wenn es nicht Paris gegeben hätte, hätte es den Krieg nicht ge-
geben und λέχη τ᾽ ἔρημ᾽ ἂν οὔποτ᾽ ἐξελείπετο, καὶ τεκέων ὀρφανοὶ γέροντες (Eur. 
Andr. 307f.).

Außer diesen literarischen Belegen der klassischen Zeit bieten die epigra-
phischen Zeugnisse, besonders ab der hellenistischen Zeit, Beispiele für die 
Bedeutung des Begriffs ὀρφανία als Mutterlosigkeit. Aus Kerkyra kennen wir ei-
ne aussagekräftige Grabinschrift (3.–2. Jh. v.Chr.), in der beschrieben wurde, dass 
eine 23–jährige Frau sowohl ihre Mutter Arpalis und ihren Mann Aristandros hin-
terlässt, als auch τέκεα κρυερᾶι θῆκας ἐν ὀρφανίαι (IG IX,1 874; Peek GV 1511; 
heute im Archäologischen Museum von Korfu). In das 2/1 Jh. v. Chr. datiert ist 
ein Grabepigramm aus den kretischen Lato bei Kamara für eine infolge einer 
Krankheit gestorbene Teimonis, die δ<ι>σσοὺς παῖδας ἐν ὀρφανίαι / λείπουσαν 
γονέας τε λυγρὸν περὶ πένθος ἔχοντας (SEG 32:896; J. S t e f a n i s, E. Vo u t i r a s, 
„ZPE”, Bd. IL, 1982, S. 51–52; W. Peek, „ZPE”, Bd. LI, 1983, S. 270), sowie 
ein Grabgedicht von Teos für Stratonike, welche „der Herr der Unterwelt ge-
raubt” hatte, ihren Mann Aristonax zum Witwer machend und ihre Mutter Eirene 
und ihren Vater („der sich nach Artemis nennt”) ἁβρᾶς παιδὸς ἀπορφανίσας 
(A. L a u m o n i e r, R. D e m a n g e l, „BCH”, Bd. XLVI, 1922, S. 344–346; Peek, 
GV 1551). Das letzte Epigramm beschreibt wiederum die Verwaisung der Eltern.

Auf einer Stele (datiert ins 1. Jh. v. Chr.) aus Philomelion in Phrygien of-
fenbart eine gewisse Elate, die aus Thyateira in Lydien stammt: λέλοιπα γὰρ ἐν 
νεότητι τρισσοὺς ἀρτιγενεῖς παῖδας ἐν ὀρφανίῃ (MAMA VII, 201; Peek, GV 1870). 

Aus dem kaiserzeitlichen Osten sind verschiedene Grabepigramme erhalten, 
die die Verwaisung der Kinder infolge des Tods der Mutter ebenfalls bezeugen. In 
Sidon wurde beispielsweise das Grabepigramm der Rabbotha gefunden, in dem sie 
erzählt, dass sie im Moment des Todes zwanzig Jahre alt gewesen sei und dass sie 
sechs Jahre mit ihrem Mann zusammen gelebt und vor einem Jahr ihr Kind geboren 
habe. Das Epigramm endet mit einer Apostrophe an vorbeikommende Wanderer: 
δὸς δέ τι χηροσύνῃ δάκρυ καὶ ὀρφανίῃ (B. H a u s s o u l l i e r, „RevPhil”, Bd. XII, 
1898, S. 355–356, Nr. 2; Peek, GV 1048; heute im Archäologischen Museum in 
Istanbul). Aus Phrygien (vermutlich aus Dorylaion) ist ein Grabepigramm der Frau 
des Aurelius Theotropos namens Marcia überliefert, die im Kindbett starb Κ̣ράσσον 
παῖδα νέ̣ον τὸν ἐν ὀρφανότητι λιπόντα (MAMA V, 28). 

Saxa loquuntur: manchmal mit einer realistischen Stimme, die uns — wie man 
sieht — näher an die alltäglichen Emotionen und Familienverhältnisse bringen 

21 P. C h a n t r a i n e, op. cit., s.v. ὀρφανός.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



883ORPHANIA: ZUM INHALT DES BEGRIFFS

kann. Aber nicht nur im epigraphischen Material, sondern auch in den griechisch-
sprachigen, literarischen Werken der römischen Zeit kann man Belege für die 
Bezeichnung der mutterlosen Kinder als Waisen finden. So knüpft beispielsweise 
Dion von Prusa in seiner „Euböischen Rede” an den Mythos vom Raub der Helena 
an und stellt fest, dass Helenas und Menelaos’ Tochter infolge der Entführung ihrer 
Mutter zur Waise geworden sei (Dion Chrys. 7,95: τοιγάρτοι ἐρημώσας αὐτοῦ τὴν 
οἰκίαν καὶ πρὸς τοῖς χρήμασι τὴν γυναῖκα προσλαβών, τὴν δὲ θυγατέρα ὀρφανὴν 
τῆς μητρὸς ἐάσας, ᾤχετο ἀποπλέων). An einer anderen Stelle geht er wiederum auf 
die Beschäftigungsarten ein und erwähnt, dass eine Frau als Amme eines Waisen ar-
beiten könne (Dion Chrys. 7,114: μισθοῦ τιτθεύσῃ παῖδα τῶν ὀρφανῶν). Claudius 
Aelianus erzählt im 12. Buch seiner Ποικίλη Ἱστορία die Geschichte einer gewis-
sen Aspasia aus Phokaia, die ἐτράφη ἐν ὀρφανίᾳ, τῆς μητρὸς αὐτῆς ἀποθανούσης 
ἐν ὠδῖσιν (Ail. Var. 12,1).

Diese Liste ließe sich noch länger weiterführen, aber bereits diese Belege kön-
nen als hinreichend dafür betrachtet werden, dass der Begriff ὀρφανία schon in der 
klassischen Zeit (sowohl in Athen als auch andernorts) im alltäglichen Gebrauch 
ebenfalls zur Bezeichnung des mutterlosen Kindes, dessen Vater noch lebt, sowie 
der Eltern, deren Kind verstorben ist, verwendet werden konnte22. Die Beziehungen 
zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kindern waren in der griechischen Welt 
von der archaischen Zeit bis zur Spätantike gewiss verschiedenen Veränderungen 
unterworfen, obgleich die Stellung des Vaters immer von großer Bedeutung gewe-
sen zu sein scheint. Die uns erhaltenen Quellen (darunter die Grabinschriften) zei-
gen jedoch deutlich, dass die Möglichkeit einer starken Gefühlsbindung zwischen 
Mutter und Kind bestand, was auch in der Gemeinsprache zum Ausdruck kommen 
konnte. Der Verlust der Mutter mag im gesellschaftlichen, aber nicht im gesetzli-
chen Verständnis ein Kind zur Waise gemacht haben.

22 Wie Chantraine bemerkt (s.o.), konnte das Wort auch als eine Metapher für „einer Sache be-
raubt” gebraucht werden, wie z.B. „des Lebens beraubt” (ὠρφάνισας βιότου: IG XII 8, 441; Peek GV 
2038); „der charis beraubt” (ὀρφανὰν ... χάριν: IG IX 1, 163; Peek GV 1502); „sterbend hat sie das 
Ehehaus der Jugend geraubt” (ὀρφανίσασα  νυμφιδίος οἴκος ἡλικίας ἔθανεν: IG II² 12393; CEG 538; 
Peek GV 863); „ich lasse ein verödetes Elternhaus zurück” (λείπω θαλάμους ὀρφανικοὺς γονέων: ICr 
III 124f., 39; Peek GV 1918) oder „verweist in jeder Hinsicht”, d.h. „beraubt von allem” (ὀρφανὸς ἐν 
πάντεσσι: Peek GV 1480; A. S a d u r s k a, „Meander”, Bd. X, 1955, S. 79–82). Vgl. schon Pind. I. 
7,10. 
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Piaseczno w połowie XIX wieku — struktury gospodarstw 
domowych i ruchliwość społeczna mieszkańców

Każda administracja państwowa pragnie posiadać możliwie pełną wiedzę 
na temat obszaru i ludności w granicach swojej jurysdykcji. Przez większą część 
dziejów osiągnięcie tego celu było praktycznie niewykonalne. Słabość struktur 
państwa i bardzo ograniczone środki techniczne powodowały, że wiedza admini-
stracji była rudymentarna. Co oczywiste, rządzący nigdy nie wyrzekli się swych 
kompetencji w sferze fiskalnej i militarnej, stanowiących podstawowy instrument 
panowania. Już w starożytności podejmowano ambitne próby szacowania liczby 
ludności, służące skutecznemu funkcjonowaniu państwa. Spisy ludności sporzą-
dzane w okresie Cesarstwa Rzymskiego służyły celom fiskalnym, takim jak ścią-
ganie podatku pogłównego (tributum capitis)1. Średniowiecznym przykładem 
dokumentu opisującego stan państwa i symbolizującego dążenia władzy do kon-
troli nad kluczową dla niej sferą gospodarczo—społeczną jest Domesday Book, 
sporządzony z rozkazu Wilhelma Zdobywcy po podboju Anglii; jego zasadni-
czym celem był opis zastanej kondycji dóbr ziemskich2. Poza bardzo przybliżoną 
wiedzą na temat liczby ludności, nie znajdziemy w niej informacji o jej cechach 
strukturalnych; zdobycie wiedzy na ten temat znajdowało się nie tylko poza sferą 
możliwości władzy, ale — co istotniejsze — także poza horyzontem jej wyobraźni. 
Na gruncie polskim podobny charakter miały lustracje dóbr koronnych oraz po-
główne generalne. Konsekwencją fiskalnego charakteru większości tego rodzaju 
działań była ogromna skala pominięć, powodowanych dążeniem do uniknięcia od-
dania państwu podatków3. 

Przełomem było wzmocnienie państwa, a co za tym idzie jego społecznych 
możliwości oddziaływania, w późnej epoce nowożytnej. Najbardziej spektakular-

1 W. S u d e r, Census populi. Demografia starożytnego Rzymu, Wrocław 2003, s. 95.
2 D. B a t e s, Wilhelm Zdobywca, Warszawa 2007, s. 227–229.
3 Np. w rejestrze poboru łanowego województwa bełskiego z XV w. pominięto prawdopodobnie 

ok. 16% miejscowości; vide Rejestr poboru łanowego województwa bełskiego z 1472 roku, wyd. 
A. J a  n e c z e k, A. Św i e ż a w s k i, KHKM, t. XXXIX, 1992, s. 27–55.
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886 MICHAŁ SZUKAŁA

ny i nowatorski przykład tego procesu stanowią pierwsze osiemnastowieczne spisy 
ludności obejmujące całe terytoria państw. Najwcześniejsze tego rodzaju przed-
sięwzięcie, pierwszy spis w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, przeprowadzono 
w Szwecji w 1749 r.4 W Rzeczypospolitej pierwszy imienny spis ludności przepro-
wadzono w roku 17905. Pomimo swych niedoskonałości, spisy są nieocenionym 
źródłem do badań społecznych, gospodarczych i demograficznych. Należy jednak 
pamiętać, że obraz z nich wynikający jest jedynie chwilowym zapisem nieprzerwa-
nie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Spisy nie są bowiem dokumentami 
odnawialnymi, przez co mogą być używane do badań nad dynamiką społeczną 
jedynie w dużych interwałach czasowych. 

Jednym z podstawowych problemów wszelkich analiz zbiorowości ludzkich 
w przeszłości jest konieczność posiadania źródeł zawierających znaczny zestaw 
na bieżąco aktualizowanych informacji. Wymagania te spełniają księgi metrykal-
ne oraz spisy ewidencyjne, sporządzane częściej niż cenzusy ludności. Zaliczają 
się one do podstawowych typów źródeł statystycznych6. Ewidencje bieżące lud-
ności można podzielić na trzy podtypy: ewidencje bieżące stanu ludności (współ-
cześnie są to głównie księgi meldunkowe), ewidencje ruchu naturalnego ludno-
ści (akta metrykalne) oraz ewidencje ruchu wędrówkowego (migracyjnego)7. 
Dziewiętnastowieczne księgi ewidencji ludności z obszaru Królestwa Polskiego 
łączyły w sobie cechy wszystkich wymienionych powyżej typów dokumentów. Co 
równie istotne, obejmowały one w większości przypadków zarówno ludność stale 
zamieszkującą na obszarze jurysdykcji organu administracji państwowej, któremu 
powierzono prowadzenie ksiąg, jak przebywającą tam tylko czasowo. Były one 
odnawialne, to znaczy po pewnym czasie (z reguły po wyczerpaniu miejsca) księ-
ga była zamykana, a na jej miejsce zakładano kolejną, dokonując przeniesienia do 
nowego spisu nazwisk osób żyjących i wciąż zamieszkujących miejscowość8. 

Pierwsze przepisy dotyczące ewidencjonowania ludności na ziemiach polskich 
wprowadził już Sejm Czteroletni w ustawie o komisjach cywilno–wojskowych 

4 S. F o g e l s o n, Spisy i szacunki ludności, [w:] Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1921–
2002. Wybór pism demografów, red. Z. S t r z e l e c k i, T. T o c z y ń s k i, Warszawa 2002, s. 14.

5 J. Z. H o l z e r, Powszechne spisy ludności Świat–Europa–Polska, [w:] Spisy ludności Rzeczy-
pospolitej, s. 31. Chodzi o spisy cywilno–wojskowe, które jednak sporządzano na poziomie lokalnym 
i nigdy nie doszło do ich podsumowania w skali kraju, vide Komissye porządkowe cywilno–woyskowe, 
woiewództw, ziem i powiatów, VL, t. IX, s. 146–156.

6 Podstawowe źródła informacji statystycznych to: spisy ludności, ewidencje ludności, badania 
metodą reprezentacyjną, badania monograficzne, materiały wtórne, vide J. Z. H o l z e r, op. cit., s. 30. 

7 Ibidem. 
8 Procedury tej dotyczy artykuł 9 instrukcji władz z 1861 r.: „księgi ludności zupełnie zapisane, 

a tem samem wyszłe z użycia, nie powinny być niszczone, lecz zachowane w aktach urzędu gminne-
go”, A m.st. Warszawy Oddział w Grodzisku Mazowieckim [dalej: APW Grodzisk], Akta miasta 
Piaseczna 1740–1950, sygnatura 10.
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887PIASECZNO W POŁOWIE XIX WIEKU

z roku 17899. W Księstwie Warszawskim ogłoszono w 1810 r. dekret królewski 
oraz instrukcję ministra spraw wewnętrznych, regulujące podstawy tej procedu-
ry10. W okresie Królestwa Kongresowego kwestię ewidencji uregulowano w roku 
1818 postanowieniem namiestnika oraz instrukcją dyrektora głównego prezyduja-
cego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych11. Uregulowania narzucały gminom 
miejskim i wiejskim obowiązek prowadzenia ksiąg obejmujących wszystkich ich 
mieszkańców, niezależnie od wieku, profesji i wyznania. 

Jedyna zachowana na Mazowszu księga, zgodna z przepisami z 1818 r., po-
chodzi z miasta Piaseczna i jest podstawą niniejszego artykułu12. Obejmuje ona 
wszystkie domy w Piasecznie o numerach od 2 do 141 w okresie 1842–1852. 
Każda karta księgi zawiera drukowany formularz składający się z następujących 
kolumn:

a. numer domu;
b. rodzaj domu: drewniany/ murowany;
c. imię i nazwisko;
d.  płeć (w osobnych kolumnach męska/ żeńska, zaznaczanie odpowiedniej 

znakiem X);
e.  data urodzenia — w przeważającej liczbie wpisów zapisywana w kolejnych, 

mniejszych kolumnach w formie dzień/miesiąc/rok;
f.  „Ich postanowienie” — stan cywilny: wolna/wolny, zamężna/żonaty, wdo-

wa/wdowiec lub inne warianty tych formuł;
g. „Stan urodzenia”: gminny, miejski, Żyd/Żydówka, szlachecki;
h.  „Jakiego wyznania”: katolik/katoliczka, mojżeszowego, ewangelickiego, 

prawosławnego;
i.  „Professja, rzemiosło, lub jakikolwiek sposób do życia” — np.: przy ro-

dzicach, przy mężu, przy ojcu, służąca/służący, właściciel domu, parobek, 
gospodarz, szewc, kowal, handlarz, ksiądz, czeladnik szewski, itp.; 

j.  „Miejsce ich urodzenia”;
k.  „Skąd przybyli” — zazwyczaj wpisywano w tej i poprzedniej kolumnie tyl-

ko jedną nazwę miejscowości.

9 Ustawa cytowana w przypisie 5. Wzorem dla niej były kościelne rejestry status animarum, vide 
B. K u m o r, Księgi status animarium na ziemiach polskich (do roku 1918), „Przeszłość Demograficzna 
Polski”, t. I, 1967; C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, 
s. 69–72.

10 Dokumenty datowane odpowiednio na 18 stycznia i 4 maja 1810 , vide W. B a g i e ń s k i, 
Ewidencja ludności na południowym Mazowszu od połowy XIX do połowy XX wieku, [w:] Archiwa, 
kancelarie, zbiory, t. I, pod red. W. C h o r ą ż y c z e w s k i e g o, R. D e g e n a, K. S y t y, Toruń 2005, 
s. 118.

11 APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygn. 10.
12 Ibidem, sygn. 2351.
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l.  „Adnotacye” — wszelkiego typu informacje na temat losu jednostki, np. do-
tyczące śmierci, często z datą i miejscem, poboru do wojska, przeniesienia 
się do innej miejscowości, służby wojskowej lub zwolnienia z jej obowiązku.

Polskie ewidencje ludności nie były do tej pory wykorzystywane w szerzej 
zakrojonych badaniach historycznych. Zdaniem niektórych badaczy są one źró-
dłem o ograniczonej przydatności, co powoduje, że nigdy nie zastąpią w badaniach 
wyników spisów ludności13. Są obarczone wieloma pominięciami wynikającymi 
m.in. z braku możliwości kontroli obowiązkowego deklarowania każdej zmiany 
miejsca zamieszkania, stanu cywilnego czy zgłaszania zgonów14. Tego typu opinie 
są w znacznej mierze prawdziwe. Wydaje się jednak, że w badaniach nad lokal-
nymi społecznościami okresów przedstatystycznych i wczesnostatystycznych nie 
powinno się z góry odrzucać jakichkolwiek źródeł. Przy zachowaniu dużej dozy 
krytycyzmu należy wziąć pod uwagę mnogość potencjalnych zastosowań ksiąg 
w naukowych studiach z zakresu demografii i historii społecznej.

Piaseczno jest miastem leżącym przy obecnych południowych granicach 
Warszawy, po lewej stronie Wisły. Jego losy są podobne do dziejów wielu innych 
mazowieckich osad tej wielkości15. Wyróżnić można kilka okresów dziejów tego 
miasta. Po czasach dynamicznego rozwoju w XVI i początkach XVII w., nastą-
pił długi okres upadku społeczno–gospodarczego o cechach typowych dla kryzysu 
XVII stulecia. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza i nierówna konkurencja ze 
strony miejscowej szlachty w najważniejszej dla Piaseczna branży propinacyjnej 
spowodowały częściową zmianę charakteru miasta. Coraz większego znaczenia 
w lokalnej gospodarce nabrała działalność czysto rolnicza. 

Pierwsza połowa XVIII w. to nieudana próba przywrócenia Piasecznu roli 
ośrodka dworskiego, którym było u swego zarania. Dynamiczny rozrost Warszawy 
powodował, że dla części mieszkańców Piaseczno okazało się tylko przejściowym 
przystankiem na drodze do stolicy. Nowy element w społecznym krajobrazie mia-
sta stanowiło pojawienie się Żydów, którzy w kolejnym stuleciu staną się znaczną 
częścią miejscowej populacji. Piaseczno wkroczyło w okres zaborów jako mniej 
więcej tysiącosobowa społeczność zakorzeniona w przeszłości, a zarazem podle-
gająca procesom zmian.

Księga piaseczyńska pozwala na dokonanie podsumowania podstawowych 
cech demograficznych ludności w omawianym okresie. 

13 S. F o g e l s o n, op. cit., s. 13. Z sądem tym wypada się zgodzić, ale trzeba zdawać sobie spra-
wę, że np. na ziemiach Królestwa Polskiego pierwszy i jedyny spis powszechny przeprowadzono 
w 1897 r., zatem badacze nie mają alternatywy.

14 Ibidem.
15 Więcej na temat dziejów Piaseczna: T. L a l i k, Piaseczno w dawnej Polsce XV–XVIII w. 

Przemiany struktury społeczno–gospodarczej, [w:] Studia i materiały do dziejów Piaseczna i powiatu 
piaseczyńskiego, pod red. J. A n t o n i e w i c z a, Warszawa 1973, s. 9–170; E. B a g i e ń s k a, W. B a -
g i e ń s k i, Szkice z dziejów miasta Piaseczna, Piaseczno 2001; iidem, Drugie szkice z dziejów miasta 
Piaseczna i okolic, Piaseczno 2008.
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Tabela 1. Ludność Piaseczna w latach 1842–1852

Rok Mężczyzn Kobiet
Indeks 

jednopodstawowy 
(1842=100%)

Współczynnik 
feminizacji

1842 500 509 100,00 101,80

1844 507 544 101,89 107,29
1846 516 504 101,09 97,67
1848 538 600 112,78 111,73
1850 550 611 115,06 111,09
1852 610 716 131,41 117,37

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sy-
gnatura 10.

Zilustrowany w tabeli 1 dynamiczny wzrost liczby mieszkańców Piaseczna 
w dekadzie 1842–1852 rodzi pytanie o przyczyny tak radykalnego przyspieszenia. 
Osiągnięcie przez niewielką społeczność tak dużego tempa rozwoju demograficz-
nego jest bowiem niemożliwe tylko w wyniku szybkiego przyrostu naturalnego16. 
Jedynym wyjaśnieniem jest więc przyspieszenie procesów migracyjnych. Analiza 
miejsc pochodzenia nowych mieszkańców w księdze piaseczyńskiej skłania do 
postawienia tezy, że miasto odgrywało rolę lokalnego centrum migracyjnego. 
Lokalnego, gdyż przy nazwiskach osób urodzonych poza nim najczęściej wid-
nieją nazwy okolicznych miejscowości, takich jak: Chylice, Chyliczki, Głosków, 
Jazgarzew, Antoninów, Wągrodno Złotokłos, Żabieniec17.

W niemal całym badanym okresie była to społeczność silnie sfeminizowana. 
Wydaje się, że obserwujemy tu zjawisko typowe dla ośrodków miejskich ery pre-
industrialnej w całej Europie. W większości miast tego okresu występuje przewaga 
liczebna kobiet. Badania demograficzne osiemnastowiecznych miast angielskich 
o zbliżonej do Piaseczna wielkości określają wskaźnik feminizacji na średnim po-
ziomie 11118.

W średniowieczu i okresie nowożytnym społeczność piaseczyńska miała dość 
homogeniczny i statyczny charakter. Przemiany zapoczątkowane w dobie stani-
sławowskiej i na początku XIX w. — osiedlanie się Żydów, nasilenie migracji, 

16 Zdaniem badaczy procesów demograficznych w XIX w. ogólny wzrost liczby ludności w wyni-
ku zjawisk ruchu naturalnego mógł w ciągu roku wynosić nie więcej niż 1%; vide I. G i e y s z t o r o w a, 
Trudne początki statystyki demograficznej Królestwa Polskiego, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 
t. XIV, 1983, s. 30.

17 Obszerny opis topograficzny okolic Piaseczna w: E. B a g i e ń s k a, W. B a g i e ń s k i, Drugie 
szkice z dziejów miasta Piaseczna i okolic, s. 78–155.

18 C. K u k l o, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlachec-
kiej. Studium demograficzno–społeczne, Białystok 1998, s. 52.
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zmiany struktury stanowej, przemiana profilu gospodarczego w kierunku ośrodka 
o charakterze rzemieślniczym — osiągnęły punkt kulminacyjny w okresie, w któ-
rym prowadzono analizowaną księgę ewidencji ludności. Struktura mieszkańców 
miasta miała więc charakter dynamiczny a jej członkowie charakteryzowali się 
znaczącą mobilnością.

RODZINA I GOSPODARSTWO DOMOWE

Podstawowym zadaniem badawczym demografii historycznej gospodarstw 
domowych jest ustalenie ich głównych cech strukturalnych. W ostatnich dziesię-
cioleciach szczególną rolę odgrywają na tym polu osiągnięcia demografów hi-
storycznych z Cambridge kierowanych przez Petera L a s l e t t a19. Zdaniem tego 
uczonego dominującym w Europie typem gospodarstwa domowego była rodzina 
nuklearna (kategoria 3), której podstawę stanowi para połączona więzami małżeń-
stwa. Do tego samej kategorii zaliczane są również gospodarstwa składające się 
z wdowy lub wdowca wraz z potomstwem stanu wolnego. 

Najczęściej spotykaną formą rozszerzenia struktury gospodarstwa domowego 
jest obecność krewnych (kategoria 4). Rozszerzenie polega z reguły na obecności 
osób starszych niż głowa rodziny, najczęściej jej rodziców lub teściów (rozszerze-
nie wstępne, 4a). Często występuje również gospodarstwo domowe rozszerzone 
o osoby młodsze o dwa pokolenia, niż głowa gospodarstwa domowego (np. wnu-
ków; rozszerzenie zstępne, 4b). Znacznie rzadziej spotyka się inne podtypy tego 
rodzaju: gospodarstwa domowe rozszerzone o krewnych z linii bocznych lub ro-
dzeństwo (4c) oraz łączące rozszerzenie na linie boczne i wstępne (4d).

Szczególnym przypadkiem są złożone gospodarstwa domowe (kategoria 5), to 
jest co najmniej dwie powiązane więzami krwi rodziny nuklearne tworzące wspól-
notę zamieszkania i stołu. Podobnie, jak w wypadku rodzin rozszerzonych, Laslett 
wyróżnił tu kilka podtypów. Zdecydowanie najczęściej występujące typy tego ro-
dzaju familii składają się z komórek drugorzędnych złożonych wstępnie (5a) lub 
zstępnie (5b). 

Kategoria 1 obejmuje osoby samotne tworzące samodzielne gospodarstwa do-
mowe. W kategorii gospodarstw nierodzinnych (2) wyróżnia się ich dwa podstawo-
we rodzaje: tworzone przez osoby o różnym stopniu pokrewieństwa (2a: rodzeń-
stwo stanu wolnego, 2b: osoby związane innymi więzami pokrewieństwa) oraz 
osoby niespokrewnione (2c). Specyficznym typem tych gospodarstw domowych 
są te tworzone w ramach specjalnych instytucji, np. klasztorów, szpitali, przytuł-
ków (2d). Tak jak w innych przypadkach, warunkiem uznania za gospodarstwo 
domowe jest jednoczesne tworzenie wspólnoty miejsca zamieszkania i stołu.

19 Szczegółowe omówienie typologii Lasletta: Household and family in past time, red. P. L a s l e t t, 
R. Wa l l, Cambridge 1974, s. 28–32, w historiografii polskiej m.in.: C. K u k l o, Demografia, s. 149–
156.
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Zastosowanie laslettowskiej formy klasyfikowania gospodarstw domowych 
wymaga dokonania w niej pewnych uproszczeń w celu osiągnięcia większej 
przejrzystości rezultatów. Dostępne źródła nie zawsze pozwalają na wiarygodną 
identyfikację typu formy rodzinnej. Dotyczy to zwłaszcza środowisk miejskich, 
charakteryzujących się bardzo znaczącym zróżnicowaniem form gospodarstw do-
mowych20. W niniejszych badaniach rozstrzyganie kwestii powiązań między oso-
bami tworzącymi gospodarstwo domowe jest trudne, zwłaszcza w gospodarstwach 
typu nierodzinnego (kategoria 2). Z powodu zbyt dużego ryzyka popełnienia błę-
du, a także niewielkiej liczebności badanej populacji, podjąłem decyzję o pominię-
ciu szczegółowych podkategorii. 

Należy również mieć na uwadze cechy źródła ograniczające badania. 
Zdecydowałem się na przedstawienie wyłącznie klasyfikacji gospodarstw domo-
wych według danych z księgi piaseczyńskiej dla roku 1842. Swoją decyzję mogę 
motywować po raz kolejny zbyt dużym ryzykiem popełnienia błędu. Charakter 
źródła nie pozwala w wielu wypadkach na dostrzeżenie ewolucji gospodarstwa 
domowego na przestrzeni czasu. Dokonywane wykreślenia oraz dopisywanie no-
wych mieszkańców pozostawiają dużą niepewność co do ich rzeczywistej pozycji 
w strukturze gospodarstw domowych. Dane z 1852 r. traktować można wyłącznie 
w sposób wybiórczy poprzez zastosowanie metody studium specyficznych przy-
padków oraz w kontekście szacowania liczebności gospodarstw domowych.

Zestawienie 1. Wielkość gospodarstw domowych w latach 1842 i 1852 
(obliczenia własne)

Rok 1842 1852
Średnia 4,45 5,59
Dominanta 5 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sy-
gnatura 10.

Zestawienie 2. Struktura gospodarstw domowych w Piasecznie w 1842 r. 
(obliczenia własne według uproszczonej klasyfikacji Lasletta)
Typ gospodarstwa domowego Liczba W procentach

1. Samotne, w tym: 21 9,1
1a. Wdowiec/wdowa 15 6,5
1b. Osoby samotne lub o nieznanym statusie cywilnym 6 2,6

2. Gospodarstwa nierodzinne 3 1,3

20 C. K u k l o, Demografia, s.150.
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Typ gospodarstwa domowego Liczba W procentach
3. Rodziny małżeńskie, w tym: 178 77,8

3a. Małżeństwa bezdzietne 37 16,2
3b. Małżeństwa z dziećmi 123 51,9

3c.Wdowiec z dziećmi 3 1,3

3d. Wdowa z dziećmi 15 6,6

4. Rodziny rozszerzone, w tym: 18 7,9

4a. Rozszerzona na wstępnych 15 6,6

4b. Rozszerzona na zstępnych – –

4c. Rozszerzona na linie boczne /
4d. Rozszerzone na wstępnych i na linie boczne

3 1,3

5. Rodziny złożone (co najmniej dwa małżeństwa) 9 3,9

RAZEM 229 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sy-
gnatura 10.

Jak się należało spodziewać, zestawienie dowodzi dominacji różnych odmian 
modelu rodziny nuklearnej. Dane te wymagają porównania z rezultatami badań 
typów gospodarstw domowych i ich liczebności, prowadzonych w innych miejsco-
wościach. Dane dotyczące ziem polskich uzupełniam rezultatami badań zachod-
nioeuropejskich, prowadzonych przez przedstawicieli szkoły laslettowskiej.

Zestawienie 3. Typy gospodarstw domowych w wybranych miejscowościach 
(w procentach)

Typ Praszka–1791 Wieluń–1791 Kraków–1791 Longuenesse–1778 Belgrad–1734
1 4,3 18,4 18,5 1 2
2 – 1,2 5,9 6 2
3 85,1 71,6 67,0 76 67
4 4,3 6,2 7,2 14 15
5 5,6 2,2 1,1 3 14

Źródło: opracowanie własne, Praszka, Wieluń, Kraków 1791 — C. Kuklo, Kobieta samotna w spo-
łeczeństwie miejskim, (vide przypis 18), s. 78, 80; Longuenesse 1778 — J. L. Flandrin, Historia ro-
dziny, Warszawa 1998, s. 291, Belgrad 1734 — Household and family in past time, (vide przypis 19), 
s. 85; dane podane w zaokrągleniu do pełnych liczb.
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Zestawienie 4. Przeciętna wielkość gospodarstw domowych 
w wybranych miejscowościach Europy

Miejscowość/kraj Rok/wiek Średnia liczba osób w gospodarstwie domowym
Loffingen (Niemcy) 1687 5,77
Leśnica 1720 5,4
Belgrad (Serbia) 1734 4,95
Longuenesse (Francja) 1778 5,05
Małopolska 1789 4,7–5,7
Kujawy 1791 5,6
Poznań XVIII w. 4,3
Wasilków 1910 5,08

Źródło: jak w zestawieniu 3, Małopolska 1789 i Kujawy 1791 — M. M. K o p c z y ń s k i, Studia 
nad, (vide przypis 30), s. 92, Wasilków 1910 — A. Markowski, Między Wschodem a Zachodem. 
Rodzin i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008, 
s. 164–166. W tablicy uwzględniłem jedynie gospodarstwa chrześcijańskie. Wszystkie wymienione 
ośrodki łączy fakt, że reprezentują rzeczywistość preindustrialną. W kontekście hipotezy Lasletta 
o względnej niewrażliwości struktur rodzinnych na przemiany cywilizacyjne zauważyć należy, że 
duże różnice miejsca i czasu można traktować jako kwestię drugorzędną a przez to niewpływającą na 
jakość dokonywanych porównań. 

Dzięki umieszczeniu w szerszym kontekście danych dotyczących Piaseczna, 
można zauważyć ich znaczącą zbieżność z wynikami badań nad innymi ośrodkami. 
Szczególnie dotyczy to najwyraźniejszej tendencji demograficznej — dominacji 
gospodarstw typu małżeńskiego. Ponad trzy czwarte gospodarstw domowych za-
kwalifikować można do kategorii 3. Fakt ten sytuuje Piaseczno w szeregu przywo-
ływanych powyżej niewielkich miast Rzeczypospolitej okresu preindustrialnego, 
przejawiających zbliżone tendencje. W większości z nich rodziny nuklearne sta-
nowiły nawet 80% całości. W większych miastach, takich jak Kraków, reprezentu-
jących odmienne funkcje społeczno–gospodarcze, odsetek ten znacząco spadał21. 

Ważną kwestią jest identyfikacja podstawowych tendencji demograficznych, 
wpływających na strukturę piaseczyńskich gospodarstw domowych w kontekście 
najważniejszych cech charakterystycznych europejskiego modelu rodziny, zdefi-
niowanych przez Lasletta. Najbardziej charakterystyczne było zjawisko usamo-
dzielniania się nowo założonych małżeństw. Konsekwencją neolokalności było 
częste występowanie gospodarstw domowych typu trzeciego, a więc pozbawio-
nych rozszerzenia o teściów i rodziców żony lub męża. Inną cechą charakterystycz-
ną modelu zdefiniowanego przez Lasletta jest typowy dla północno–zachodniej 
Europy partnerski charakter związków małżeńskich. Na podstawie posiadanego 
materiału możliwe jest wyłącznie sprawdzenie jednego czynnika wpływającego 

21 Idem, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim, s. 81.
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na to zjawisko — oszacowanie różnicy wieku pomiędzy małżonkami. W rodzi-
nach piaseczyńskich różnica ta wynosiła około 4,1 roku. W zdecydowanej więk-
szości wypadków (około 75%) mężczyzna był starszy. Możliwości porównań tych 
danych są dość ograniczone. W europejskich ośrodkach badanych przez Lasletta 
różnica wynosiła ok. 3 lat przy około 70% związków, w których mężczyzna był 
starszy22. Wydaje się więc, że należy przyjąć hipotezę o partnerskim charakterze 
zawartych w Piasecznie małżeństw jako potwierdzoną.

Interesujące jest zjawisko dynamicznej zmiany liczebności piaseczyńskich 
gospodarstw domowych w badanym okresie. Jak już wspomniałem w części po-
święconej strukturze ludności, Piaseczno przeżywało w interesującym nas czasie 
znaczące przemiany demograficzne, których przyczyną był napływ imigrantów 
z innych ośrodków. Większość z nich stanowili ludzie młodzi niebędący w stanie 
tuż po przybyciu do miasta założyć własnej rodziny, w związku z czym stawali się 
oni komornikami lub służącymi w ramach zakorzenionych w mieście gospodarstw 
domowych. 

MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA — PRZYPADEK SŁUŻBY

Księga piaseczyńska daje możliwość badania istotnej w warunkach preindu-
strialnych kategorii służby domowej. Występowanie różnego rodzaju służących 
uważa się za jedną z charakterystycznych cech europejskiego modelu gospodar-
stwa domowego. Liczne badania tej sfery funkcjonowania gospodarstw domowych 
doprowadziły do zdefiniowania typu idealnego europejskiego modelu służby ery 
preindustrialnej.

Służba składała się w przytłaczającej większości z osób stanu wolnego, głów-
nie z kobiet23. Miało to szczególne znaczenie w większości miast, powodując li-
czebną dominację niewiast24. Około dwóch trzecich służących nie przekroczyło 
25 lat. Część badaczy podkreśla, że średnia wieku służących była niższa od prze-
ciętnego wieku zawierania małżeństw. Służba była więc elementem opóźniającym 
wiek zamążpójścia, co tym samym wpływało na zmniejszenie liczby potomstwa 
i obniżało presję maltuzjańską25. Znaczącą część służących stanowili imigranci 
z odległych regionów, dla których była to często jedyna możliwość zarobkowania 

22 Household and family in past time, s. 75.
23 Vide np. M. K o p c z y ń s k i, Najstarszy zawód świata. Służba jako grupa zawodowa w Europie, 

[w:] Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, pod redakcją A. Ż a r n o w s k i e j  i A. S z w a r c a, Warszawa 
2000, s.53–75. 

24 Vide np.: C. K u k l o, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim, s. 178–180.
25 J. H a j n a l, Two kinds of preindustrial household formation system, [w:] Family forms in histo-

ric Europe, red. R. Wa l l, J. R o b i n, P. L a s l e t t, Cambridge 1983, s. 93.
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poza własnym środowiskiem społecznym26. Służba miała charakter krótkotrwa-
ły. Służący w większości zmieniali gospodarstwo domowe, w którym pracowali, 
z częstotliwością zdeterminowaną przez charakter wykonywanego zajęcia, np. po 
zakończeniu prac polowych27.

Co istotne, nie należy traktować stosunków pomiędzy służącym a głową go-
spodarstwa domowego i członkami rodziny biologicznej przez pryzmat niewłaści-
wych wyobrażeń, będących pochodną życia w epoce, w której służba jest reliktem. 
Nie należy więc uważać służby za homogeniczną grupę zawodową, ani domnie-
mywać, że jej obecność w gospodarstwach domowych była efektem wysokiego 
poziomu zamożności. W dawnych społeczeństwach, nieznających rozpowszech-
nionych później form zarobkowania, służba była zjawiskiem powszechnym, czę-
sto wręcz koniecznym elementem cyklu życiowego bardzo dużej, a jednocześnie 
w znacznej mierze homogenicznej pod względem swoich cech części populacji28.

Istotną kwestią sporną wśród badaczy jest określenie granic oddzielających 
służbę domową od różnego rodzaju pracowników najemnych stanowiących część 
gospodarstwa domowego. W zróżnicowanej, małomiasteczkowej społeczności 
piaseczyńskiej jest to szczególnie trudne. W gospodarstwach domowych drobnych 
rzemieślników natykamy się na czeladników, uczniów, wyrobników i innego ro-
dzaju quasi pracowników najemnych. W wielu z nich obecni są także parobkowie, 
a więc kategoria typowa dla społeczności wiejskich. Określenie „służąca” lub „słu-
żący” występuje rzadziej, niż pozostałe. 

Cechą łączącą wszystkie te osoby jest wykonywanie zajęć pod nadzorem gło-
wy gospodarstwa domowego. Stąd nie wydają się zasadne próby dzielenia tej kate-
gorii na podtypy lub twierdzenie, jakoby zajęcia wykonywane przez czeladników 
miały niewielki związek z funkcjonowaniem gospodarstw domowych29. Próby od-
dzielania przestrzeni rodzinnej od sfery pracy zarobkowej w warunkach dawnych 
społeczeństw wydają się skazane na porażkę. W niniejszych badaniach w katego-
rii służby mieszczą się zarówno osoby podejmujące naukę zawodu w warsztatach 
rzemieślniczych, jak służba domowa. Warunkiem koniecznym do zaliczania do 
tej kategorii społeczno–zawodowej jest fakt bycia częścią laslettowskiej wspólno-
ty zamieszkania i stołu30. Podstawowe informacje demograficzno–socjologiczne 
o piaseczyńskiej służbie prezentuje zestawienie 5.

26 P. L a s l e t t, Family life and illicit love in earlier generations. Essays in historical generations, 
Cambridge 1977, s. 82–83; C. K u k l o, Czy w Polsce przedrozbiorowej służba domowa była etapem 
w życiu człowieka? [w:] Społeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX w. Księga jubileuszowa pro-
fesor Anny Żarnowskiej, pod red. M. N i e t y k s z y, Warszawa 2003. 

27 J. H a j n a l, op. cit., s. 95.
28 P. L a s l e t t, Family life and illicit love in earlier generations, s.28–34.
29 Tak jak robią to między innymi: R. Wall i A. Fauve–Chamoux w: Histoire de la population 

française, red. J. D u p â q u i e r, t. II: De la Renaissance à 1789, Paris 1991, s. 354.
30 Z podobnego założenia wychodzi wielu badaczy gospodarstw domowych, np.: C. K u k l o, 
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Zestawienie 5. Służba domowa w Piasecznie 
— zestawienie podstawowych informacji demograficznych

Odsetek gospodarstw domowych posiadających służbę w roku 1842 20,6%
Odsetek gospodarstw domowych posiadających służbę w roku 1852 24,1%
Odsetek służby w całości populacji w roku 1842 7,5%
Odsetek służby w całości populacji w roku 1852 9,9%
Współczynnik feminizacji w roku 1842 61,3
Współczynnik feminizacji w roku 1852 60,9
Średni wiek w roku 1842 23,8
Średni wiek w roku 1852 25,2
Odsetek osób pochodzących spoza Piaseczna w roku 1842 60,8%
Odsetek osób pochodzących spoza Piaseczna w roku 1852 74,4%
Odsetek osób stanu wolnego w roku 1842 91,1%
Odsetek osób stanu wolnego w roku 1852 89,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, sygna-
tura 10. 

W obydwu porównywanych momentach wśród służby zdecydowanie przewa-
żali mężczyźni. Główną przyczyną tego stanu wydaje się struktura lokalnej gospo-
darki. Bardzo znacząca liczba różnego rodzaju warsztatów rzemieślniczych (szew-
skich, krawieckich, rymarskich itp.) powodowała, że Piaseczno było atrakcyjnym 
miejscem dla młodych osób pragnących zdobyć zawód. Natomiast brakowało tam 
zajęcia dla typowej służby domowej, zdominowanej liczebnie przez kobiety. Stąd 
musiały one w poszukiwaniu pracy udawać się od razu do większego ośrodka, 
tj. Warszawy.

Księga piaseczyńska pozwala w wielu wypadkach na śledzenie zmian pozycji 
społecznej. Jako typowy przykład takiego procesu wspomnieć należy los Mikołaja 
Kasprzyckiego, pochodzącego z nieodległej od Piaseczna wsi Wągrodno, liczące-
go w 1842 r. osiemnaście lat31. Był on wówczas terminatorem szewskim w warsz-
tacie Marcina Jaszkowskiego. Dziesięć lat później jego sytuacja była już całkowi-
cie odmienna — został „maystrem szewskim” i posiadał własny warsztat. W tym 
samym okresie uformowało się jego gospodarstwo domowe; był żonaty i miał 
pięcioletnią córkę. Co jednak szczególnie charakterystyczne, terminuje przy nim 
(najpewniej spokrewniony z nim i pochodzący również z Wągrodna) piętnastoletni 
Antoni Kasprzycki.

Kobieta samotna, s. 66, M. K o p c z y ń s k i, Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII–XVIII 
wieku, Warszawa 1999, s. 119. Drugi z autorów wspólnie traktuje czeladź i służbę domową.

31 W księdze dom oznaczony numerem 39; APW Grodzisk, Akta miasta Piaseczna 1740–1950, 
sygn. 10. 
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Również dla służących w ścisłym tego słowa znaczeniu, ich zajęcie dawało 
możliwość awansu społecznego. Przykładem był los pochodzącej ze Zduńskiej Woli 
szesnastoletniej w 1842 r. Pauliny Werter, służącej w domu Karola Schlenkera32. 
Dziesięć lat później była ona żoną swojego byłego pracodawcy. Co ciekawe, oboje 
zmienili w tym czasie wyznanie z ewangelickiego na katolickie. 

Losy tych osób i rodzin pokazują służbę jako ważny element cyklu życio-
wego, który nierzadko prowadził do radykalnych zmian sytuacji społecznej danej 
jednostki. Wskazują również, że Piaseczno traktowane było jako lokalny ośrodek 
migracji dla okolicznych mniejszych miejscowości, a przybycie do niego dawało 
szansę na założenie własnego gospodarstwa domowego. Potwierdzeniem tej ten-
dencji jest fakt, że przytłaczającą większość służby stanowiły osoby pochodzące 
spoza Piaseczna.

W badanym okresie zauważyć można procentowy wzrost udziału służby 
w społeczności Piaseczna. Prawdopodobnie jest on pochodną dynamicznych zmian 
demograficznych, zwłaszcza ponad trzydziestoprocentowego wzrostu liczby lud-
ności w ciągu niespełna dziesięciu lat. Jak już wspomniałem, służba była traktowa-
na jako jeden ze sposobów awansu społecznego, szczególnie w okresie młodości. 
Dla wielu nowych mieszkańców miasta nauka zawodu lub służba domowa były 
więc formami aktywności służącymi zakorzenieniu się w nowej rzeczywistości. 
Jednocześnie zmiana była na tyle niewielka, że nie można na jej podstawie wycią-
gać żadnych wniosków dotyczących głębszych przemian strukturalnych społecz-
ności piaseczyńskiej, takich jak np. zmiany aktywności zawodowej mieszkańców 
lub charakter lokalnej gospodarki. Dowodem na argument o służbie jako etapie 
w życiu imigrantów jest fakt, że w ciągu dekady jeszcze bardziej zwiększyła się 
dominacja przybyszów wśród służących.

W badanym okresie nieco wyraźniejsze zmiany zaszły w rozmieszczeniu służ-
by w poszczególnych gospodarstwach domowych. Dokładniejsza analiza danych 
pozwala na wyciągnięcie wniosku, że częstsze występowanie gospodarstw domo-
wych posiadających służbę jest pochodną zwiększenia się liczby warsztatów rze-
mieślniczych skupiających — jak wspomniałem — znaczącą grupę czeladników 
pobierających naukę zawodu.

Podsumowując rozważania nad piaseczyńską służbą zauważyć należy dwa 
główne zjawiska wpływające na jej cechy. Pierwsze z nich jest pochodną cha-
rakteru badanego ośrodka. Kategoria służby jest odzwierciedleniem jego specy-
fiki. Obfitość różnego rodzaju warsztatów rzemieślniczych powodowała napływ 
młodych ludzi z najbliższych okolic, pragnących zmienić swój status społeczny 
poprzez zdobycie zawodu, a w dalszej perspektywie założenie własnego gospo-
darstwa domowego. Ponadto znaczna część służby miała charakter typowy dla śro-
dowisk wiejskich i jej zajęcia związane były z gospodarowaniem na roli. Mniejsza 
część pełniła typową służbę domową.

32 W księdze dom oznaczony numerem 66; ibidem.
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Charakter piaseczyńskiej służby domowej należy oceniać także w kontekście 
laslettowskiej charakterystyki europejskiego modelu tej grupy ludności. Warto 
w tym miejscu posłużyć się porównaniem z innymi miastami epoki preindustrial-
nej. Należy podkreślić, że rozumienie pojęcia służby przez autorów poniższych 
badań jest zbieżne z przyjętym w niniejszej pracy; za służbę uważamy wszystkie 
osoby pracujące pod nadzorem głowy gospodarstwa domowego.

Zestawienie 6. Odsetek służby domowej w populacjach wybranych miast Europy
Miasto Rok Odsetek w populacji Współczynnik fem. Ludność miasta

Olkusz 1791 6,2% 180 449
Praszka 1791 8,3% 60 625
Poznań 1800 20,0% 92 17 268
Longuenesse (Francja) 1778 12,6% 145 333
Sarpilis (Węgry) 1804 5,6% 150 534

Źródło: Olkusz, Praszka — C. K u k l o, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim, s. 67; Poznań 
— M. K ę  d e l s k i, Rozwój demograficzny Poznania w XVIII i na początku XIX wieku, Poznań 1992, 
s. 130; Longuenesse, Sarpilis — P. L a s l e t t, Family life and illicit love in earlier generations, 
s. 32–33.

Zauważyć należy znaczące różnice współczynnika feminizacji. Zdaniem 
większości badaczy wynikają one z charakteru społeczności danego ośrodka. 
Maskulinizacji służby w małych miejscowościach sprzyjał ich rolniczy charakter, 
a w większych, takich jak Poznań, częste występowanie zajęć rzemieślniczych33.

Wskazywanej przez Lasletta przewagi kobiet wśród służby nie należy więc 
traktować jako cechy występującej w każdych warunkach społeczno–ekonomicz-
nych. W Piasecznie na strukturę płci służby wpływało częste występowanie zajęć 
rzemieślniczych, sprzyjające skupieniu się tam grupy czeladników.

W świetle powyższych argumentów można przyjąć, że większość cech pia-
seczyńskiej służby jest zbieżna z modelem opracowanym przez środowisko de-
mografów z Cambridge. Jednak silne piętno na wiele jej cech odciska struktura 
badanego ośrodka oraz regionu, w którym się znajdował.

Zgodna z laslettowskim modelem służby jest dominacja osób stanu wolnego 
i młodzieży poniżej 25 roku życia. Potwierdza to najczęściej spotykaną w bada-
niach prawidłowość, że służba była domeną osób młodych, w okresie ich życia po-
przedzającym założenie własnych gospodarstw domowych. Równie jednoznaczna 
wydaje się kwestia pochodzenia służących — w większości spoza Piaseczna, tak 
jak zakłada to Laslett. Świadczy to, że służba była najbardziej mobilną częścią 
społeczności tego miasta. 

33 C. K u k l o, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim, s. 69.
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MONIKA TOMKIEWICZ 
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku

Lebensborn w Okręgu Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie 
na przykładzie zakładu w Połczynie Zdroju 

Cele germanizacji i odbierania polskim rodzicom dzieci zostały ujęte w pro-
gramie narodowościowym Urzędu Polityki Rasowej (Rassenpolitisches Amt) 
z 7 listopada 1939, w memoriale Himmlera z 15 maja 1940, zaakceptowanym 
przez Hitlera oraz w zarządzeniu 67/I. Zadanie to było realizowane przez Urząd 
Komisarza Rzeszy do Spraw Umacniania Niemczyzny (Reichskommissar für die 
Festigung Deutschen Volkstums)1. Zarządzenie nr 67/I stało się swoistą podstawą 
prawną działania Lebensbornu, określającą tryb postępowania i współpracy z inny-
mi instytucjami. Początkowo miało ono obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do 
sierot przebywających w polskich domach dziecka i zakładach wychowawczych, 
ale później stosowano je w przypadku wszystkich dzieci, których rodzice zostali 
deportowani do obozu, skazani na karę śmierci lub odmówili podpisania niemiec-
kiej listy narodowej. Jedynym wymaganym kryterium było pozytywne przejście 
badań rasowych, psychologicznych i lekarskich, na podstawie których typowano 
dzieci „obdarzone cechami nordyckimi”. Selekcji dokonywały również odpowied-
nie organy terenowe zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa 
(Rasse– und Siedlungs–Hauptamt, SS — RuSHA). Germanizacja była prowa-
dzona głównie przez ośrodki Lebensbornu, Główny Urząd do spraw Niemców 
Etnicznych (Volksdeutsche Mittelstelle, VOMI), Deutsche Heimschule, Centrale 
Przesiedleńcze (Umwandererzentralstelle, UWZ), władze samorządowe niemiec-
kiego frontu pracy (Deutsche Arbeitsfront, DAF) oraz Narodowosocjalistycznej 
Ludowej Opieki Społecznej (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, NSV) powią-
zane z Głównym Urzędem Opieki Społecznej2.

1 E. We t z e l, G. H e c h t, Die Frage der Behandlung der Bevölkerung der ehemaligen polni-
schen Gebiete nach rassenpolitischen Gesichtspunkten. Rassenpolitischesamt, „Przegląd Zachodni”, 
1958, nr 2, s. 346; H. H i m m l e r, Einige Gedanken über die Behandlung der Fremdvölkischen im 
Osten, 15.V.1940, „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte”, t. V, 1957, nr 2, s. 194–198.

2 R. H r a b a r, Na rozkaz i bez rozkazu. Sto i jeden wybranych dowodów hitlerowskiego ludobójst-
wa na dzieciach, Katowice 1968, s. 83, 221. 
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Wszystkie placówki opiekuńcze stworzone w okresie okupacji niemieckiej 
w celu germanizacji polskich dzieci można sklasyfikować według następujących 
grup: 1) zakłady przejściowe, działające na zasadzie pogotowia opiekuńczego, 
w których dzieci przebywały zazwyczaj do sześciu miesięcy; 2) zakłady opie-
kuńczo–wychowawcze, w których dzieci były utrzymywane i pobierały naukę; 
3) żłobki, w których umieszczane były noworodki lub dzieci do lat dwóch; 4) 
punkty opieki nad dziećmi urodzonymi przez deportowane robotnice przymuso-
we; 5) obozy przejściowe stworzone do celów obserwacyjnych, w których dzieci 
przebywały tylko od trzech do dziesięciu godzin; 6) obozy przejściowe, w których 
umieszczano dzieci w celu przekazanie ich rodzinom zastępczym3.

Stowarzyszenie Lebensborn, które można przetłumaczyć jako „zdrój ży-
cia”, utworzone zostało w 1936 r. przez Reichsführera SS Heinricha Himmlera 
dla kobiet ciężarnych spełniających warunki „czystości rasy i dziedzictwa bio-
logicznego”. Status stowarzyszenia z 12 grudnia 1935 został oparty na przepi-
sach niemieckiego kodeksu cywilnego („Bürgerliches Gesetzbuch”) i zawierał 
znamienne motto Himmlera: „Świętą nam będzie każda matka dobrej krwi”. Do 
głównych zadań stowarzyszenia należało: wspieranie wartościowych pod wzglę-
dem biologicznym rodzin wielodzietnych, opieka rasowa nad brzemiennymi 
matkami wartościowymi dziedzicznie i biologicznie, sprawowanie opieki nad 
dziećmi i matkami stosownie do przepisów ustawy Rzeszy o opiece społecznej 
(„Reichsjugendwohlfahrtsgesetz”). W pierwszych latach działalności członkiem 
Lebensbornu mógł być każdy Niemiec, który miał cechy aryjskie i złożył pisemny 
wniosek o przyjęcie, zaakceptowany przez miejscowego kierownika placówki. Od 
1942 r. do stowarzyszenia przymusowo wstępowali wszyscy wyżsi stopniem człon-
kowie SS, począwszy od Hauptsturmführera, a skończywszy na Gruppenführerze4. 

Pierwotnie Lebensborn podlegał Głównemu Urzędowi Rasy i Osadnictwa, 
a następnie bezpośrednio Głównemu Urzędowi Osobistemu Reichsführera SS jako 
Amt L. Budynki przeznaczone na jego zakłady zostały zazwyczaj wcześniej skon-
fiskowane Żydom lub obywatelom państw okupowanych. Za bardzo niewielką 
opłatą przyjmowano do nich „wartościowe rasowo” matki na okres ciąży, porodu 
i połogu. Przyjęcie poprzedzone było badaniami rasowymi i dziedziczno–biolo-
gicznymi. Kobiety lokowano w dwu–, trzyosobowych pokojach, w których miały 
oczekiwać na potomstwo w atmosferze spokoju, w czasie wypełnionym szkolenia-
mi ideologicznymi i nauką sprawowania opieki nad dziećmi, a także zarządzania 
gospodarstwem domowym. 

3 Idem, Hitlerowski rabunek dzieci polskich. Uprowadzanie i germanizowanie dzieci polskich 
w latach 1939–1945, Katowice 1960, s. 1; V. Koop, Dem Führer einKind schenken die SS– Organisation 
Lebensbornee. V., Köln–Weimar–Wien 2007, passim.

4 T. B r y a n t, Himmlers Kinder. Zur Geschichte der SS–Organisation „Lebensborn e.V.” 1935–
1945., Wiesbaden 2011, s. 18.
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Organizacja miała dwa różne oblicza: jedno statutowe — organizacji spo-
łeczno–charytatywnej działającej na podstawie przepisów prawa cywilnego, 
drugie zaś przestępcze, „wykorzystujące kobiety jako narzędzia reprodukcji no-
wych, »rasowych« pokoleń przy pomocy wyselekcjonowanych reproduktorów”5. 
Nowe oblicze tej organizacji objawiło się w 1941 r., po agresji Niemiec na ZSRR 
i pierwszych dotkliwych stratach na froncie wschodnim. Wówczas to Lebensborn 
rozpoczął bezprawne odbieranie rodzicom i germanizowanie potomstwa w kra-
jach okupowanych. Dzieci były wcześniej poddawane skrupulatnej selekcji raso-
wej i psychologicznej6. 

Pierwotnie siedziba stowarzyszenia mieściła się w Berlinie, przy Hedemann-
strasse 23/24, później w Monachium przy Herzog–Max–Strasse 3–7. Na czele 
zarządu stał od 1940 r. kierownik administracyjny SS Obersturmführer Pflaum. 
15 maja 1942 kierownikiem administracyjnym i finansowym został SS–
Standartenführer Max Sollmann7. Monachijska Centrala składała się z: Wydziału 
Głównego Przyjmowania do Domów (który składał się z Wydziału Opiekuńczego 
i Wydziału Wykazu Przodków, kierownik Engesar8), Głównego Wydziału Pracy, 
Głównego Wydziału Personalnego (kierownik SS–Sturmbannführer Herbert 
Friedrich), Głównego Wydziału Finansowego (kierownik SS–Sturmbannführer 
Alfred Lenner, a póżniej SS–Untersturmführer Decker), Głównego Wydziału 
Administracyjnego (kierownik Wehner), Głównego Wydziału Prawniczego (kie-
rownik dr Tesch) i Głównego Wydziału do spraw Zdrowa (kierownik dr Ebner)9. 

5 Der Neue Brockhaus, t. III, Leipzig 1941, s. 41; R. H r a b a r, „Lebensborn” czyli źródło życia, 
Katowice 1975, s. 22; idem, Grabież dzieci w działalności organizacji „Lebensborn”, [w:] Zbrodnie 
i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii, pod red. Cz. P i l i c h o w s k i e g o, 
Warszawa 1980, s. 596–607.

6 R. H r a b a r, „Lebensborn”, s. 42; Więcej na temat funkcjonowania zakładów Lebensbornu vide 
G. L i l i n t h a l, Der „Lebensborn e. V.“: ein Instrument nationalsozialistischer Rassenpolitik, Frank-
furt am Main 2003; M. B r e z n i k, Nordlicht, München 2009; C. C l a y, M. L e a p m a n, Herren-
menschen: des Lebensborn — Experiment der Nazis, München 1997; D. S c h m i t z – K ö s t e r, 
„Deutsche Mutter, bist Du bereit...”: Altag im Lebensborn, Berlin 1997; K. E r i c s s o n, Children of 
World War II: the hidden enemy legacy, Oxford 2005. 

7 Max Sollmann, ur. 6 czerwca 1904 w Bayereuth, uczęszczał do szkoły powszechnej i realnej 
w Monachium, 1920–1923 zatrudniony jako wolontariusz kupiecki w Zakładzie Graficznym Sztuki 
w Monachium, następnie korespondent zagraniczny monachijskiego wydawnictwa. 1929–1934 praco-
wał w firmie w Ameryce Południowej. 1937 wstąpił do SS, 22 grudnia 1922 do NSDAP (numer człon-
kowski 14 528). 1938 otrzymał złotą odznakę Goldene Ehrenzeichen za zasługi dla partii, a w marcu 
1937 r. Blutorden za udział w puczu 1923 r. Pełnił również służbę w sztabie personalnym Reichsführera 
SS. W kwietniu 1942 r. mianowany szefem zarządu Centrali Lebensbornu w Monachium, 15 marca 
1942 przejął formalnie urzędowanie. AIPN W, zespół Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce, sygn. 940, Protokół przesłuchania świadka Maxa Sollmanna z dnia 10 III 1947 r. przez 
Herberta Meyera dot. organizacji i działalności Lebensborn w tłumaczeniu na język polski, k. 1–2. 

8 Nie udało się ustalić jego imienia. 
9 AIPN W, zespół Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, sygn. 940 Protokół 
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Placówki terenowe dysponowały własnymi biurami meldunkowymi, urzę-
dami stanu cywilnego i zakładami opiekuńczymi. Własne urzędy stanu cywilne-
go ułatwiały zatarcie śladów po dzieciach odebranych przymusowo rodzicom. 
Lebensborn dysponował na terenie całej Rzeszy, a także Austrii, Polski10, Norwegii, 
Francji, Belgii, Luksemburga i ZSRR kilkunastoma zakładami, klinikami położni-
czymi i żłobkami w których realizowano zadania opieki i nadzoru nad nazistow-
ską elitą przyszłości11. Na ziemiach polskich funkcjonowało w okresie niemieckiej 
okupacji sześć zakładów stowarzyszenia: 1) w Krakowie przy ul. Krupniczej 11 
(obejmował działalnością obszar Generalnego Gubernatorstwa); 2) w Bydgoszczy; 
3) w nieustalonej miejscowości („Markwald”), podlegał pod oddział krakowski; 
4) „Ostland–Heim” w Otwocku koło Warszawy; 5) „Westerwald” koło Poznania 
oraz 6) „Lebensborn — Siedlung — Heimstätte” w Smoszewie koło Krotoszyna.

ZAKŁAD LEBENSBORNU W POŁCZYNIE ZDROJU

Uzdrowiskowa miejscowość Połczyn Zdrój położona jest w otoczonej wzgó-
rzami kotlinie, w dorzeczu Regi i Parsęty. Ze względu na ukształtowanie terenu, 
liczne jeziora, mokradła i tereny leśne oraz złoża borowiny i źródła alkalicznej 
szczawy żelazistej teren ten nazywany jest Szwajcarią Połczyńską. Pierwsze 
wzmianki źródłowe na temat tej miejscowości (Poltzin) pochodzą z XIV stule-
cia. Na przestrzeni wieków nazwa miasta ulegała niewielkim zmianą fonetycz-
nym. 3 września 1926 ustalona została oficjalna forma niemiecka — Bad Polzin12. 
We wrześniu 1939 r. w mieście została utworzona kwatera główna Grupy Armii 
„Północ”, stacjonowała tu również 10 Dywizja Pancerna13.

W czasie wojny w Połczynie Zdroju funkcjonowały jednocześnie trzy in-
stytucje prowadzące działalność germanizacyjną w stosunku do polskich dzieci: 
Kinderheim Alte Schloss, czyli dom dziecka znajdujący się na terenie starego 
zamku przy ul. Zamkowej 7; podlegający Lebensbornowi obóz dla polskich dzieci 

przesłuchania świadka Maxa Sollmanna z dnia 10 III 1947 r. przez Herberta Meyera dot. organizacji 
i działalności Lebensborn w tłumaczeniu na język polski, k. 3–6. 

10 R. H r a b a r, Grabież dzieci, s. 605. 
11 A. C z e r n i k, Germanizacja dzieci polskich w ośrodku Lebensborn w Połczynie Zdroju, [w:] 

OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn, T. II, s. 354; Bundesarchiv Berlin, Sonstige zentrale Dienststellen und 
Einrichtungen der SS, sygn. NS 48/32, Organizacja i administracja zakładów Lebensborn w latach 
1937–1945, s. 1–10; Bundesarchiv Berlin, sygn. NS 48/29, Zadania stawiane zakładom Lebensbornu 
i ogólna charakterystyka ich pracy w latach 1935–1939, s. 34–82; sygn. NS 48/31 Sprawozdania leka-
rzy z poszczególnych ośrodków Lebensbornu, Instrukcje służbowe dla domów Lebensbornu, s. 1–49; 
sygn. NS 48/28; Wykazy lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w Lebensbornach. 

12 T. G a r c z y ń s k i, Połczyn Zdrój i okolice, przewodnik, Poznań 1971, s. 5–20; W. D u  d z i ń -
s k i, Połczyn Zdrój na Pomorzu Zachodnim, Warszawa 1950.

13 Połczyn Zdrój studia z dziejów miasta, pod red. B. P o l a k a, Koszalin–Połczyn Zdrój 1998, 
s. 94; F. H a l d e r, Dziennik wojenny, t. I, Warszawa 1971, s. 74. 
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przeznaczonych do zniemczenia o nazwie Entbindungs und Kinderheim Bad Polzin 
oraz SS Mutterheim Lebensborn Bad Polzin, czyli Dom Macierzyństwa prowadzo-
ny przez instytucje Lebensbornu, położony na terenie sanatorium Borkowo. 

Usytuowany w zamku dom dziecka prowadzony był przez opiekunki ewange-
lickie. Umieszczano w nim sieroty lub dzieci pochodzące z rozbitych rodzin, kie-
rowane przez wydział opieki społecznej Połczyna. Potrzeby finansowe tej placów-
ki były zaspokajane przez władze miejskie oraz miejscową gminę ewangelicką. 

Wspomniany wyżej obóz dla dzieci polskich przeznaczonych do zniemcze-
nia był administracyjnie podporządkowany zakładowi Lebensbornu. Przebywały 
w nim dzieci starsze, od 12 do 16 lat, zazwyczaj przez okres od trzech do sze-
ściu miesięcy. Były one kierowane do tego zakładu za pośrednictwem bydgoskie-
go oddziału Lebensbornu (Lebensborn — Dienstelle Bromberg), a także z obozu 
w Puszczykowie (Puschkau). W trakcie procesu norymberskiego urzędnicy śled-
czy prokuratury amerykańskiej przesłuchali w charakterze świadków na oko-
liczność istnienia obozu jego byłych pracowników: dr. SS–Hauptsturmführera 
Norberta Schwaba, SS–Oberscharführera Jacoba Pfaffenbergera i Ingę Viermetz14. 
Na podstawie ich zeznań można stwierdzić, że na przełomie lipca i sierpnia 1943 r. 
przebywało tam około 15–20 polskich dzieci w wieku od 3 do 7 lat, w czerwcu 
1944 r. dwanaścioro, a jesienią tego roku przybyła kolejna dwunastka. Przebywały 
w nim także dzieci innych narodowości m.in. ukraińskiej i francuskiej (troje). Poza 
intensywną nauką języka niemieckiego większość dzieci pracowała przy budowie 
fortyfikacji. Piętnastoletni wówczas Józef Zbigniew Kochan tak wspomina pobyt 
w obozie: „dwa dni w tygodniu pracowaliśmy przy budowie fortyfikacji, a trzy dni 
mieliśmy wykłady na temat historii Niemiec i naukę języka niemieckiego. [...] Nie 
zmuszano przemocą do pracy. Każdy dostał określone zadanie w postaci wykopa-
nia stanowiska strzelniczego, czy rowu, które miał wykonać. Gdy ktoś się ociągał 
przy pracy to były konsekwencje w postaci np. zmniejszenia dawki jedzenia, ale 
nikogo nie bito”15.

Kierownictwo administracyjne ośrodka w obozie pełnił SS–Oberscharführer 
Jacob Pfaffenberger, na czele kancelarii stała sekretarka (Heimsekretärin), również 
związana z partią nazistowską. Personelem pielęgniarskim kierowały siostry prze-
łożone (Oberschwester), również czynne działaczki partyjne, pochodzące głównie 
z Bawarii.

Kolejna niemiecka placówka — SS Mutterheim Lebensborn Bad Polzin utwo-
rzona została na terenie sanatorium Borkowo, w odległości około 1,5 km od cen-
trum miasta. W 1908 r. powstał tam zakład przyrodoleczniczy, który po I woj-
nie światowej należał do gminy miejskiej Połczyna Zdroju. Składał się z dwóch 

14 AIPN W, sygn. 1010 Germanizacja dzieci polskich. 
15 OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. III, protokół przesłuchania świadka Józefa Zbigniewa Kochana 

z dnia 22 I 2002 r., s. 482–484; Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939–1945. Informator ency-
klopedyczny, Warszawa 1979, s. 396.
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oddzielnych budynków, usytuowanych tuż za bramą wejściową. W lewym skrzy-
dle budynku głównego znajdowała się sala gimnastyczna z charakterystycznym 
okrągłym oknem. W języku niemieckim sanatorium to nosiło nazwę Luisenbad 
i było kierowane przez dr. Paetze. Zostało ono zlikwidowane z powodu rzeko-
mej nierentowności16. Po objęciu w Niemczech władzy przez partię narodowo-
socjalistyczną jego budynek został odremontowany i przekazany Służbie Pracy 
Rzeszy (Reichsarbeitsdienst), która wykonywała roboty drogowe w okolicy mia-
sta17. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej kompleks ten został podarowa-
ny Hitlerowi, który przekazał go Himmlerowi w celu realizacji zadań rasowych 
przez placówkę SS, która w sierpniu 1937 r. utworzyła w nim SS Mutterheim 
Lebensborn Bad Polzin18, będący jednym z sześciu istniejących wówczas za-
kładów Lebensbornu19. Podlegał on centrali w Monachium. Personel medyczny 
i opiekuńczy zakładu składał się z członków SS lub NSDAP przybyłych z Bawarii. 

16 „Obrót połczyńskich zakładów kąpielowych — pisał R. Maske — wykazał ponownie wzrost 
liczby kuracjuszy; i tak w roku 1925 liczono 4000, zaś w 1928 przebywało już tutaj 5313 kuracjuszy, 
nie licząc przejezdnych. [...] Dom uzdrowiskowy Luisenbad został zakupiony przez naczelnego leka-
rza Johannis bad dr Petrela a 7 lutego 1930 roku za 275 tys. RM. [...] W 1933 r. [...] na wyraźne życze-
nie nowych władz zorganizowano w Połczynie Zdroju Arbeitsdienst, który na skutek braku innych 
możliwości zakwaterował młodych junaków. Zrzeszenie schronisk młodzieżowych w Szczecinie po-
stanowiło urządzić w Połczynie jedno z najnowocześniejszych schronisk młodzieżowych. W listopa-
dzie 1935 r. wydział Arbeitsdienst musiał opuścić nasze miasto, ponieważ w obrębie miasta jak 
i w okolicy zabrakło właściwego frontu pracy. Niestety, po opuszczeniu pomieszczeń dom kuracyjny 
Luisenbad ze względu na adaptację pomieszczeń dla poprzednich mieszkańców — junaków, nie nada-
wał się więcej dla celów kuracyjnych. [...] Po rezygnacji właściciela dr Petrela z dalszego użytkowania 
domu, miasto postanowiło nieruchomość tę ofiarować w prezencie Hitlerowi dla organizacji SS, a ci 
zamierzają tam stworzyć dom opieki i wypoczynku dla niemieckich matek pod nazwą Lebensborn”, 
R. M a s k e, Geschichte der Stadt Bad Polzin in Pommern, Ströher 1972 na s. 267–268. 

17 Reichsarbeitsdienst (RAD) — masowa organizacja przystosowania obywatelskiego i wojsko-
wego młodzieży w III Rzeszy, która w trakcie II wojny światowej wykonywała funkcje pomocnicze 
wobec Wehrmachtu. W 1933 r., po dojściu NSDAP do władzy, jej kierownictwo zainteresowało się 
działalnością Konstantina Hierla, który prowadził działalność wśród młodzieży na rzecz kształtowanie 
postaw obywatelskich poprzez naukę i pracę. Celem organizacji było kształtowanie postaw młodzieży 
wobec państwa poprzez pracę. Początkowo do organizacji wstępowali ochotnicy. 26 czerwca 1935 
wprowadzono w III Rzeszy zarządzenie o obowiązku sześciomiesięcznej pracy na rzecz państwa, któ-
ry miał być wypełniony poprzez pracę w Reichsarbeitsdienst. Zarządzeniu temu podlegali mężczyźni 
w wieku 18–25 lat, a od 4 września 1939 także kobiety. Wprowadzenie obowiązku pracy spowodowa-
ło gwałtowny rozwój organizacji. Po wybuchu II wojny światowej głównym zadaniem Reichs-
arbeitsdienst stało się wykonywanie prac na rzecz Wehrmachtu, wtedy też RAD, traktowany jako for-
macja pomocnicza armii niemieckiej, zajmował się budową umocnień. Dziełem tej organizacji były 
m.in. systemy umocnień Wału Atlantyckiego i Linii Zygfryda. W 1944 r. część oddziałów RAD zaczę-
to wykorzystywać do obsługi dział przeciwlotniczych. 

18 OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. I, protokół przesłuchania świadka Elżbiety Ewy Wejman z dnia 
10 III 1972 r., s. 114–116; R. M a s k e, Geschichte der Stadt Bad Polzin und Pommern, Stettin 1937, 
s. 265–271. 

19 R. H r a b a r, „Lebensborn”, s. 128. 
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Kierownik zakładu (Heimleiter) pełnił jednocześnie funkcję naczelnego lekarza 
(Heimarzt). Odpowiadał za całokształt spraw zakładu, a jednocześnie prowadził 
wewnętrzny urząd stanu cywilnego tzw. Geheimbüro, do którego nikt poza nim 
nie miał dostępu. Fakt ten potwierdza zatrudniona w okresie okupacji pracownica 
magistratu połczyńskiego Elżbieta Wejman: „dzieci urodzone w tym zakładzie nie 
były rejestrowane u nas, lecz zakład ten miał swój Urząd Stanu Cywilnego”20.

Od kwietnia 1938 do listopada 1943 r. zakładem kierował SS–Hauptsturmführer 
Robert Wilhelm Düker21, którego w grudniu 1943 r. przeniesiono na stanowisko 
kierownika podobnego zakładu w Wiesbaden, noszącego nazwę Taurus. Nie udało 
się ustalić, kto stał na czele zakładu w kolejnym półroczu. Od czerwca 1944 do 
lutego 1945 r. kierownikiem placówki był SS–Sturmführer Norbert Schwab22.

Do 1941 r. SS Mutterheim Lebensborn Bad Polzin przyjmował kobiety w cią-
ży, które zostały wcześniej poddane szczegółowym badaniom rasowym i dzie-
dziczno–biologicznym. Opieka nad nimi sprawowana była w okresie drugiej poło-
wy ciąży, porodu i około sześciu tygodni po porodzie. Były to przede wszystkim 
kobiety niezamężne, które spodziewały się dzieci spłodzonych przez członków SS 
pochodzących z Polski, Ukrainy i Norwegii23. Wybrane kobiety miały zapewniony 
bezpłatny pobyt w zakładzie, pozostałe uiszczały niewielką opłatę kwaterunko-
wą24. Zakład w Połczynie Zdroju był doskonale wyposażony — dysponował od-

20 OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn śledztwo w sprawie popełnienia zbrodni nazistowskiej polegającej 
na wyniszczeniu ludności narodowości polskiej w okresie od 1939 roku do lutego 1945 roku 
w Połczynie Zdroju poprzez przymusowe odbieranie dzieci polskich w celach germanizacji, T. I, pro-
tokół przesłuchania świadka Elżbiety Ewy Wejman (Gildemejster) z dnia 22 I 1972 r., s. 103–108. 

21 Robert Wilhelm Düker, ur. 18 lipca 1906 w Akwizgranie, 1925–1930 studiował medycynę 
w Heidelbergu. 1932–1938 pracował w klinice ginekologicznej w Brunszwiku. Od 1933 r. członek SS, 
od 1937 r. w NSDAP. Od kwietnia 1938 r. do listopada 1945 r. lekarz kierujący izbami porodowymi 
Lebensbornu w Połczynie Zdroju, od marca 1945 r. również w ośrodku w Wiesbaden. W kwietniu 
1945 r. przeniesiony przez urząd sanitarny w Berlinie do szpitala polowego 551, w maju 1945 r. dostał 
się do niewoli radzieckiej. Zmarł 3 listopada 1989. Lauf an der Pegnitz, OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn, 
T. IV Oświadczenie w miejsce przysięgi Roberta Wilhelma Dükera z dnia 10.VII.1947 r., s. 662–664; 
Bundesarchiv Berlin, BDC, kartoteka okręgowa NSDAP i kartoteka centralna dot. Roberta Dükera; 
Sterbeurkunde des Standesamtes LAuf an der Pegnitz dr. Robert Wilhelm Düker.

22 Norbert Schwab, ur. 4 grudnia 1908 w Grazu, 23 grudnia 1932 otrzymał dyplom lekarski. 
Członek SS, NSDAP i narodowosocjalistycznego związku lekarzy NSD. Od grudnia 1940 r. naczelny 
lekarz zakładu położniczego Lebensbornu „Wienerwald” w Pernitz. W zakładzie w Połczynie Zdroju 
pracował od 8 czerwca 1944, Bundesarchiv Berlin, BDC, kartoteka okręgowa NSDAP i kartoteka cen-
tralna dot. Norberta Schwaba.

23 Bundesarchiv Berlin, NS 2 Rasse– und Siedlungshauptamt SS, kartoteka dzieci urodzonych 
w Heim Pommern in Bad Polzin zawiera dane 183 dzieci: nazwisko, data i miejsce urodzenia, wyzna-
nie, Urząd Stanu Cywilnego, miejsce pobytu, adnotacje, dom narodzin; nazwisko, imię zawód, religia 
i miejsce zamieszkania ojca; nazwisko, imię, zawód, religia i miejsce zamieszkania matki.

24 OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. I, protokół przesłuchania świadka Jolanty Nitkowskiej–Węglarz 
z dnia 6 XII 2001 r., T. II, s. 348–350; A. C z e r n i k , op. cit., s. 356; AIPN w Warszawie, zespół 
Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Łodzi, sygn. 61, k. 20–28; ibidem, zespół 
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działami kobiet ciężarnych, położniczym i małego dziecka. Dzieci były dzielone 
na grupy wiekowe. Na parterze mieszkały starsze dzieci, na pierwszym piętrze 
kobiety ciężarne, a na drugim znajdowały się pokoje przeznaczone dla niemowląt 
oraz oddział położniczy z salą operacyjną. 

Zgodnie ze sprawozdaniem z września 1941 r., przygotowanym przez Dükera 
można ustalić, że od 23 maja 1938 do 1 września 1941 w omawianej placówce 
urodziło swoje dzieci 541 kobiet. Było wśród nich 245 mężatek i 296 kobiet stanu 
wolnego. Czas pobytu matki w ośrodku wynosił średnio 71 dni25. 

W zakładzie tym zdarzył się co najmniej jeden udokumentowany przypa dek 
eutanazji nowo narodzonego kalekiego chłopca niemieckiego Jürge na W. Uśmier-
cenie poprzez podanie zastrzyku z morfiny zostało dokonane na przełomie 1941 
i 1942 r. w Brandenburskim Zakładzie Leczniczym w Görden. Przeprowadzone 
badania archiwalne nie potwierdziły innych przypadków eutanazji, nie można ich 
jednak wykluczyć26.

W trakcie śledztwa o sygnaturze S 103/04/Zn, prowadzonego w Oddziałowej 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku postawiono 
hipotezę, że co najmniej trzykrotnie w połczyńskim ośrodku Lebensbornu doko-
nane były zabiegi przerywania ciąży. Wykonane zostały na kobietach narodowo-
ści niemieckiej, które w czasie „krwawej niedzieli w Bydgoszczy” w 1939 r. za-
szły w ciążę z polskimi żołnierzami. Kierujący ośrodkiem SS–Hauptsturmführer 
Robert Wilhelm Düker zeznał trakcie procesu norymberskiego: „kobiety te wy-
raziły chęć przerwania ciąży, gdyż nie mogły znieść myśli urodzenia dziecka 
w związku z opisanymi okolicznościami zajścia w ciążę. [...] Ja dokonałem za-
biegu na tych kobietach na specjalną prośbę Lebensbornu. Specjalny raport zo-

Amerykański Trybunał Wojskowy — Proces nr VIII, T. 346–351 — zeznania Jakoba Pfaffenbergera 
z dnia 5 IX 1947 r., T. XXXI, k. 355 –359; ibidem, zespół Amerykański Trybunał Wojskowy — Proces 
nr VIII — zeznanie Norberta Schwaba z dnia 22 VIII 1947 r.; ibidem, zespół Amerykański Trybunał 
Wojskowy — Proces nr VIII, T. XXXII, k. 118–120 — zeznanie Roberta Wilhelma Dükera z dnia 
10 VII 1947 r. 

25 W 1938 r. w placówce Lebensbornu w Połczynie Zdroju przebywało 66 matek (35 zamężnych 
i 31 stanu wolnego), w 1939 r. — 126 matek (56 zamężnych i 70 stanu wolnego), w 1940 r. — 205 ma-
tek (54 zamężne i 90 stanu wolnego). Z podanej liczby 541 kobiet, 382 rodziły po raz pierwszy, 87 po 
raz drugi, 32 po raz trzeci, 3 po raz siódmy. 21% ogółu była pierworódkami w wieku powyżej 30 lat. 
Wśród urodzeń czterokrotnie przyszły na świat bliźniaki, cztery razy konieczne było cesarskie cięcie. 
Żadne dziecko nie zmarło w czasie porodu. Siedmioro dzieci urodziło się martwych. W połogu zmarło 
z powodu gorączki 14 matek, z powodu chorób (grypa i angina) — 18, na zapalenie gruczołów pier-
siowych — 22. Bundesarchiv Berlin, NS 48, sygn. 29, Statistik aus dem Heim „Pommern”, 30 IX 
1941, s. 155–158.

26 Od października 1939 r. Brandenburski Zakład Rasowy w Görden miał specjalny oddział psy-
chiatrii dziecięcej, na którym przebywało od 60 do 80 dzieci chorych i kalekich. Były one uśmiercane 
za pomocą tabletek luminalu i zastrzyków morfiny; D. S c h m i t z – K ö s t e r, W imię rasy. Dzieci dla 
Führera — mity i rzeczywistość, Warszawa 2000, s. 172–173; OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. I, proto-
kół przesłuchania świadka Jolanty Nitkowskiej–Węglarz z dnia 6 XII 2001 r., T. II, s. 348–350. 
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stał sporządzony dla Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie i [...] 
Głównego Biura Lebensbornu w Monachium”. Po wnikliwym zbadaniu sprawy 
sędziowie Najwyższego Trybunału Narodowego postawili w czasie procesu tezę, 
że w Połczynie Zdroju dokonywane były regularnie zabiegi aborcyjne, którym 
poddawano ciężarne pracownice przymusowe pochodzące z krajów wschodnich. 
Lekarze ośrodka stanowczo temu zaprzeczyli27. 

Z chwilą wejścia w życie zarządzenia o germanizacji dzieci polskich, roz-
budowano oddział małych dzieci, głównie w wieku przedszkolnym. Odtąd prze-
ciętnie ok. 20 dzieci przebywało w Połczynie Zdroju przez okres kilku miesięcy. 
Określenie dokładnej liczby dzieci przebywających w zakładzie w poszczególnych 
okresach jest niemożliwe. 

Szczególną trudność dla placówek Lebensbornu bardzo często stanowiło pre-
cyzyjne określenie wieku dziecka, zwłaszcza, gdy było ono odebrane rodzicom 
bez ich zgody i nie miało metryki urodzenia. Kwestię tę z polecenia i upoważ-
nienia Centrali rozwiązywał profesor Uniwersytetu w Marburgu dr Becker, który 
ustalał wiek dziecka na podstawie zdjęć rentgenowskich i zróżnicowania szkieletu 
ręki28. Możliwe, że ta metoda została również zastosowana wobec sióstr Alodii 
Donaty i Darii Róży Witaszek z Poznania. Ich ojciec, lekarz medycyny Franciszek 
Witaszek został w kwietniu 1942 r. aresztowany przez gestapo w Poznaniu pod 
zarzutem zorganizowania akcji sabotażowej i działania na szkodę państwa nie-
mieckiego i 8 stycznia 1943 powieszony na terenie Fortu VII29. Matka dziewczy-
nek została również aresztowana i osadzona w KL Auschwitz, a następnie w KL 
Ravensbrück. Pięciorgiem małoletnich dzieci zajęła się rodzina. Alodia Donata 
i Daria Róża pozostały w Poznaniu. W 1943 r. na wniosek placówki gestapo pię-
cioletnia Alodia i czteroletnia Daria zostały poddane badaniom rasowym, których 
wynik był zadowalający. W rezultacie 9 września 1943 obie zostały skierowane do 
obozu dla dzieci i młodzieży polskiej w Łodzi przy ul. Przemysłowej, następnie 
do obozu w Kaliszu, po czym na początku lutego 1944 r. znalazły się w Połczynie 
Zdroju. W tamtejszym zakładzie zmieniono im nazwiska na Alice Witke i Dora 

27 A IPN W, Proces Norymberski nr 8, T. XV, k. 4389–4403; T. XVI, k. 4714–4720 Przesłuchanie 
oskarżonego Georga Ebnera przez dr Thiele Fredersdorf oraz przesłuchanie świadka Roberta Wilhelma 
Dükera przez dr Thiele Fredersdorf.

28 R. H r a b a r, Grabież dzieci, s. 603. 
29 F. Witaszek prowadził działalność konspiracyjną od połowy 1940 r., gdy został dowódcą Związ-

ku Odwetu w Poznaniu. Nadzorował m.in. tajne laboratoria produkujących środki chemiczne do nisz-
czenia silników, kolce do przebijania opon i małe bomby termiczne, które wybuchały po paru dniach, 
gdy transport był w drodze, wymyślił też specyfik dolewany przez kelnerów niemieckim oficerom 
i konfidentom do kawy, który niszczył nerki, śledzionę lub zatrzymywał akcję serca, vide H. T y c n e r, 
Grupa doktora Franciszka Witaszka w wielkopolskim ruchu oporu, „Przegląd Lekarski”, t. XXIII, 
1967, nr 1, seria II, z. 7, s. 131–147; J. W i t k o w s k i, Dalsze informacje o „Polen Jugendverwahrlager” 
w Łodzi — „Witaszkowcy”, „Przegląd Lekarski”, t. XXV, 1969, nr 1, seria II, s. 97–108; W. N o  w a k, 
Obwód głowy, „Gazeta Wyborcza. Magazyn”, nr 34 z 24 sierpnia 2000. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



908 MONIKA TOMKIEWICZ 

Witke30. Pobyt w połczyńskim zakładzie tak wspomina po latach Alodia Donata 
Witaszek: „przypominam sobie między innymi znajdujący się w połczyńskim za-
kładzie pokój bawialny z charakterystycznym półokrągłym oknem. Pamiętam, że 
w pokoju tym, który był także naszą jadalnią i w którym spędzałyśmy większość 
czasu — często siadałyśmy na parapecie okiennym. Siadałyśmy tam chętnie, po-
nieważ było tam ciepło, co sprawiało nam szczególną przyjemność zimą, kiedy 
na dworze było zimno. Poza tym na parapet ten można było łatwo wejść. Tylko 
najmłodsze spośród nas musiały korzystać z pomocy starszych dzieci. Drugą zaletą 
tego parapetu było to, że wiosną można było otworzyć okno i przez okno wyjść na 
otaczający trawnik bez potrzeby zeskakiwania z okna”31. 

Kierowanie dzieci wyselekcjonowanych w trakcie badań rasowych, psy-
chologicznych i lekarskich do takich obozów jak Okręgowy Dom Dziecka SS 
w Kaliszu było bardzo częste. Tam pracownicy Lebensbornu ustalali nowe daty 
i miejsca urodzeń, często również już na tym etapie zmieniali nazwiska dzieci32. 
Tam również zaczynano właściwy proces germanizacji, m.in. poprzez intensywną 
naukę języka niemieckiego. Wstępny okres germanizacji trwał od kilku tygodni do 
kilku miesięcy. Następnie dzieci, już z nowymi nazwiskami, kierowano m.in. do 
zakładu w Połczynie Zdroju. W zakładzie tym, jak w trakcie ósmego dnia proce-
su norymberskiego zeznał naczelny lekarz ośrodka w latach 1944–1945, Norbert 
Schwab, zacierano wszelkie ślady polskości dzieci, głównie ich polsko brzmiące 
nazwiska. Tryb nadawania nowych nazwisk unormowany został zarządzeniem sze-
fa Głównego Urzędu do Spraw Rasy i Osadnictwa z 17 września 1942. Zgodnie 
z wytycznymi, nowe nazwiska należało w miarę możliwości dostosowywać do 
źródłosłowu i brzmienia dotychczasowych. Zmiany dokonywano w ten sposób, 
że zachowywano do czterech początkowych liter, lub zniemczano nazwisko np. 
Barbarze Gajzler z połczyńskiego zakładu zmieniono nazwisko na Bärbel Geisler. 
W przypadkach, gdy zniemczenie nazwiska było niemożliwe, nadawano nazwi-
ska niemieckie będące w powszechnym użyciu. Prawdziwe dane personalne dzieci 
były każdorazowo przekazywane przez Urząd Stanu Cywilnego działający przy 

30 A. D. W i t a s z e k, Z lat germanizacji dzieci polskich, „Przegląd Lekarski”, t. XXV, 1969, nr 1, 
s. 109–110; OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. IIII, protokół przesłuchania świadka Darii Róży Witaszek–
Wojtowicz z dnia 10 I 2002 r., s. 422–424; W. N o w a k, op. cit. 

31 OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. I, protokół przesłuchania świadka Alodii Donaty Witaszek z dnia 
21 VIII 1972 r., s. 144–147. 

32 W piśmie „Sieroty pochodzenia obcego późniejsze udokumentowanie daty urodzin i zmiana 
nazwisk dzieci” z 6 czerwca 1943 Standartenführer SS Max Sollmann pełniący funkcję szefa Urzędu 
Sztabu Osobistego Reichsführera–SS stwierdził: „Jako miejsce urodzenia sierot pochodzących z by-
łych ziem polskich należy na przykład podać miasto Poznań, jeżeli nie ma podanej dokładnej miejsco-
wości. Obowiązującą podstawą do określenia wieku dzieci jest Lebensborn Oberführera SS dr Ebnera. 
Dzieci mogą otrzymywać nazwiska swoich opiekunów, jeżeli będzie można liczyć na to, że opieka zo-
stanie zamieniona na adopcję”, OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. IV, s. 655– 656.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



909LEBENSBORN W OKRĘGU RZESZY GDAŃSK–PRUSY ZACHODNIE

Lebensbornie do centralnej kartoteki Głównego Wydziału Prawniczego Centrali, 
a stąd w specjalnie zabezpieczonych skrzyniach do placówki w Nussdorf/ Inn33. 

W stosunku do dzieci umieszczonych w placówkach Lebensbornu kontynu-
owano intensywny proces germanizacji. Trwał on od kilku miesięcy do około roku. 
Dzieci z Połczyna Zdroju kierowano następnie do niemieckich rodzin zastępczych 
lub do innych zakładów Lebensbornu na terenie Rzeszy w celu dalszej germaniza-
cji. W ich miejsce przybywały nowe, głównie z Kraju Warty.

Osobnym zagadnieniem wymagającym dokładnej analizy jest przekazywanie 
do adopcji lub pod opiekę polskich dzieci z zakładu połczyńskiego. Każdorazowo 
o tym fakcie informowany był Reichsführer SS, który musiał w tej kwestii wyra-
zić pozytywną opinię. Najczęściej w przypadku dzieci przekazywanych do adopcji 
lub pod opiekę, informowano przyszłych rodziców, że są to sieroty niemieckiego 
pochodzenia, których rodzice zostali zamordowani. Rodzicom zgłaszającym chęć 
zaopiekowania się dzieckiem bardzo trudno było w to uwierzyć, gdyż najczęściej 
dzieci mówiły tylko po polsku, urodziły się w Polsce, a w niektórych przypadkach 
nawet miały polskie imiona i nazwiska.

Rodziny niemieckie, które zdecydowały się na adopcję lub opiekę nad dziec-
kiem pochodzącym spoza Niemiec, były nadal usilnie przekonywane, że pocho-
dzi ono z rodziny Volksdeutschów. W trakcie przesłuchania prowadzonego przez 
Najwyższy Trybunał Narodowy w Norymberdze, zeznający w charakterze świadka 
Robert Wilhelm Düker tak przedstawił kwestię pochodzenia dzieci: „były to dzieci 
z Kraju Warty, sieroty narodowości niemieckiej z Kraju Warty. [...] które zostały 
zgodnie z prawem umieszczone u nas przez Centralne Biuro Lebensbornu z ad-
notacją, że były to sieroty bez rodzin skazane na zwyrodnienie, ponieważ nikt nie 
chciał się nimi zaopiekować”34. 

Ośrodek Lebensbornu nie ponosił żadnych kosztów związanych z utrzyma-
niem lub pomocą dla dzieci przekazanych rodzinom zastępczym. Zajmowała się 
tym monachijska centrala zaopatrując dzieci w karty żywnościowe. Również ubez-
pieczenie na wypadek choroby było uregulowana przez centralę w postaci polis 
w Allgemeine Deutsche Krankenversicherungs — A.G. München35. 

Znanych jest kilka udokumentowanych przypadków przekazania dzieci z Le-
bens bornu Bad Polzin do niemieckiej rodziny adopcyjnej. Wspomniane siostry 
z Poznania trafiły do niemieckich rodzin. Starsza znalazła nowy dom u rodziny 

33 AIPN W, zespół Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, sygn. 940 Protokół 
przesłuchania świadka Maxa Sollmanna z dnia 10 III 1947 r. przez Herberta Meyera dot. organizacji 
i działalności „Lebensborn” w tłumaczeniu na język polski, k. 20. 

34  AIPN W, Proces Norymberski nr 8, T. XV, k. 4389–4403; T. XVI, k. 4714–4720 przesłuchanie 
świadka Roberta Wilhelma Dükera przez dr Thiele Fredersdorf.

35 R. H r a b a r, Grabież dzieci, s. 599; AIPN W, zespół Główna Komisja Badania Zbrodni Hitle-
rowskich w Polsce, sygn. 940, Protokół przesłuchania świadka Maxa Sollmanna z dnia 10 III 1947 r. 
przez Herberta Meyera dot. organizacji i działalności Lebensborn w tłumaczeniu na język polski, 
k. 12.
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Wilhelma Dahl w Stendal (Meklemburgia), a jej siostra u austriackiej rodziny 
Schöln w Weitra36. 

Podobnie do niemieckiej rodziny przekazano z Połczyna Zdroju Barbarę 
Gajzler, która tak wspomina pierwszy kontakt z niemiecką rodziną Rossmann 
z Lemgo w Północnej Westfalii: „Starszy pan zawinął mnie w swoją marynarkę 
i tak pojechaliśmy do Lemgo. Przywitały nas dwie kobiety, które na mój widok 
rozpłakały się razem ze mną. Wykąpały, nakarmiły mnie i położyły do dziecięcego 
łóżeczka. Długo płakałam zanim zasnęłam. Kiedy obudziłam się, miałam »ma-
mę«, »tatę« i »babcię«. Byłam małą, dziką Bärbel, »sierotą po zmarłym ofice-
rze niemieckim«. W pokoju na ścianie wisiał portret dziewczynki — Ursel, która 
zmarła mając 9 lat. Jej postać była dla mnie wzorem. Miałam wcielić się w jej 
skórę. Nosiłam też jej rzeczy, ale nigdy jej nie dorównywałam, mimo różnych kar 
i dyscypliny jaka panowała w tym domu. Byłam po prostu inna”37. Zachowała się 
bardzo ciekawa korespondencja prowadzona przez rodzinę Rossmann z centra-
lą w Monachium: „Szanowny Panie Rossmann, dziękuję za Pański list z dnia 7 
września br. [1942 — przyp. M.T.] i cieszę się, że mała Bärbel podoba się Panu. 
Równocześnie zawiadomię Dom Dziecka »Pommern« o Pańskim przybyciu. Jeżeli 
dziewczynka spodoba się Panu, może ją Pan natychmiast zabrać ze sobą”38.

Rodzina Ludeking, również z Lemgo, adoptowała przebywającego wcześniej 
w Połczynie Romana Roszatowskiego, który otrzymał imię Hermann i nazwisko 
przybranych rodziców. Zachowała się relacja państwa Ludeking, sporządzona dla 
Zreformowanego Kościoła Ewangelickiego w Lemgo 6 kwietnia 1949, w której 
czytamy: „Oficjalnie potwierdzono, że wyżej wymienione dziecko jest sierotą, 
którego rodzice zginęli podczas wojny śmiercią tragiczną. [...] Mój mąż pozostał 
w domu i pracował w polu, kiedy ja pojechałam odebrać dziecko z sierocińca [po-
łożonego] blisko Lipska i wybrałam naszego »Hermchen«, ponieważ urok jego 
twarzy zdobył moje serce od pierwszego wejrzenia. Przez około siedem lat stali-
śmy się sobie tak bliscy jak tylko matka i ojciec mogą być blisko ze swoim wła-
snym dzieckiem”39. 

36 OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. I, protokół przesłuchania świadka Alodii Donaty Witaszek z dnia 
21 VIII 1972 r., s. 144–147; T. I, Arkusz ewidencyjny wywiezionego dziecka Polskiego Czerwonego 
Krzyża Okręgu Śląsko–Dąbrowskiego Ośrodek Repatriacyjno–Opiekuńczy Dzieci w Katowicach po-
wracających z Niemiec na nazwisko Daria Róża Witaszek z dnia 5 XII 1947 r., s. 153–154; Abmeldung 
bei der polizeilichen Meldungbehörde 21.V.1944 Dora Witke, [w:]  OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. III, 
s. 430.

37 B. P a c i o r k i e w i c z  (G a j z l e r ), Kim jestem, [w:] Z kart historii polskich janczarów 
XX wieku, Łódź 2000, s. 63. 

38 OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. IV Pismo Kierownika Wydziału Głównego A Centrali Lebensborn 
w Monachium do Wilhelma Rossmanna z dnia 14.X.1942 r., s. 653. 

39 Ewangelische Gemeinde St. Pauli, Rückführung eines Weisenkindes Hermann Ludeking nach 
Polen, 6.IV.1949, [w:] OK. Gd., sygn. S 103/04/Zn T. II, s. 260.
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Ostatnia grupa polskich dzieci została ewakuowana z Połczyna Zdroju w lu-
tym 1945 r. do Zakładu Lebensbornu „Taunus” w Wiesbaden40, a po jego likwidacji 
— do domów dziecka w Ansach i Steinhöring w Bawarii. Dzieci i kobiety ciężar-
ne odbyły podróż specjalnym pociągiem, eskortowane przez funkcjonariuszy SS. 
W pociągu dwie kobiety urodziły dzieci41.

Połczyn Zdrój został zajęty 5 marca 1945 przez 7 pułk piechoty 3 Dywizji 
Piechoty I Armii Wojska Polskiego, dowodzony przez majora Stanisława Russijana. 
Latem tego samego roku zostały uruchomione sanatoria i rozpoczął działalność 
Okręgowy Zarząd Kąpielisk i Zdrojowisk Pomorza Zachodniego42. 

Ostatnim etapem istnienia zakładów Lebensbornu było zacieranie śladów, czy-
li niszczenie akt dzieci i administracyjnych przez funkcjonariuszy SS. Na przykład 
duplikaty kartotek personalnych z prawdziwymi nazwiskami dzieci, przechowy-
wane w Nussdorf, zostały wrzucone do rzeki Inn43. Sprawa funkcjonowania ośrod-
ków Lebensbornu toczyła się w procesie ósmym przed Amerykańskim Trybunałem 
Wojskowym w Norymberdze. 

*

W latach 1945–1950 trwały intensywne prace repatriacyjne polskich dzieci, 
przekazanych przez zakłady Lebensbornu do niemieckich i austriackich rodzin 
adopcyjnych lub opiekuńczych44. Poszukiwaniem dzieci z ramienia władz państw 
zwycięskich zajmowała się UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) — organizacja Narodów Zjednoczonych utworzona w celu nie-
sienia pomocy ludności krajów najbardziej dotkniętych wojną — a następnie 
IRO (International Refugee Organisation). Później znacznej pomocy w tej kwe-
stii udzielały organizacje społeczne: Wydział Rewindykacyjny Dzieci Delegatury 
Głównej Polskiego Czerwonego Krzyża na Niemcy z siedzibą w Esslingen oraz 
Polska Misja Wojskowa i Polska Misja Repatriacyjna we Frankfurcie nad Menem. 
Z reguły niemieckie rodziny starały się zatrzymać dzieci, najczęściej nie ujaw-
niając ich pochodzenia. Aby je odnaleźć, specjalni pracownicy odwiedzali szpi-

40 W Heim Taurus, położonym w okolicach Wiesbaden, do1939 r. siostry zakonne prowadziły dom 
dziecka i sanatorium dla dorosłych. Lebensborn przejął zakład Antoninek na podstawie umowy dzier-
żawnej na 99 lat, [za:] D. S c h m i t z – K ö s t e r, W imię rasy, s. 74.

41 A. C z e r n i k, op. cit., s. 359. 
42 T. G a r c z y ń s k i, op. cit., s. 23
43 AIPN W, zespół Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, sygn. 940 Protokół 

przesłuchania świadka Maxa Sollmanna z dnia 10 III 1947 r. przez Herberta Meyera dot. organizacji 
i działalności „Lebensborn” w tłumaczeniu na język polski, k. 21. 

44 Więcej na temat repatriacji i rewindykacji dzieci polskich z niemieckich stref okupacyjnych vi-
de Z. T o k a r z, Dzieci polskie w strefach okupacyjnych Niemiec i ich rewindykacja do Polski w latach 
1945–1950, s. 1–25 (rozdział VIII: Czynniki państwowe i partyjne Trzeciej Rzeszy odpowiedzialne za 
przygotowanie i przeprowadzenie akcji eksterminacyjnej wobec dzieci polskich oraz pracy [w:] 
Archiwum OK. Gd. 
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tale, sierocińce, ośrodki opiekuńcze i rodziny niemieckie w Niemczech i Austrii. 
Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że znaczna część dzieci zapomniała języka oj-
czystego. W wyniku akcji rewindykacyjnej obie siostry z Poznania, Alodia Donata 
i Daria Róża, które za pośrednictwem połczyńskiego zakładu znalazły się u rodzin 
opiekuńczych, w 1947 r. powróciły do matki, Haliny Witaszek.
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Przyczyn wzrostu zainteresowania i tym samym ogromnego przyrostu liczby publi-
kacji, wydanych w ostatnich latach, a dotyczących najróżniejszych aspektów życia ro-
dzinnego w starożytności klasycznej1, trudno szukać — jak w przypadku innych trendów 
badawczych w naukach humanistycznych — w zmianie podejścia metodologicznego czy 
przyjęciu niekonwencjonalnego kwestionariusza i nowej perspektywy badawczej. 
Najrozmaitsze aspekty dzieciństwa w starożytnej Grecji były na przestrzeni ostatniego 
stulecia przedmiotem rozlicznych rozpraw, których autorzy — czy to od strony archeolo-
gicznej2, czy też dogłębnej analizy materiału literackiego3 — próbowali uchwycić cha-
rakterystyczne dla społeczeństw antycznych formy socjalizacji dzieci, więzy i relacje 
rodzinne oraz w wielu przypadkach umożliwiły lepsze poznanie tego ważnego, jeśli nie 
podstawowego, elementu funkcjonowania społeczeństw antycznych. 

Dziś nikt chyba nie wierzy w, jeszcze niedawno z przekonaniem powtarzane stwier-
dzenie, że miłość do dzieci jest wynalazkiem dopiero epoki nowożytnej, podczas gdy 
wcześniej miał rzekomo dominować rzeczowy i chłodny stosunek do nich jako następ-
ców, kolejnych wykonawców roli społecznej przewidzianej przez społeczność. Choć rze-

1 Niech przywołane zostaną exempli gratia: A Companion to Families in the Greek and Roman 
Worlds, red. B. R a w s o n, Malden 2011; Families in the Greco–Roman World, red. R. L a u r e n c e, 
A. S t r ö m b e r g, London–New York 2011; B.S. S t r a u s s, Fathers and Sons in Athens, Princeton 
1994; N. D e m a n d, Birth, Death, and Motherhood in Classical Greece, Baltimore 1994; 
P. A. Wa t s o n, Ancient Stepmothers: Myth, Misogyny and Reality, Leiden 1995; C. B. P a t t e r s o n, 
The Family in Greek History, Cambridge MA 1998; S. B. P o m e r o y, Families in Classical and 
Hellenistic Greece. Representations and Realities, Oxford 1997; Coming of Age in Ancient Greece: 
Images of Childhood from the Classical Past, red. H. N e i l s, J. H. O a k l e y, New Haven 2003; 
Constructions of Childhood in Ancient Greece and Italy, red. A. C o h e n, J.B. R u t t e r, Princeton 
2007; Mothering and Motherhood in Ancient Greece and Rome, red. L. H a c k w o r t h  P e t e r s e n, 
P. S a l z m a n – M i t c h e l l, Austin 2012. W druku znajduje się m.in., Handbook of Children and 
Education in the Graeco–Roman World, red. J. E v a n s  G r u b b s, T. G. P a r k i n  (Oxford University 
Press). Dobry przegląd badań oraz zwięzły i przejrzysty wykład tematu oferuje W. S c h m i t z, Haus 
und Familie im antiken Griechenland, München 2007.

2 By przywołać tytułem przykładu pracę polskiej uczonej: O. H i r s c h – D y c z e k, Les représen-
tations des enfants sur les stèles funéraires attiques, Warszawa–Kraków 1983.

3 Np. R. K a s s e l, Quomodo quibus locis apud veteres scriptores Graecos infantes atque parvuli 
pueri inducantur describantur commemorentur, Würzburg 1954.
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czywiście nierzadko na przestrzeni wieków uważano nieletnich za passive, the object of 
others’ inititives, to assume that all the meaningful work is done by adults, and that it is 
only adults who produce cultural innovations4, dziś stosunek do małoletnich zmienił się 
w sposób diametralny. Powrót zainteresowania tą tematyką jest być może (po części 
przynajmniej) wynikiem przeobrażeń współczesnych społeczeństw i socjodemograficz-
nych problemów dzisiejszych czasów.

Lesley A. B e a u m o n t , autorki recenzowanej monografii, z pewnością nie można 
zaliczyć do homines novi w zakresie badań nad dziećmi i dzieciństwem w starożytnej 
Grecji. Od czasów swojej (nie wydanej drukiem) londyńskiej dysertacji z roku 1992 
pt. „Studies on the Iconography of Divine and Heroic Children in Attic Red–Figure 
Vase–Painting of the Fifth Century BC”, opublikowała liczne mniejsze prace, ukazujące 
nie tylko doskonale opanowany warsztat metodologiczny, dogłębną znajomość tematu, 
ale i nierzadko oryginalność w analizie materiału ikonograficznego. Recenzowana książ-
ka, opatrzona zresztą znaczącym podtytułem „Iconography and Social History”, pomy-
ślana została jako swego rodzaju synteza, będąca wynikiem spójnego i równoprawnego 
potraktowania źródeł materialnych i literackich, czyli komplementarnego ujęcia arche-
ologa z ujęciem historyka czy filologa. Jest ona podzielona na dwie części, przy czym 
pierwsza (s. 1–42) stanowi swego rodzaju prooimion do części drugiej. Jest bowiem po-
święcona rozważaniom metodologicznym i terminologicznym, podczas gdy druga 
(s. 43–211), stanowiąca trzon książki, jest dogłębną analizą „cyklu życia” osób nielet-
nich w starożytnych Atenach. Pracę zamyka bibliografia wraz z indeksem. 

Czytelnik w pełni zasadnie może postawić pytanie, co wyróżnia tę pracę i nade 
wszystko — czy potrzebujemy kolejnej syntezy o koncepcji dzieciństwa oraz o postrze-
ganiu nieletnich w społeczeństwie archaicznych i klasycznych Aten? Zainteresowani tą 
tematyką mają przecież do dyspozycji bardzo dobre i wciąż aktualne prace Marka 
G o l d e n a  czy Roberta G a r l a n d a5. Beaumont nie uchyla się od udzielenia odpowie-
dzi, pierwszą część książki zaczyna bowiem krótkim przeglądem badań, by następnie 
przejść do przedstawienia zarysu i celów swojej pracy. Zdaniem badaczki liczne starsze 
rozprawy albo koncentrują się na pojedynczych aspektach tematu (np. na procesie eduka-
cji czy socjalizacji w trakcie pewnych obrzędów inicjacyjnych), albo za podstawę mają 
wyłącznie jeden rodzaj materiału źródłowego (np. liczne studia o przedstawieniach dzie-
ci na reliefach nagrobnych), co z konieczności prowadzi do powstania niepełnego, zafał-
szowanego wręcz, obrazu. Nie inaczej rzecz ma się ze wspomnianymi wyżej syntezami 
— podstawą źródłową książki Goldena są niemal wyłącznie teksty literackie, z kolei 
książka Garlanda, mimo że cechuje ją szersza baza źródłowa, tylko w części poświęcona 
jest nieletnim, traktuje bowiem ogólnie o wyobrażeniach i przebiegu „cyklu życia” w sta-
rożytnej Grecji. Właśnie dlatego Beaumont podkreśla konieczność zastosowania ujęcia 
interdyscyplinarnego i wykorzystania możliwie pełnego zasobu źródeł, przy czym — jak 
sama przyznaje — podstawą jej analiz jest głównie ikonografia wazowa. Można odnieść 

4 K. A. K a m p, Where Have All the Children Gone? The Archaeology of Childhood, „Journal of 
Archaeological Method and Theory”, t. VIII, 2001, s. 24.

5 M. G o l d e n, Childhood in Classical Athens, Baltimore 1990; R. G a r l a n d, The Greek Way of 
Life: from Conception to Old Age, London 1990.
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wrażenie, że przez „interdyscyplinarność” autorka rozumie wykorzystanie innych gatun-
ków materiału archeologicznego (np. różnego rodzaju dziecięcych parafernaliów czy 
uwzględnienia pochówków dziecięcych), niekoniecznie jednak analizę pełnego korpusu 
tekstów literackich, które cytowane są tylko, by tak rzec, w „razie konieczności”. Należy 
jednak zauważyć, że w badaniu materiału archeologicznego Beaumont wykazuje wyso-
kie umiejętności i metodologiczny rygor, a swoje źródła analizuje zawsze w odniesieniu 
do kontekstu archeologicznego, z którego się wywodzą.

Niezależnie od krytyki, z jaką spotkała się głośna książka Philippe’a A r i è s a 
„L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime” (1960), zasługą jego pracy było 
uznanie dzieciństwa za pewnego rodzaju konstrukt kulturowy, zależny tak od czynnika 
geograficznego, jak od okresu historycznego. Wychodząc od założeń Arièsa autorka re-
cenzowanej pracy traktuje dzieciństwo i młodość właśnie jako konstrukt społeczny. 
Innymi słowy usiłuje dociec, jak postrzegano dzieci, jak pojmowano fazy ich rozwoju, 
w jaki sposób starożytne źródła odzwierciedlają pozycję dziecka w odniesieniu do reszty 
społeczeństwa i w jaki sposób dzieciństwo „konstruują”. 

W pierwszej części książki temu celowi służy konfrontacja ikonograficznych „wy-
znaczników” wieku z poświadczonymi w źródłach pisanych terminami, które służyły na 
oznaczenie kolejnych faz rozwoju dziecka/młodzieńca. W tekstach literackich dzieciom 
często przypisywane są takie same cechy charakterologiczne, jak kobietom czy nawet 
niewolnikom (znamienny jest zresztą fakt, że i dziecko, i niewolnika określano tym 
samym terminem — pais), a choć różnego rodzaju przedziały wiekowe znane są z tek-
stów pisanych (jak np. obowiązujący w atletycznych zawodach istmijskich czy nemej-
skich podział na paides, ageneioi — których Beaumont uważa za efebów, czyli chłopców 
między 18 a 21 rokiem życia — oraz andres6), nie zawsze łatwo jest je dokładniej okre-
ślić czy wyodrębnić w ikonografii. Problem ten badaczka usiłuje rozwiązać dzięki skru-
pulatnej analizie cech, które służyć mogły do określenia wieku postaci przedstawianych 
czy to w ikonografii wazowej oraz nagrobnej, czy to na tabliczkach wotywnych i w figu-
ralnej sztuce koroplastyczynej, a zalicza do nich m. in. kształt ciała, wzrost i wielkość 
postaci w porównaniu do innych razem z nią sportretowanych, długość włosów, formę 
fryzury oraz zarost na twarzy i ciele, ubiór oraz gesty. W wielu przypadkach analiza tych 
cech jest zawodna, zwłaszcza że w sposób podobny do dzieci przedstawiano w ikonogra-
fii niewolników (wielkość postaci!). Niektóre z tych cech pozwalają jednak na określenie 
z dużą dozą prawdopodobieństwa, że portretowana postać jest wolnym młodzieńcem 
(zwłaszcza ubiór może być tu semioforem: wolno urodzeni noszą himation czy — 
zwłaszcza w przypadku młodszych chłopców — chlamidę, podczas gdy niewolnicy są 
zazwyczaj nadzy, ewentualnie mogą nosić eksomis), ale nawet wówczas nie możemy być 
zupełnie pewni wieku i pozycji społecznej przedstawianej osoby (zdecydowanie łatwiej 
zarówno np. po fryzurze, jak stroju określić wiek dziewcząt niż chłopców, choć w naj-
wcześniejszej fazie dzieciństwa taki sam ubiór noszony był przez obie płcie. Na podsta-

6 Cf. M. G o l d e n, Sport and Society in Ancient Greece, Cambridge 1998, s. 104–123. O innych 
podziałach grup wiekowych vide J. D a v i d s o n, Revolutions in Human Time. Age–Class in Athens 
and the Greekness of Greek Revolutions, [w:] Rethinking Revolutions through Ancient Greece, red. 
S. G o l d h i l l, R. O s b o r n e, Cambridge 2006, s. 29–67.
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wie ikonografii stwierdzić ponadto można, że od około 7 roku życia chłopcy często za-
czynają nosić himation. Także inne cechy — np. opanowane gesty świadczące 
o samo  kontroli czy „szkolne” parafernalia — wskazują, że w tym właśnie momencie 
życia rozpoczynał się proces ich formalnej socjalizacji). W niektórych przypadkach 
przedstawionym postaciom towarzyszą atrybuty, które wprost wskazują na dziecięcy 
wiek postaci — zabawki, piłki, amax, kości do gry, ptaszek w dłoniach, amulety, 
a w przypadku nieco starszych chłopców —  lira czy zwój; starszych parthenoi — bi-
żuteria czy lusterko, zaś w przedstawieniach efebów — włócznia lub innego typu uzbro-
jenie. Beaumont podkreśla jednak, że tego rodzaju wnioski można wyciągać z analizy 
materiału archeologicznego powstałego po połowie V w., gdy przedstawienia dzieci 
stały się naturalistyczne, podczas gdy wcześniej przedstawiano je jak „dorosłych 
w miniaturze”.

Być może owe przemiany ikonografii świadczyć mogą o zmianie stosunku do dziec-
ka w demokratycznym społeczeństwie ateńskim. Tak czy inaczej badania pochówków 
pokazały, że w okresie klasycznym śmierć „chcianego” dziecka była ważnym wydarze-
niem dla rodziców (świadczą o tym chociażby bardzo staranne pochówki ośmiu niemow-
ląt w formie pseudo–enchytrismos, które znaleziono w jednym dole z niedbale i naprędce 
pochowanymi 89 ofiarami plagi, jaka wybuchła w Atenach podczas wojny pelopone-
skiej). Z kolei w przypadku dzieci niechcianych niemowlę mogło zostać porzucone 
(czego potwierdzenia wszakże próżno szukać w ikonografii, w której motyw ten wystę-
puję wyłącznie dla zilustrowania przypadków mitycznych, jak choćby Perseusza, 
Hippothoona czy Edypa), ale musiało to nastąpić — jak słusznie przypuszcza badaczka 
— przed świętem Amfidromiów, podczas którego niemowlę oficjalnie przyjmowano do 
rodziny. Choć stele nagrobne prawie nigdy nie ukazują wyłącznie mężczyzny z dziec-
kiem (autorka odnotowuje jedynie dwa przypadki), bardzo liczne są przedstawienia ko-
biet z dzieckiem. Tu jednak kryje się kolejny problem i częsty błąd uczonych, którzy 
stele nagrobne z przedstawieniem kobiety z dzieckiem interpretują jako matkę zmarłą 
w połogu. Że nie zawsze jest to prawda, świadczy najlepiej słynna stela Ampharete, 
w przypadku której dopiero z inskrypcji (IG II2 10650) wynika, że siedząca na klismos 
kobieta jest zmarłą babką wraz z (również nieżyjącym) dzieckiem swej córki. 

Powyższy przypadek wyraźnie pokazuje, że przy analizie pojedynczych zabytków 
archeologicznych konieczna jest komparatystka i badanie szerszego kontekstu archeolo-
gicznego. W ten właśnie sposób autorka postępuje w całej drugiej części pracy, gdzie 
drobiazgowym badaniom zostały poddane pojedyncze zabytki. Dzięki ich porównaniu 
Beaumont odtwarza przebieg dorastania i społeczne postrzeganie niemowląt, dzieci 
i młodzieńców w Atenach od końca VII do schyłku IV w. p.n.e. W rozdziale „Birth and 
infancy” skupia się na omówieniu zagadnień związanych z pierwszą fazą życia dziecka 
— od narodzin (w ikonografii wazowej nie ma przedstawień połogu „śmiertelników”; 
sporadycznie pojawia się tego rodzaju scena na stelach nagrobnych z końca V lub 
z IV w.) poprzez codzienną opiekę (karmienie, które notabene stanowiło dla Ateńczyków 
tabu, gdyż motyw ten pojawia się wyłącznie w sztuce koroplastycznej; ubranie; ochrona 
niemowlęcia, w tym dzięki amuletom magicznym; oraz jego „udział” w rodzinnych rytu-
ałach kultowych) aż po śmierć w wieku niemowlęcym. W podobny sposób analizuje dal-
sze etapy życia i rozwoju dziecka w rozdziale „The developing child”, w którym dodat-
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kowe podrozdziały poświęca zabawom, pracy i edukacji. Na uwagę zasługują dość 
szczegółowe partie książki na temat rytuałów religijnych jako elementu socjalizacji dzie-
ci7. Autorka wysuwa w nich wiele interesujących tez i interpretacji, np. o uczestnictwie 
dziewczynek w święcie Choes czy o tym, że błędnie kładzie się w nauce taki nacisk na 
przypuszczenie, że dzieci obchodziły Anthesteria w 3 roku życia, sprzeciwia się też tezie, 
jakoby Arreforia były rytuałem inicjacyjnym. Ponadto szczegółowo omawia bóstwa ko-
urotroficzne, rolę pais amphithaleis i pais aph’hestias oraz podkreśla znaczenie tańca 
w procesie wychowania dziewczynek (stąd nie wszystkie wyobrażenia kobiet z krotala 
w dłoniach uważa za przedstawienia heter, lecz w przypadku reliefów nagrobnych do-
puszcza możliwość, że krotala symbolizowały taneczne umiejętności portretowanej 
kobiety). 

Szczególny walor recenzowanej książki tkwi w interpretacjach pojedynczych zabyt-
ków i umiejętności ich analizy, a przyjemność z jej lektury wzrasta dzięki świetnie do-
branemu i bogatemu materiałowi ilustracyjnemu. Tym samym z całym przekonaniem 
można stwierdzić, że praca ta jest znakomitym i cennym studium ikonografii, choć jed-
nocześnie nasuwa się wątpliwość, czy uprawomocnione są słowa social history w podty-
tule. Nie można bowiem nie zauważyć — nawet niezależnie od nieco marginalnego trak-
towania źródeł literackich — istotnych braków, których nie powinno być w „społecznej 
historii” dzieciństwa. Właściwie prawie w ogóle nie zostały omówione relacje i więzi 
rodzinne: czy istniał konflikt pokoleń, dlaczego Ateńczykom w ogóle zależało na posia-
daniu potomstwa, jak traktowano w życiu codziennym małoletnich8 (autorka wspomina 
jedynie o pięciu przedstawieniach bicia dzieci sandałem, pochodzących z drugiej połowy 
VI w. p.n.e., ale — w związku z tym, że cztery z tych pięciu naczyń odnaleziono w Etrurii 
— wysuwa hipotezę, jakoby naczynia te przygotowano na eksport, a nie na rynek ateń-
ski, zatem motywy te mogły odpowiadać gustom etruskich konsumentów, a nie ateńskich 
wytwórców9).

W trakcie lektury książki można też odnieść wrażenie, że dzieciństwo to etap życia 
jedynie obywateli ateńskich, podczas gdy metojkowie czy niewolnicy10 nigdy dziećmi 

7 Vide najnowsze pełne opracowania tego tematu: F. G h e r c h a n o c, L’oikos en fête. Célébra-
tions familiales et sociabilité en Grèce ancienne, Paris 2012; M. S e i f e r t, Dazugehören. Kinder in 
Kulten und Festen von Oikos und Phratrie. Bildanalysen zu attischen Sozialisationsstufen des 6. bis 
4. Jahrhunderts. v. Chr., Stuttgart 2011.

8 Vide np. W. S c h m i t z, Gewalt in Haus und Familie, [w:] Die andere Seite der Klassik. Gewalt 
im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., red. G. F i s c h e r, S. M o r a w, Stuttgart 2005, s. 103–128 oraz prze-
de wszystkim: A. D a m e t, La septième porte. Les conflits familiaux dans l’Athènes classique, Paris 
2012.

9 Należy jednak zauważyć, że — jak wykazały szczegółowe i niezależnie od siebie przeprowadzo-
ne badania Ch. R e u s s e r a  (Vasen für Etrurien. Verbreitung und Funktionen attischer Keramik im 
Etrurien des 6. und 5. Jahrhunderts v. Chr., Zürich 2002) i R. O s b o r n e ’ a  (Why did Athenian Pots 
Appeal to the Etruscans?, „World Archaeology”, t. XXXIII. 2001, nr 2, s. 277–295) — większość od-
nalezionej w Etrurii ceramiki nie różniła się pod względem motywów ikonograficznych od tej odnale-
zionej w Attyce. 

10 Cf. np. Kindersklaven — Sklavenkinder. Schicksale zwischen Zuneigung und Ausbeutung in der 
Antike und im interkulturellen Vergleich. Beiträge zur Tagung des Akademievorhabens Forschungen 
zur antiken Sklaverei (Mainz, 14. Oktober 2008), red. H. H e i n e n, J. D e i ß l e r, Stuttgart 2012.
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nie byli (autorka ogranicza się jedynie do stwierdzenia w „Conclusion”, że it is clear that 
multiple parallel childhoods existed: male, female, citizen, metic, slave). Pominięty zo-
stał również problem sierot (jedynie w jednym zdaniu mowa jest o tym, że dzieci pole-
głych na wojnie mogły odbierać kształcenie na koszt państwa), adopcji czy np. 
dziedziczenia.

Choć książkę wydano bardzo starannie, z twardą okładką i na wysokiej jakości pa-
pierze, przeoczone zostały w trakcie korekty różnego rodzaju pomniejsze błędy (np. 
Dzierzykray–Rogalsky zamiat Dzierżykray–Rogalski; Grabkunst den 4. Jhr. V. Chr. za-
miast Grabkunst des 4. Jhs. v. Chr.; kinderfrauen zamiat Kinderfrauen; Czartorski za-
miast Czartoryski; Karls–Ruprecht zamiast Ruprecht–Karls; Fig. 2.76 zamiast Fig. 2.7b).

Mimo tych drobnych zastrzeżeń praca Lesley A. Beaumont w pełni zasługuje na 
uwagę, wnosi bowiem wiele nowych i istotnych obserwacji odnośnie do dostępnego ma-
teriału archeologicznego, a jednocześnie daje dobry, reprezentatywny jego przegląd. 

Rafał Matuszewski
Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg

Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik

Krzysztof S k w i e r c z y ń s k i, Mury Sodomy. Piotra Damianiego 
„Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Historia Iagellonica, 
Kraków 2011, s. 387.

Przyznam, że książka ta pozytywnie mnie zaskoczyła. Brałem ją do ręki ze sporą 
dozą nieufności, bowiem jej temat (sodomia) oraz jego związek z gender studies (deli-
katnie mówiąc nie zawsze rzetelnymi) wydał mi się nieco... dziwny. Jednak w miarę lek-
tury nabierałem do niej coraz większego przekonania, aby wreszcie uznać ją za pracę 
ważną w skali historiografii światowej (może warto pomyśleć nad jej wydaniem po an-
gielsku!), a pionierską w nauce polskiej; książkę, która m.in. pozwoliła mi w nowy, inte-
resujący sposób przyjrzeć się temu, co fascynuje mnie najbardziej — meandrom dziejów 
monastycyzmu. 

Tak jak w poprzednich pracach tego autora1, bardzo dobrze w niej wypadł przegląd 
literatury przedmiotu. Dla mnie tym bardziej instruktywny, że w zakresie badań nad sek-
sualnością i sodomią praktycznie mi nieznanej. Wyważony, krytyczny stosunek autora do 
lektur, odwaga wyrażania własnego zdania, krytyki nazbyt oddalających się od nauki 
wywodów, wreszcie naprawdę imponujące oczytanie, świetna znajomość tej literatury 
— wszystko to budzi szacunek i uznanie. Słowa takie mogę napisać z przekonaniem, 

1 Zaliczam do nich przede wszystkim: K. S k w i e r c z y ń s k i, Custodia civitatis. Sakralny sys-
tem ochrony miasta w Polsce wcześniejszego średniowiecza na przykładzie siedzib biskupich, KH, 
t. CIII, 1996, z. 3, s. 3–51 oraz idem, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku 
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej), Wrocław 2005.
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ponieważ w jakiejś mierze mogę je zweryfikować na podstawie znajomości przez autora 
historiografii poświęconej Piotrowi Damianiemu — tu bowiem znajduję się na znanym 
sobie poletku. Stwierdzam zatem, że znajomość ta jest pełna, zarówno od strony ilościo-
wej, jak merytorycznej.

Ważnym, znaczącym dokonaniem autora jest osadzenie traktatu Piotra Damianiego 
w dwóch ważnych kontekstach: w świecie polemik twórców reformy gregoriańskiej 
wokół seksualności i nikolaizmu oraz, co według mnie ważniejsze i bardziej odkrywcze, 
w kontekście niemal niezauważanych w literaturze przedmiotu pism Odona opata Cluny 
(o wiek wcześniejszych od traktatu Piotra Damianego) oraz Bernarda mnicha z Cluny 
(o niemal stulecie późniejszych). Dzięki temu autorowi udało się pokazać trwającą co 
najmniej od połowy X do połowy XII w. w środowisku monastycznym, głównie kluniac-
kim, dyskusję wokół problemu onanizmu i homoseksualizmu wśród zakonników. Zaiste, 
wywody to ciekawe, nowatorskie i dające pole do dalszych dociekań, m.in. nad przyczy-
nami gruntownych zmian (reform) jakie zachodzą w tym czasie w monastycyzmie.

Podkreślić też muszę umiejętność ukazania rozważań Piotra Damianiego na szer-
szym tle ówczesnych dyskusji i polemik wokół „anielskości” mnichów i ich „trzeciej” 
płci, realnej obecności Chrystusa w eucharystii, jego ludzkiej natury i cierpiącego ciała. 
A także wskazanie na związek ówczesnych dyskusji nad seksualnością i znaczeniem 
dziewictwa z rozwojem kultu Matki Boskiej. Wszystkie te problemy w zasadzie nie były 
dotąd analizowane w historiografii w takim kontekście, autor przeciera tu ważne i cieka-
we szlaki. W historiografii polskiej wszystkie one stanowią zupełną nowość, także dla 
piszącego te słowa. Dodajmy nowość bardzo interesującą i inspirującą. 

Cieszy opublikowanie w aneksie (s. 257–312) polskiego tłumaczenia „Księgi 
Gomory”, dzięki czemu ten ciekawy, unikatowy traktat ma szansę wejść do szerszego 
obiegu naukowego oraz dydaktyki uniwersyteckiej. 

Skończyłem lekturę monografii w pełni usatysfakcjonowany intelektualnie i mery-
torycznie. Co nie znaczy, że nie bez przekonania, iż przydałoby się jej jeszcze trochę 
starannej redakcji, eliminującej pewne niezręczności (jak chociażby iście hagiograficzny 
szkic biograficzny Piotra Damianiego) oraz powtórzenia i dłużyzny, czy sporadyczne 
braki w wykorzystanej literaturze (myślę tu zwłaszcza o twórczości Dominika I o g n y –
P r a t a). Rozumiem jednak, że presja czasu (książka jest „habilitacyjna”) odgrywała 
ważną rolę.

Marek Derwich
Uniwersytet Wrocławski

Instytut Historyczny

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



920 RECENZJE

Tomasz S ł a w i ń s k i , Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku, 
wydanie II zmienione i poprawione, Wydawnictwo PIOMAR Piotr Ma-
roński, Warszawa–Skrzeszew 2011, s. 653, 137 il.1

Monografie rodów są specyficznym, a przez to trudnym warsztatowo gatunkiem 
twórczości historycznej. Szczególnym zainteresowaniem uczonych cieszą się rodziny, 
które potrafiły przez wiele pokoleń utrzymać wysoką pozycję społeczną i majątkową 
oraz aktywnie uczestniczyły w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Poznanie 
ich dziejów, działalności, genealogii, podstaw majątkowych, roli politycznej, mecenatu 
artystycznego itp. pozwala na badanie kwestii fundamentalnych — powstawania, trwania 
i upadku elit społecznych oraz centrów władzy. Ponadto rodziny najbardziej aktywne, 
stale obecne w życiu kraju lub społeczności lokalnych, pozostawiły w źródłach stosunko-
wo dużo śladów. Stąd badacze skupiają się najczęściej na okresach świetności omawia-
nych rodów, właściwie pomijając pozostały czas ich istnienia. Symptomatyczne jest przy 
tym, że znacząca część monografii rodzin magnackich (możnowładczych) to dysertacje 
doktorskie dotyczące przede wszystkim średniowiecza2. Trzeba jednak podkreślić, że 
prac takich powstaje wciąż niewiele. Monografii nie posiadają nadal m.in.: Radziwiłłowie, 
Czartoryscy, Lubomirscy czy Potoccy. Spośród rodzin, których dzieje stały się przedmio-
tem opracowań, Sapiehowie otrzymali ostatnio raczej leksykon niż monografię, 
Chodkiewiczowie mają opracowanie o charakterze popularnym a Małachowscy — ama-
torską pracę bez wartości3. Monografie poświęcono Tarnowskim (choć dotyczy ona tylko 
okresu ich świetności), Wiśniowieckim i Lanckorońskim. W dwóch ostatnich przypad-
kach dobrze widać, że są to pierwsze większe opracowania na temat tych rodzin, powsta-
łe bez poprzedzających je studiów i prac przyczynkarskich4. Monografia Tomasza 
S ł a w i ń s k i e g o  zawiera omówienie dziejów możnej kujawskiej rodziny Kretkowskich 
herbu Dołęga. Uznanie tej rodziny za część elity magnackiej we wczesnym okresie no-
wożytnym nie budzi wątpliwości, gdyż wśród jej członków można doliczyć się m.in. 
ponad dwudziestu senatorów. Jak jednak słusznie zauważa autor recenzowanej pracy, nie 
wszystkie linie rodziny i nie przez cały omawiany okres można uważać za magnackie. 
Mimo to wszystkie te linie Sławiński traktuje ze stosowną uwagą.

1 Pierwsze wydanie: Włocławek–Warszawa 2007.
2 Np.: J. K u r t y k a, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, 

Kraków 1997; J. S p e r k a, Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośre-
dniowiecznej Polsce, Katowice 2001; B. C z w o j d r a k, Rogowscy herbu Działosza — podskarbiowie 
królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku, Katowice 2002; 
R. T r a w  k a, Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce, 
Kraków 2005.

3 E. S a p i e h a, Dom Sapieżyński, Warszawa 1995; L. P o d h o r o d e c k i, Dzieje rodu Chod-
kiewiczów, Warszawa 1997; A. B r z o z o w i c z, Jan Małachowski założyciel miasta Końskie Wielkie. 
Genealogia rodu Małachowskich herbu Nałęcz, Warszawa 1997.

4 W. D w o r z a c z e k, Leliwici Tarnowscy. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV–
XV, Warszawa 1971; idem, Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, War-
szawa 1985; I. C z a m a ń s k a, Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007; S. C y n a r s k i, Dzieje 
rodu Lanckorońskich z Brzezia, Warszawa–Kraków 1996. 
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Monografia Kretkowskich składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów i zakończe-
nia. Tekst uzupełniają liczne ilustracje czarno–białe, 12 tablic genealogicznych, 4 tabele 
i 2 mapy. We wstępie autor zajął się głównie omówieniem podstawy źródłowej pracy. 
Następnie (s. 15) krótko wyjaśnił powody powtórnego wydania książki, wskazał rów-
nież, jakiego rodzaju poprawki i uzupełnienia zostały w niej dokonane. Następnie opisał 
dzieje Kretkowskich od czasów najdawniejszych (XI w., jeśli faktycznie przyjąć, że ród 
Dołęgów mógł pochodzić od Hugona Butyra, niderlandzkiego rycerza w służbie Piastów) 
aż do wygaśnięcia rodziny w linii męskiej i wygasania na naszych oczach linii żeńskiej, 
czyli aż do naszych czasów. Autor skupił się na okresie od renesansu po rozbiory i tu — 
należy to stwierdzić z uznaniem — wykorzystał dużą ilość źródeł rękopiśmiennych i pu-
blikowanych, a także literaturę. Natomiast dla krótkiego opisania średniowiecznych 
dziejów rodu Sławiński nie przeprowadził odrębnych studiów, a jedynie zebrał i krótko 
zreferował ustalenia innych. Podobnie postąpił w rodziale o Kretkowskich w XIX–
XXI w., w którym właściwie nie wyszedł poza kilka rękopisów z Biblioteki PAU/PAN 
w Krakowie, zawierających korespondencję i inne dokumenty rodzinne. Co gorsza, wy-
korzystana baza źródłowa jest bardzo jednostronna pod względem proweniencji. Ubogo 
prezentuje się także literatura wykorzystana w tym rozdziale. Stoi to w sprzeczności 
z postulatem, wedle którego w monografiach rodzin powinno się przeprowadzić pełną 
kwerendę źródłową, co jednak wydaje się niemożliwe do wykonania przez jednego bada-
cza zajmującego się dziejami rodziny w czasie trzech epok. Problemem jest ogrom mate-
riału i jego rozproszenie, gdyż w XVI–XVIII w. Kretkowscy byli osiedleni i działali 
w różnych regionach Rzeczypospolitej: na Kujawach, w Prusach Królewskich i na 
Mazowszu. Trzeba sobie również zdawać sprawę z trudności z interpretacją źródeł, gdyż 
niełatwo jest dobrze opanować jednocześnie warsztat historyka średniowiecza, nowożyt-
ności oraz XIX i XX w. Autor słusznie skoncentrował się na trzech stuleciach, w których 
pozycja Kretkowskich była najsilniejsza. Jednak stwierdzenie to nie oznacza, że powin-
no się zaniechać całościowych badań pozostałych okresów. 

Ostatnio Janusz K u r t y k a  zdefiniował modele monografii rodziny możnowładczej 
w ujęciach: chronologicznym i problemowym. Pierwsze z nich ukazuje polityczną rolę 
rodziny w wybranym przedziale czasu na tle dziejów państwa, natomiast w drugim ba-
dacz rezygnuje z głębszej analizy roli politycznej rodziny, skupia się natomiast na prze-
krojowym ujęciu jej dziejów: zagadnieniach tradycji rodzinnej, herbu, powiązań gene-
alogicznych, czynników jedności (lub ich braku), mecenatu, rozwoju majątku itp.5 
Recenzowana praca wymyka się tej klasyfikacji w sposób pozytywny, gdyż bierze z obu 
modeli to, co najlepsze. Z jednej strony obszernie i wyczerpująco opisuje historię rodzi-
ny w okresie, gdy jej pozycja była najsilniejsza, zaś z drugiej nie lekceważy pokoleń 
poprzedzających okres świetności i następujących po nim. Takie spojrzenie znacznie po-
szerza możliwości wnioskowania, ponieważ dopiero obserwacja dziejów rodziny w szer-
szej perspektywie czasowej pozwala zauważyć prawidłowości niedostrzegalne w inny 
sposób, mające decydujący wpływ na jej pozycję społeczną i polityczną, wzloty i upadki. 
Na tym przykładzie dobrze widać, że właściwy dobór modelu konstrukcji monografii 
powinien odzwierciedlać specyfikę danej rodziny, np. stopień jej rozrodzenia czy zna-

5 J. K u r t y k a, op. cit., s. 16.
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czenie. Recenzowana praca daje asumpt do studiów porównawczych i snucia ogólnych, 
szerszych uwag. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że wyznacza ona nowy kieru-
nek, który bez obaw mogą wybrać kolejni badacze. Jej konstrukcja, objawiająca się wie-
lowątkowym rozpoznawaniem mechanizmów funkcjonowania i dziejów Kretkow skich, 
pogłębia naszą wiedzę na temat przemian zachodzących w łonie elit społecznych i poli-
tycznych, materialnych podstaw ich funkcjonowania, związków pomiędzy prestiżem 
społecznym a udziałem w sprawowaniu władzy, karier urzędniczych (rozpoznanie me-
chanizmów i dróg kariery) oraz różnorodnych aspektów funkcjonowania elit (np. po-
wstawania zaplecza klientarnego). Pozwala to na rozpoznanie strategii tworzonych i wy-
korzystywanych przez tę rodzinę do budowy i utrzymania jej pozycji. Dzięki temu można 
rozpoznać mechanizmy, które dźwignęły Kretkowskich ku wyżynom hierarchii społecz-
nej i te które spowodowały zmniejszenie ich znaczenia (w przypadku omawianej rodziny 
trudno mówić o upadku). Wreszcie autor wskazuje i objaśnia zależności między procesa-
mi społecznymi i politycznymi w których rodzina uczestniczyła a także to, czy była ona 
raczej ich przedmiotem, czy podmiotem. Jednak zaproponowana przez autora konstruk-
cja pracy budzi także niewielkie zastrzeżenia. Zastanawiający jest zabieg polegający na 
umieszczeniu w rozdziale ósmym, poprzedzającym opis dziejów Kretkowskich w XIX–
XX w., licznych wniosków uogólniających i uzupełnień. Znajdujemy tam podsumowanie 
historii rodziny, próbę oceny jej znaczenia, ale także opisu jej herbu. W tej partii tekstu 
znajduje się omówienie osób noszących nazwisko Kretkowski, ale niedających się po-
wiązać z głównym rodowodem rodziny oraz członków innych rodów, używających od-
miennych herbów. To wtrącenie trochę dziwi. W tego typu opracowaniach przyjęto, że 
rozważania o herbie, rodzie i pochodzenia są umieszczane w rozdziale pierwszym, 
a o osobach tego samego nazwiska niepowiązanych genealogicznie z głównym rodowo-
dem lub pochodzących z innych rodów (używających innego herbu) — na końcu, tam też 
przedstawia się zbiorowy portret rodziny. Trzeba jednak przyznać, że gdy się książkę 
czyta, fragment ten nie razi, nie przeszkadza. 

Należy odnotować, że autor był dobrze przygotowany do napisania monografii 
Kretkowskich, jako że od ponad trzydziestu lat publikował w różnych periodykach na-
ukowych i wydawnictwach okolicznościowych drobne prace dotyczące tej rodziny. 
Zajmował się różnymi zagadnieniami, m.in. pochodzeniem rodu Dołęgów, historią róż-
nych linii Kretkowskich, ich stanem majątkowym itp. W tym miejscu widać doskonale, 
jak pozytywnie wyróżnia się recenzowana praca na tle np. monografii Wiśniowieckich 
czy Lanckorońskich, w których dopiero formułuje się pewne opinie, podczas gdy w przy-
padku książki Sławinskiego szerokie grono badaczy miało już możliwość zapoznania się 
z głównymi tezami autora i podjęcia z nimi polemiki albo ich zaakceptowania. Ta grun-
towna znajomość zagadnienia i źródeł zaowocowała niestandardową — w pozytywnym 
znaczeniu tego słowa — monografią rodziny. W recenzowanej pracy znalazła się także 
wzorcowa analiza związków kariery członków rodziny z ich działalnością gospodarczą, 
co jest obecnie standardem w tego typu pracach. Aktywność gospodarcza rodziny została 
zobrazowana w postaci przedstawienia obrotu majątkami ziemskimi. Jednak autor nie 
opisał szerzej procesu budowy ekonomicznej pozycji rodziny. W książce znalazł się co 
prawda rozdział zatytułowany: „Rozwój domeny ziemskiej (dobra dobrzyńskie, Chodecz, 
Izbica, Rogoźno)”, gdzie Sławiński podał informacje na temat początków procesu po-
większania dziedzicznej domeny Kretkowskich, jednak zabrakło jednoznacznej oceny 
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tego procesu, np. wskazania i porównania możliwości nabywczych rodziny na przestrze-
ni kilku pokoleń i w porównaniu do innych rodzin kujawskich. Nie uzyskaliśmy także 
odpowiedzi na pytanie, czy nowe nabytki powodowały automatyczny wzrost znaczenia 
rodziny, objawiający się np. „lepszymi” związkami małżeńskimi lub ułatwiały obejmo-
wanie wyższych niż dotąd urzędów. Autora interesowali przede wszystkim ludzie — 
przedstawiciele opisywanej rodziny. Nie ma w tym nic złego, wprost przeciwnie, to wła-
śnie ludzie, członkowie rodzin tworzą ich dzieje. Jednak chyba nieco umknął uwadze 
autora aspekt materialnych podstaw tworzenia podwalin pozycji Kretkowskich. A temat 
wart jest pogłębienia. Można jeszcze dodać, że w ostatnich latach w badaniach nad rodzi-
nami szczególną popularnością cieszy się metoda nazywana przez badaczy prozopogra-
ficzną, najwyraźniej tak również widzi swoje opracowanie Sławiński (s. 9). Wydaje się 
jednak, że pojęcie to bywa nadużywane. W badaniach prozopograficznych chodzi prze-
cież o zbadanie całego środowiska i zależności w nim występujących, a nie jednej, choć-
by najbardziej znaczącej rodziny. Natomiast znakomitym pomysłem autora jest obszerny 
opis działalności kulturalnej. Nowością jest także szczegółowy opis rezydencji Kretkow-
skich, a nawet całych założeń urbanistycznych. 

W wielu przypadkach (dotyczy to głównie żon Kretkowskich oraz ich córek wraz 
z mężami) autor, odwołuje się nie do źródeł, ale do tablic genealogicznych opublikowa-
nych w swojej pracy sprzed kilkunastu lat6. Co prawda tablice te posiadają odsyłacze do 
źródeł, ale dość skromne (przypisy do tych tablic mają w tytule „Wybrane noty bibliogra-
ficzne i archiwalne...”, co sugeruje, że to nie wszystkie źródła, na których oparto owe 
tablice, a więc także część recenzowanej książki). O kobietach związanych z Kretkow-
skimi autor pisze stosunkowo niewiele, zwłaszcza o córkach, ich losach po zamążpójściu 
oraz o ich mężach. We wstępie (s. 9) Sławiński zaznacza, że recenzowana praca nie od-
nosi się „szczegółowo do wszystkich znanych historii jej przedstawicieli”, lecz skupia 
się „na losach postaci ciekawszych i lepiej udokumentowanych”. Trzeba przyznać, że 
jest to podejście właściwe. Dzięki niemu nie ma natłoku informacji, które i tak zginęły 
by w tekście. Otrzymujemy za to klarowny wywód o najważniejszych członkach rodziny. 

Recenzowana praca zawiera tabele, ale niestety brak ich spisu choć na końcu książki 
zastał zamieszczony wykaz ilustracji; są w niej również dwie mapy (s. 404 i 405), które 
jednak nie posiadają numerów, nie ma również ich spisu na końcu książki. Mapy przed-
stawiają główne zespoły (klucze) dóbr Kretkowskich i dóbr królewskich należących do 
rodziny na przestrzeni XV–XVIII w. Szkoda, że autor nie zamieścił mapy przedstawiają-
cej własność Kretkowskich w XIX i XX w. Pozwoliłoby to w sposób przystępy zoriento-
wać się w sytuacji majątkowej rodziny w poszczególnych etapach jej istnienia, ułatwiło-
by także prześledzenie zmian jej statusu materialnego.

Zastrzeżenia budzi jakość materiału ilustracyjnego. Niektóre zdjęcia (nr 2, 28, 43, 
98 oraz na wklejkach) charakteryzują się zbyt niską rozdzielczością w stosunku do zasto-
sowanych w książce powiększeń. Z drugiej strony trzeba podkreślić bardzo dobry dobór 
ilustracji, prezentujących nie tylko zaskakująco dużą ilość zachowanych portretów 
członków rodziny, lecz także widoków ich rezydencji oraz miejsc związanych z działal-

6 T. S ł a w i ń s k i, Człowiek istotą rodzinną i genealogia Kretkowskich w XV–XVIII wieku, 
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. III (XIV), 1997, s. 53–74.
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nością Kretkowskich. Rozwiązaniem najlepszym, choć ze zrozumiałych względów nie 
zastosowanym, byłyby kolorowe reprodukcje przynajmniej portretów przedstawicieli 
rodziny.

Z drobniejszych uwag: razi gdy autor nazywa Prusów Prusakami (s. 24), co jest 
oczywistym anachronizmem. Zamieszcza także (s. 24) polską wersję tłumaczenia frag-
mentu kroniki Kadłubka, powołując się w przypisie na jej łacińskie wydanie i to bez po-
dania strony. Według Kretkowskiego imię Myślibor jest charakterystyczne dla Pomorza 
Zachodniego (s. 32). Tymczasem w „Pommersches Urkundenbuch” nie znajdziemy ani 
razu tego imienia. Nadmieńmy jeszcze, że Stanisław C y n a r s k i  uważa imię Myślibór 
za charakterystyczne (wśród wielu innych jak np. Przedbor, Zbigniew) dla zasobu rodu 
Zadorów7. W tablicy genealogicznej nr 1 („Arkelowie na ziemiach polskich”, s. 541) nie 
wyróżniono przerywaną linią filiacji niepewnych. Ta sama uwaga dotyczy niektórych fi-
liacji w kolejnej tablicy genealogicznej (s. 542–543). Do wcześniejszych pokoleń przed-
stawionych w tej tablicy należy podchodzić ostrożnie i każdorazowo porównywać przed-
stawiony w niej schemat z odpowiednimi partiami tekstu. Na przykład Myślibor i jego 
brat Władimir8 (z Ciecierska) byli bratankami Włodzimierza z Łęgu (s. 34), jednak we-
dług tablic byli oni wnukami Włodzimierza (choć trzeba przyznać, że filiacja w tablicy 
jest zaznaczona liniami przerywanymi, a więc jako niepewna); wcześniej (s. 29) znalazła 
się informacja, że Grabia, ojciec Jana kanonika płockiego, dziedzic Łęgu, był zapewne 
wnukiem lub synem Włodzimierza, a w tablicy Włodzimierz z Łęgu ma syna nieznanego 
z imienia, a tego syn Grabia z Łęgu, ma syna Jana z Łęgu kanonika płockiego, który ma 
trzech synów! Świętosław, Mikołaj (kanonik płocki) i Jan byli w rzeczywistości (na 
s. 30–31 autor podaje że bratankami) synami jakiegoś innego Grabi i krewnymi wyżej 
wymienionego Jana kanonika płockiego9. Ponadto domniemany protoplasta Kretkow-
skich, Wojciech, niesłusznie został w tablicy oznaczony przydawką odmiejscową 
„z Łęgu”, gdyż źródło tego nie potwierdza.

Powyższe, drobne uwagi nie mogą jednak mieć wpływu na pozytywną ocenę książ-
ki. Autor wykonał benedyktyńską pracę, wykorzystał ogromną bazę źródłową — rękopi-
śmienną i drukowaną, opisał rzeczowo i przystępnie dzieje Kretkowskich od czasów „ba-
jecznych” po dzień dzisiejszy. Czytając omawianą pracę nietrudno zrozumieć, dlaczego 
w 2009 r. pierwsze jej wydanie zostało wyróżnione przez Polskie Towarzystwo Heral-
dyczne w konkursie o nagrodę im. Adama Heymowskiego. Jest to bowiem bardzo dobra, 
poprawna metodycznie monografia rodzinna, przedstawiająca w ciekawy sposób historię 
rodu na przestrzeni dziesięciu wieków. Stawiane przez autora cele badawcze zostały 
osiągnięte. Książka Tomasza Sławińskiego wnosi istotny wkład do dziejów polskich elit 
w okresie nowożytnym.

Piotr Andrzej Dmochowski
Andrzej Sikorski

(Warszawa)

7 S. C y n a r s k i, op. cit., s. 36–38.
8 Dziwna forma imienia. Szkoda, że autor nie objaśnił czemu ją przyjął.
9 A. R a d z i m i ń s k i, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. 

Studium prozopograficzne, t. II: Kanonicy, Toruń 1993, s. 72–73, 116–118.
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* * *

Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, red. Rafał M a t u s z e w -
s k i, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 212. 

Powołany pod patronatem Towarzystwa Miłośników Historii projekt badawczy 
„Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym” stanowi doskonały przykład interdyscy-
plinarnego przedsięwzięcia, w którego tworzeniu brali udział uznani polscy badacze hi-
storii, historii sztuki, archeologii i antropologii. Podjęli oni problematykę cielesności, 
omawiając różnorakie jej aspekty z perspektywy uprawianych przez siebie dziedzin, 
dzięki czemu niezbyt przecież precyzyjna definicja „cielesności” zyskuje szerszy i bo-
gatszy wymiar. Zdecydowaną zaletą projektu jest właśnie duża różnorodność tematycz-
na, jak też mnogość wątków przewijających się w prezentowanych rozważaniach. Jak 
niewątpliwie słusznie zauważyła we wstępnych rozważaniach Karolina S e k i t a 
(„»I w imię mięsa...« — zamiast wstępu”, s. 7–10), historia ciała i cielesności powinna 
być dla historyków fascynującym tematem badawczym, a wydaje się ciągle stanowić 
jedną z większych luk historiografii; wciąż wielu badaczy chętnie i często podejmuje 
problematykę związaną z szeroko rozumianą historią materialną, niejako zapominając 
o badaniu podstawowej — wydawało by się — problematyki, jaką jest człowiek i jego 
ciało. 

Dodatkowym atutem, dzięki któremu inicjatywa „Somatotes” zasługuje na głębokie 
uznanie, jest fakt, że autorzy zdecydowali się na udostępnienie na stronie internetowej 
(www.somatotes.pl) nagrań referatów wygłaszanych przez zaproszonych specjalistów; 
na witrynie tej znajdziemy również wszelkie informacje dotyczące samego projektu, 
a także jego twórców i uczestników. Możliwość ponownego wysłuchania wystąpień jest 
bardzo cennym narzędziem wnikliwej analizy prezentowanych zdań i poglądów – 
zwłaszcza dla osób zainteresowanych problematyką oraz wszystkich tych, którzy nie 
mogli brać udziału w cyklu wykładów. Niestety na liście nagranych wystąpień zabrakło 
trzech referatów, fakt ten pozostawia pewne poczucie niedosytu, zwłaszcza że nie wszyst-
kie wystąpienia znalazły się w wersji książkowej. 

Naturalnym dla tak doskonale przygotowanego projektu jest właśnie druk materia-
łów pokonferencyjnych. Publikacja „Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym”, 
ukazała się pod naukową redakcją młodego historyka dziejów starożytnych, Rafała 
M a t u s z e w s k i e g o. Czytelnik może zapoznać się z ośmioma artykułami, które poru-
szają tytułową problematykę w niezwykle zróżnicowany sposób. Są to zarówno rozważa-
nia historyków sztuki (Grażyna J u r k o w l a n i e c  o ludzkim ciele Chrystusa, s. 57–84; 
Maria P o p r z ę c k a  o ciele w prosektorium i w warsztacie artysty, s. 85–104), archeolo-
gów (Karol M y ś l i w i e c  o ciele w starożytnym Egipcie, s. 11–46), jak i kulturoznaw-
ców (Piotr Podemski o ciele w ideologii włoskiego faszyzmu, s. 145–186). Za szczegól-
nie godne uwagi, choć niejako pozostające w pewnej opozycji do tematu, uważam 
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artykuły historyków: Małgorzaty K a r p i ń s k i e j, „Romantyczno–magnetyczna uciecz-
ka od ciała. Od Antośka Golca do Zygmunta Krasińskiego” (s. 105–130) oraz Wło-
dzimierza L e n g a u e r a, „Cielesność bogów greckich” (s. 47–55). Pierwszy tekst traktu-
je o tym, co obok ciała, czyli o wpływie myśli i mody na cielesność; prezentuje 
dziewiętnastowieczny punkt widzenia cielesności oraz schematy myślenia o człowieku 
i wpływie różnych sił — w tym magnetyzmu — na ciało. Z kolei tekst Lengauera dotyka 
bardzo nieuchwytnej materii, jaką jest cielesność bogów, w kontekście badań nad religij-
nością i filozofią starożytną. Niestety, podobnie jak w przypadku nagrań, o czym wspo-
mniałem wyżej, nie wszystkie referaty doczekały się publikacji w omawianym tomie. 
Szczególnie rozczarowujący wydaje mi się brak wystąpienia Anety P i e n i ą d z, „Ciało 
kobiety we wczesnym średniowieczu — czystość i honor” (liczne publikacje tej badaczki 
prezentują w doskonały sposób problematykę ciała i cielesności w kontekście badań nad 
średniowieczną seksualnością, jak i życiem społecznym tego okresu) oraz Krzysztofa 
S k w i e r c z y ń s k i e g o, który w trakcie warsztatów mówił o ciele autoumęczonym 
w myśli Piotra Damianiego. Braki te oczywiście nie umniejszają w żaden sposób wagi 
całego projektu i trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że wszystkie publikowane wystąpie-
nia, zarówno w formie nagrań, jak i w wersji drukowanej, dowodzą wyjątkowej wagi 
stworzonego przez młodych badaczy projektu „Somatotes”. Omawiany projekt badaw-
czy i będąca jego efektem książka stanowią doskonałą kontynuację polskich badań, po 
raz pierwszy szerzej zaprezentowanych kilka lat temu w niezwykle ważnym, tematycz-
nym numerze „Przeglądu Historycznego”, zatytułowanym „Ciało” (PH, t. C, 2009, z. 3).

Jakub Maciej Kosiorek 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Historyczny 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CIII, 2012, ZESZ. 4, ISSN 0033–2186

K O M U N I K A T Y

Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie 
zapraszają tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych 
do nadsyłania prac magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora 
Stanisława Herbsta dla najlepszych prac magisterskich z historii Polski w dziedzinach: 
historia kultury, historia miast i historia wojskowości. Termin składania prac z opiniami 
promotorów upływa 31 stycznia 2013. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu 
znajdują się na stronie internetowej PTH:

http://www.pth.net.pl/index.php?page=konkursy/herbst

Jednocześnie z przyjemnością przypominamy, że w edycji konkursu z 2012 r. pierw-
szą nagrodę (w wysokości 6 tys. złotych) przyznano Zbigniewowi C h m i e l o w i  za 
pracę „Wyprawa Zygmunta III Wazy na Smoleńsk i działania wojenne do czasu rozpadu 
obozu tuszyńskiego (grudzień 1608 r. — styczeń 1610 r.)”, napisaną pod kierunkiem 
prof. Mirosława N a g i e l s k i e g o. Drugą nagrodę (w wysokości 3 tys. złotych) otrzy-
mał Paweł T y s z k a  za pracę „Barbara z Tarnowskich Zamoyska. W cieniu »wielkiego 
kanclerza«. Osobowość, stosunki rodzinne i działalność publiczna ordynatowej zamoj-
skiej w świetle jej korespondencji”, napisaną pod kierunkiem prof. Urszuli A u g u s t y -
n i a k. Trzecią zaś nagrodą (w wysokości 2 tys.) wyróżniono Kamila P o t r z u s k i e g o 
za pracę „Infrastruktura sportowa w polityce inwestycyjnej m. st. Warszawy w latach 
1934–1939”, napisaną pod kierunkiem prof. Szymona R u d n i c k i e g o. 
 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CIII, 2012, ZESZ. 4, ISSN 0033–2186

TREŚĆ ZESZYTU

ROZPRAWY
W. WIĘCKOWSKI,, J. Z. WOŁOSZYN — Etapy dzieciństwa w kulturze Moche — 

materiały grobowe i ikonografia  ................................................................................603
M. DASZUTA — Sparta contra rodzina  ...........................................................................629
P. JANISZEWSKI — Panthera. Polemiki wokół osoby rzekomego biologicznego 

ojca Jezusa ..................................................................................................................643
A. PIENIĄDZ — Brat bratu nierówny. Moraliści epoki karolińskiej o braterstwie ..........679
C. KUKLO — Małżeństwo, dzieci i rodzina w miastach i miasteczkach Korony 

w XVI–XVIII w.  ........................................................................................................697
A. CHLEBOWSKA— Państwo pruskie wobec samotnych kobiet z elity szlachecko–

mieszczańskiej. Uwarunkowania i kierunki polityki opiekuńczej 
(od drugiej połowy XVIII do początku XX wieku)  ...................................................733

D. ŁUKASIEWICZ — Niemiecki dyskurs oświeceniowy o dzieciobójstwie ...................749
D. ŁUKASIEWICZ — Rodzina w Prusach w latach 1806–1871  .....................................761
A. MARKOWSKI — Lęki i dylematy rodziny żydowskiej w strefie osiedlenia 

w połowie XIX w. — przykład Nowogródka  ............................................................775
K. LATAWIEC — Rodzina i życie rodzinne Rosjan w Królestwie Polskim

między powstaniem styczniowym a I wojną światową  .............................................799
A. LANDAU–CZAJKA — (Z)asymilowane rodziny żydowskie w II Rzeczypospolitej 

— zarys problematyki  ................................................................................................827
S. KUŹMA–MARKOWSKA — Polska rodzina, amerykańska nowoczesność.

Opieka nad matką i dzieckiem w działalności Fundacji Rockefellera 
w II Rzeczypospolitej .................................................................................................853

MATERIAŁY
R. MATUSZEWSKI — Orphania: Zum Inhalt des Begriffs  ............................................877
M. SZUKAŁA — Piaseczno w połowie XIX wieku — struktury gospodarstw 

domowych i ruchliwość społeczna mieszkańców  ......................................................885
M. TOMKIEWICZ — Lebensborn w Okręgu Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie 

na przykładzie zakładu w Połczynie Zdroju  ..............................................................899

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



930 SPIS TREŚCI

RECENZJE
L. A. BEAUMONT, Childhood in Ancient Athens: Iconography and Social History 

(Rafał Matuszewski)  ...................................................................................................913
K. SKWIERCZYŃSKI, Mury Sodomy. Piotra Damianiego „Księga Gomory” i walka 

z sodomią wśród kleru (Marek Derwich) ....................................................................918
T. SŁAWIŃSKI, Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku 

(Piotr Andrzej Dmochowski, Andrzej Sikorski) ..........................................................920
* * *

Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, red. Rafał M a t u s z e w  s k i 
(Jakub Maciej Kosiorek)  ...........................................................................................925

KOMUNIKATY  .................................................................................................................927

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



PRZEGLĄD HISTORYCZNY, TOM CIII, 2012, ZESZ. 4, ISSN 0033–2186

CONTENTS

ROZPRAWY
W. WIĘCKOWSKI,, J. Z. WOŁOSZYN — Childhood Stages in the Moche Culture 

— Burial Artefacts and Iconography  .........................................................................603
M. DASZUTA — Sparta vs. the family  .............................................................................629
P. JANISZEWSKI — Panthera. Polemics Concerning the Alleged Biological Father 

of Jesus–Christ  ...........................................................................................................643
A. PIENIĄDZ — Brother unequal to brother: Carolingian moralists on fraternity ...........679
C. KUKLO — Marriage, children and family in larger and smaller towns in Poland, 

16th–18th c.  ................................................................................................................697
A. CHLEBOWSKA— The Prussian state vis–a–vis single women of the elite nobility 

and burgeoisie circles: Political dependence and development tendencies 
of the welfare policy (mid–eighteenth — beginning of the twentieth century)  .........733

D. ŁUKASIEWICZ — German Enlightenment Discourse about Infanticide ....................749
D. ŁUKASIEWICZ — The Family in Prussia (1806–1871) .............................................761
A. MARKOWSKI — Mid–nineteenth century anxieties and dilemmas of a Jewish 

family inhabiting the Pale of Settlement: The case of Nowogródek  .........................775
K. LATAWIEC — Family and Family Life of Russians in the Polish Kingdom from 

the 1863 Uprising to the Word War I  .........................................................................799
A. LANDAU–CZAJKA — Assimilated Jewish Families in Poland 1918–1939  ..............827
S. KUŹMA–MARKOWSKA — Care for mother and child in the activities 

of the Rockefeller Foundation in interwar Poland  .....................................................853

MATERIAŁY
R. MATUSZEWSKI — Orphania: Zum Inhalt des Begriffs  ............................................877
M. SZUKAŁA — The Town of Piaseczno in Mid–Nineteenth Century: Homestead 

Structure and Social Mobility   ...................................................................................885
M. TOMKIEWICZ — The Lebensborn Association in Reichsgau Danzig–

Westpreussen: The Instance of the Home in Bad Polzin   ..........................................899

REVIEWS

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 


	Przegląd Historyczny tom 103 za 2012 rok
	SPIS TREŚCI TOMU CIII
	PH2012-1
	DARIUSZ ADAMCZYK (Deutsches Historisches Institut Warschau) Krise oder Stabilisierung? Die politischen Folgen der Verschiebung der Silberströmefür die Herrschaftsbildung im östlichen Europa an der Wende vom 10. zum 11. Jahrhundert
	MAGDALENA LEWICKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Pracownia Języka i Kultury Arabskiej) Hayr ad–Dīn at–Tūnusī — ojciec odrodzenia tunezyjskiego
	MICHAŁ STARCZEWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Z dziejów emigracji zarobkowej: agenci emigracyjni na ziemiach polskich przed 1914 r.
	PIOTR SZLANTA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Polacy poddani Wilhelma II wobec Weltpolitik 1888–1914
	MACIEJ T. RADOMSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Seksualność w języku obelg mieszczan krakowskich „Włóczysz się po klasztorach, aby z mnichami grzeszyć! A ty codziennie ze scholarami się kładziesz!” — czyli o seksualności w języku obelg krakowskich mieszczan w XV wieku
	GRAŻYNA LICZBIŃSKA (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział BiologiiInstytut Antropologii) Płodność kobiet i struktura rodziny w ewangelickich populacjach wiejskich (parafia Trzebosz, druga połowa XIX i początek XX wieku)
	EWA DUBAS–URWANOWICZ (Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii) Elie mit Vernunft, czyli meandry biografiiczeskiego polityka kompromisu
	MIKOŁAJ TYRCHAN (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Nauki historycznoprawne w Polsce 1945–1956
	WOJCIECH TYGIELSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historii Sztuki) Italia w Europie (na marginesie książki Mariny D m i t r i e v y, Italien in Sarmatien. Studien zum Kulturtransfer im östlichen Europa in der Zeit der Renaissance, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, s. 328)
	ANDRZEJ ADAM MAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Nowa edycja ważnych źródeł (Jakub S o b i e s k i, Diariusz ekspedycyjej moskiewskiej dwuletniej królewicza Władysława 1617–1618, opracowali Janusz B y l i ń s k i i Włodzimierz K a c z o r o w s k i, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 225)
	WŁODZIMIERZ KAROL PESSEL (Uniwersytet Warszawski Instytut Kultury Polskiej) Dania nie jest więzieniem (Grażyna S z e l ą g o w s k a, Dania, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010, s. 455)
	Robin O s b o r n e, The History Written on the Classical Greek Body, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. XV + 260. (Rafał Matuszewski)
	Anna S u p r u n i u k, Mazowsze Siemowitów (1341–1442). Dzieje politycznei struktury władzy, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 276. (Andrzej Marzec)
	Małgorzata B o r k o w s k a OSB, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Dzieje chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. Jerzy K ł o c z o w s k i, t. VIII, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 440. (Rafał Kubicki)
	Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m., oprac. Algirdas Antanas B a l i u l i s, Lietuvos Istorijos Šaltiniai, t. IX, Lietuvių Katalikų MoksloAkademija, Vilnius 2010, s. 366 + X. (Krzysztof Jodczyk)
	PH2012-2
	R O Z P R A W Y
	WIKTOR SZYMBORSKI (Uniwersytet Jagielloński Instytut Historii) „Ma ten Kościoł Odpusty wielkie na czasy pewne,ma y Reliquii SS. Bożych niemało...” — próba rekonstrukcji średniowiecznych nadań odpustowych związanych ze świątynią oo. franciszkanów w Krakowie
	Medieval Indulgence Privileges for the Franciscan Church in Cracow

	MARTA KUPCZEWSKA (Uniwersytet w Białymstoku Wydział Historyczno–Socjologiczny) Potoccy herbu Pilawa — mechanizmy kariery rodu w XVI/XVII wieku
	The Potocki Family of the Pilawa Coat of Arms: The Rise to Power of a Noble Clan in the 16th and 17th Centuries

	DARIUSZ ŁUKASIEWICZ (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Uwagi o położeniu chłopów pod zaborem pruskim (Prusy Południowe i Zachodnie) w końcu XVIII i na początku XIX w.
	PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU
	PRUSY POŁUDNIOWE I ZACHODNIE — PIŚMIENNICTWO
	PRUSY POŁUDNIOWE — MATERIAŁ AKTOWY
	STEREOTYPOWOŚĆ OCEN PRUSKICH?
	Remarks on the Living Conditions of Peasants in the Prussian Partition(South and Western Prussia) at the End of 18th and Beginning of 19th Centuries

	PIOTR SZLANTA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Odepchnięci od Stołu Pańskiego. Zajścia w kościele św. Pawła w Berlinie w 1914 r. i ich reperkusje
	„Pushed away from the Divine Table”: The Incident in St. Paul’s Church in Berlin in 1914, and its Repercussions

	P R Z E G L Ą D Y B A D A Ń
	RYSZARD KULESZA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Aleksander Wielki i Aleksander Bajeczny (Aleksandra dzieje bajeczne? Pseudo–Callisthenes Historia Alexandri Magni/ Pseudo–Kallistenes, Romans o Aleksandrze, przekład, wstęp i komentarz Krzysztof N a w o t k a, Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, pod red. Leszka Mrozowicza i Marii Musielak, zeszyt XIV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2010, s. 337, il. 14)
	PRZEMYSŁAW NOWAK (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) Rzekome drugie imię Mieszka I w Dagome iudex
	ADAM ŁUKASZEWICZ (Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii) O Dagome iudex czyli papirus a sprawa polska
	A R T Y K U Ł Y  R E C E N Z Y J N E, R E C E N Z J E, N O T Y  R E C E N Z Y J N E
	MICHAŁ KOPCZYŃSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Bóg, natura, kultura — trwanie życia a płeć (Agnieszka F i h e l, Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna, Warszawa 2011)
	D Y S K U S J E
	PH-2012-3
	MAŁGORZATA KARPIŃSKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Między Desportesem a Norblinem. Wokół związków sztuk Francji i Polski w XVI–XIX w. (Francusko–polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, redakcja Andrzej P i e ń k o s, Agnieszka R o s a l e s R o d r i g u e z, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 310)
	PAWEŁ TYSZKA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Jana Zamoyskiego hagiografia nieudana
	KAZIMIERZ MALISZEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki) Najnowsza polska książka o narodzinach wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii na początku XVIII w. Kilka uwag i refleksji
	MIKOŁAJ GETKA–KENIG (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Włoskie rozliczenia z napoleońską przeszłością,czyli Joachim Murat w świetle najnowszej biografii
	Mirosław N a g i e l s k i, Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno–wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku rządów Jana Kazimierza Wazy, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, s. 374. (Bernard Kłyszejko Polska Akademia Nauk Instytut Historii)
	Joanna M a t y a s i k, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, s. 395. (Mikołaj Tomaszewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki)
	Kultura artystyczna Warszawy XVII–XXI w. Studia, pod red. Zbigniewa M i c h a l c z y k a i Michała Wardzyńskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010. s. 461 + 30 s. ilustracji kolorowych poza tekstem. (Małgorzata Karpińska Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)
	Brasławszczyzna. Pamięć i współczesność, t. I: Historia regionu. Charakterystyka socjolingwistyczna. Świadectwo mieszkańców, red. Elżbieta Smułkowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 660. (Jerzy Grzybowski Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej)
	Philippe B u c, Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych, przekład i redakcja naukowa Michał Tomaszek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 335. (Wojtek Jezierski Göteborgs universitet Institutionen för historiska studier; Deutsches Historisches Institut 
Warschau)
	Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim 1815–1867 w zasobach polskich archiwów państwowych, oprac. Marcin Wodziński, Instytut Historii Żydów Polskich i Stosunków Polsko–Izraelskich, Uniwersytet Telawiwski, Wydawnictwo „Austeria”, Kraków–Budapeszt 2011, s. 568. (Jerzy Tomaszewski (Warszawa))
	Jerzy Z. P a j ą k, Od autonomii do niepodległości. Kształtowanie się posta w politycznych i narodowych społeczeństwa Galicji w warunkach Wielkiej Wojny 1914–1918, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, s. 413. (Włodzimierz Borodziej Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)
	Nespokojna hranica. Zbornik mezinarodnej vedeckej konferencje „Slovensko–pol’ske vzt’ahy v rokoch 1937–1947” uskutečnenej 3 oktobra 2009 v Spiskej Belej v spolupraci Spišskeho dejepisneho spolku, Spolku Slovakovv Pol’sku, Ustavu pamäti naroda, Spolok Slovakov v Pol’sku — TowarzystwoSłowaków w Polsce, Krakov 2010, s. 256 (Jerzy Tomaszewski (Warszawa))
	TREŚĆ ZESZYTU
	CONTENTS
	PH-2012-4
	R O Z P R A W Y
	WIESŁAW WIĘCKOWSKI, JANUSZ Z. WOŁOSZYN (Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii) Etapy dzieciństwa w kulturze Moche — materiały grobowe i ikonografia
	ILE LAT MA TO DZIECKO?
	DZIECI W GROBACH KULTURY MOCHE
	DZIECI W SZTUCE KULTURY MOCHE
	ZMIANY OPTYKI I NOWE PERSPEKTYWY
	Childhood Stages in the Moche Culture — Burial Artefacts and Iconography

	MACIEJ DASZUTA (Uniwersytet Wrocławski Instytut Historyczny) Sparta contra rodzina
	KWESTIE MATERIALNE I SYMBOLICZNE
	WIĘZI I RELACJE
	Sparta vs. the family

	PAWEŁ JANISZEWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Panthera. Polemiki wokół osoby rzekomego biologicznego ojca Jezusa
	POCZĘCIE JEZUSA W EWANGELIACH KANONICZNYCH
	PANDERA W TALMUDZIE BABILOŃSKIM
	PANTHERAS W POGAŃSKO–CHRZEŚCIJAŃSKICH POLEMIKACH II I III W.
	ALEGORIE PANTERY A POLEMIKA POGAŃSKO–CHRZEŚCIJAŃSKA
	CHRZEŚCIJAŃSKIE WYTŁUMACZENIE FENOMENU PANTHERY
	ECHA PANTHERY W ŻYDOWSKICH POLEMIKACH WIEKÓW ŚREDNICH I EPOKI NOWOŻYTNEJ
	NAGROBNA INSKRYPCJA ABDESA PANTERY
	PANTERA I BURZLIWE WYPADKI 4 R. P.N.E.
	WNIOSKI — SKĄD PANTHERA?
	Panthera. Polemics Concerning the Alleged Biological Father of Jesus–Christ

	ANETA PIENIĄDZ (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Brat bratu nierówny. Moraliści epoki karolińskiej o braterstwie
	Brother unequal to brother: Carolingian moralists on fraternity

	CEZARY KUKLO (Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii i Nauk Politycznych) Małżeństwo, dzieci i rodzina w miastach i miasteczkach Korony w XVI–XVIII w.
	Marriage, children and family in larger and smaller towns in Poland,16th–18th c.

	AGNIESZKA CHLEBOWSKA (Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych) Państwo pruskie wobec samotnych kobiet z elity szlachecko–mieszczańskiej. Uwarunkowania i kierunki polityki opiekuńczej (od drugiej połowy XVIII do początku XX wieku)
	The Prussian state vis–a–vis single women of the elite nobility and burgeoisie circles: Political dependence and development tendencies of the welfare policy (mid–eighteenth — beginning of the twentieth century)

	DARIUSZ ŁUKASIEWICZ (Polska Akademia Nauk Instytut Historii Poznań) Niemiecki dyskurs oświeceniowy o dzieciobójstwie
	German Enlightenment Discourse about Infanticide

	DARIUSZ ŁUKASIEWICZ (Polska Akademia Nauk Instytut Historii Poznań) Rodzina w Prusach w latach 1806–1871
	The Family in Prussia (1806–1871)

	ARTUR MARKOWSKI (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Lęki i dylematy rodziny żydowskiej w strefie osiedlenia w połowie XIX w. — przykład Nowogródka
	O ZALETACH NIEKOMPLETNOŚCI ŹRÓDŁA: REWIZJE
	SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA NOWOGRÓDKA W ŚWIETLE REWIZJI Z 1850 ROKU
	WOJSKO JAKO POWÓD TRAUMY SPOŁECZNEJ
	PRAWO BOSKIE CZY LUDZKIE?
	MACIERZYŃSTWO I DZIECIŃSTWO
	Mid–nineteenth century anxieties and dilemmas of a Jewish family inhabiting the Pale of Settlement: The case of Nowogródek

	KRZYSZTOF LATAWIEC (Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej Instytut Historii) Rodzina i życie rodzinne Rosjan w Królestwie Polskim między powstaniem styczniowym a I wojną światową
	Family and Family Life of Russians in the Polish Kingdom from the 1863Uprising to the Word War I

	ANNA LANDAU–CZAJKA (Polska Akademia Nauk Instytut Historii) (Z)asymilowane rodziny żydowskie w II Rzeczypospolitej — zarys problematyki
	WIELKOŚĆ RODZINY
	KOBIETY
	DZIECI
	OBYCZAJE
	Assimilated Jewish Families in Poland 1918–1939

	SYLWIA KUŹMA–MARKOWSKA (Uniwersytet Warszawski Ośrodek Studiów Amerykańskich) Polska rodzina, amerykańska nowoczesność. Opieka nad matką i dzieckiem w działalności Fundacji Rockefellera w II Rzeczypospolitej
	Care for mother and child in the activities of the Rockefeller Foundationin interwar Poland

	M A T E R I A Ł Y
	RAFAŁ MATUSZEWSKI (Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik) Orphania: Zum Inhalt des Begriffs
	MICHAŁ SZUKAŁA (Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny) Piaseczno w połowie XIX wieku — struktury gospodarstw domowych i ruchliwość społeczna mieszkańców
	RODZINA I GOSPODARSTWO DOMOWE
	MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA — PRZYPADEK SŁUŻBY

	MONIKA TOMKIEWICZ (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku) Lebensborn w Okręgu Rzeszy Gdańsk–Prusy Zachodnie na przykładzie zakładu w Połczynie Zdroju
	ZAKŁAD LEBENSBORNU W POŁCZYNIE ZDROJU

	R E C E N Z J E
	Lesley A. B e a u m o n t , Childhood in Ancient Athens: Iconographyand Social History, Routledge Monographs in Classical Studies, London–New York 2012, s. XVI, 303. (Rafał Matuszewski Ruprecht–Karls–Universität Heidelberg Seminar für Alte Geschichte und Epigraphik)
	Krzysztof S k w i e r c z y ń s k i, Mury Sodomy. Piotra Damianiego „Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Historia Iagellonica, Kraków 2011, s. 387. (Marek Derwich Uniwersytet Wrocławski Instytut Historyczny)
	Tomasz S ł a w i ń s k i , Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku,wydanie II zmienione i poprawione, Wydawnictwo PIOMAR Piotr Maroński,Warszawa–Skrzeszew 2011, s. 653, 137 il. (Piotr Andrzej Dmochowski Andrzej Sikorski (Warszawa))
	Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, red. Rafał M a t u s z e w s k i, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 212. (Jakub Maciej Kosiorek Uniwersytet Warszawski Instytut Historyczny)
	K O M U N I K A T Y
	TREŚĆ ZESZYTU
	CONTENTS



