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Wstęp
„Zeszyty Historyczne”, wydawane z inicjatywy pracowników Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, są czasopismem naukowym
prezentującym szeroki wachlarz problematyki z zakresu nauk historycznych,
obejmującej dorobek od starożytności po czasy najnowsze. Ta rozległość tematyki badawczej widoczna była właściwie we wszystkich dotychczasowych tomach, z wyjątkiem XI i XII, które były w całości poświęcone polskiej emigracji
w XVIII–XX wieku (t. XI) oraz problemom historii politycznej i wojskowości
w pierwszej połowie XX wieku (t. XII). Wszystkie artykuły, recenzje i materiały
są recenzowane na zasadach pełnej anonimowości. Od tomu XIV przyjęto obowiązujące zasady wydawania czasopism naukowych, nakazujące zamieszczanie
przy wszystkich artykułach wykazu wykorzystanej literatury, łącznie ze wskazaniem cyfrowego identyfikatora dokumentu, czyli DOI (digital object identifier).
W oddawanym do rąk Czytelników tomie XV „Zeszytów Historycznych”
znalazły się dwadzieścia dwa artykuły historyków z różnych ośrodków naukowych w Polsce i na Białorusi. Dla ułatwienia odbioru w tym tomie odstąpiliśmy
od zwyczaju publikowania tekstów obcojęzycznych, które tu zostały przetłumaczone na język polski. Natomiast zgodnie z naszą tradycją wszystkie teksty podzielone zostały na trzy działy. W dziale Artykuły i rozprawy znalazło się piętnaście artykułów, obejmujących szeroki zakres chronologiczny dziejów, od średniowiecznego tematu Kronika klasztoru błogosławionej Marii Panny na Piasku, aż po współczesny Dniepropietrowsk – ośrodek badań nad historią nauki
i techniki na Ukrainie. W dziale Artykuły drobne i materiały znalazły się dwa artykuły, z których jeden Dziennik z podróży z Krakowa do Grodna 1585 r. ma
charakter materiałowy, zawierając wydanie szerzej nieznanego szesnastowiecznego źródła, gdy drugi Wybrane problemy z działalności zarządu miasta Noworadomska 1917–1919 jest przyczynkiem do historii regionalnej. W zamykającej
tom części Artykuły recenzyjne i recenzje znalazły się trzy artykuły recenzyjne
i trzy recenzje, poświęcone pracom od średniowiecza po wiek XIX.
W każdym z działów artykuły uszeregowane są według chronologii, zgodnie
ze stosowaną od lat zasadą. Wszystkie artykuły z tego tomu cechuje solidny
warsztat naukowy i krytyczne wykorzystanie źródeł historycznych. Szeroki wa-
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chlarz podejmowanej problematyki, tylko sporadycznie odwołującej się do historii regionalnej, powinien dać każdemu Czytelnikowi możliwość znalezienia
interesującego i inspirującego tematu. Obok zagadnień z historii politycznej,
dominujących w tym tomie, znalazły się również rozważania z zakresu historii
kultury, nauki i gospodarki. W tej sytuacji wypada życzyć Czytelnikom owocnej
lektury, a do Autorów skierować słowo zaproszenia do współpracy przy tworzeniu kolejnego tomu „Zeszytów Historycznych”.
Redakcja

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
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Katarzyna CHMIELEWSKA
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Klasztor i jego stan posiadania w świetle narracji
Chronicae abbatum Beatae Mariae Virginis
in Arena
„Nec hoc sufficit, quod prelatus in spiritualibus et in hiis, que religionissunt, subditis
bene presit, sed eciam requiritur, quod bona temporalia sui monasterii seu ecclesie, sine
quibus, jure testante, spiritualia diu subsistere nequeunt, tam provide quam utiliter
administret […]”1.

Te słowa Benedykt Johnsdorf umieścił na początkowych stronach zredagowanej przez siebie kroniki klasztornej – Chronicae abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena2. Johnsdorf był opatem wrocławskiego klasztoru kanoników regularnych i jednocześnie jednym z autorów spisanego tam dzieła3. Opactwo wro1

2

3

Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena, Hrsg. G.A. Stenzel, SRS, Bd. 2, Breslau
1839, s. 157, (dalej jako: Chronica abbatum…).
O kronice zob.: L. Matusik, Kilka uwag w sprawie „Kroniki klasztoru na Piasku we Wrocławiu”, [w:] Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E. Maleczyńskiej w 50 rocznicę pracy dydaktycznej i naukowej, red. R. Heck, W. Korta, J. Leszczyński, Wrocław 1968, s. 180–
196; M. Cetwiński, Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena o początkach klasztoru, [w:] idem, Metamorfozy śląskie. Studia źródłoznawcze i historiograficzne, Częstochowa
2002, s. 87–92; A. Pobóg-Lenartowicz, „Chronica abbatum Beate Marie Virginis in Arena”
jako źródło poznania życia wewnętrznego klasztoru na Piasku we Wrocławiu, [w:] Klasztor
w kulturze średniowiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz i M. Derwich, Opole 1995,
s. 181–193; K. Chmielewska, Klasztor i jego problemy w średniowiecznych śląskich i kłodzkich
kronikach kanoników regularnych, Częstochowa 2015, s. 35–47.
O Benedykcie Johnsdorfie zob.: L. Matusik, Kilka uwag w sprawie…, s. 180–196; W. Mrozowicz, Benedykt Johnsdorf, [w:] Słownik pisarzy śląskich, red. J. Lyszczyna, D. Rott, t. 1, Katowice 2005, s. 66–67; A. Pobóg-Lenartowicz, A czyny ich były liczne i godne pamięci. Konwent
klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku, Opole
2007, s. 185–188.
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cławskie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, jedno z najstarszych i najbogatszych na Śląsku, mogło poszczycić się starą, bo XII-wieczną, metryką4.
Czas świetności kanonii przypadł na wiek XIV. W średniowieczu klasztor dysponował rozległymi dobrami, miał także liczne zależne od siebie prepozytury na
Śląsku oraz poza jego granicami.
O fundacji opactwa, a także jego dalszych losach opowiada spisana tam kronika klasztorna – Kronika klasztoru błogosławionej Marii Panny na Piasku. Jej
pierwszym autorem był opat Jodok z Głuchołazów, który przedstawił historię
placówki od jej założenia aż do roku 14295. Wersja Jodoka nie zachowała się do
naszych czasów. Istnieje natomiast wersja jego następcy na urzędzie – Benedykta Johnsdorfa, która w przeważającej części zawiera w sobie dzieło Jodoka
w niezmienionej postaci, uzupełnione tylko o pewne elementy i doprowadzone
do 1470 roku. Praca była kontynuowana przez kolejnych pisarzy, ich zapiski
sięgają roku 17796. Dziejopisarstwo klasztorne, do którego należy analizowana
kronika, opisuje powstanie, rozwój i dzieje własnego domu zakonnego7. Przekaz
tego typu utworów koncentruje się zazwyczaj na majątku i sprawach gospodarczych opisywanej placówki oraz przeprowadzonych reformach życia wspólnotowego. Dobra ruchome i nieruchome, a także prawa do tych dóbr przysługujące zakonnym placówkom, odgrywają niezwykle istotną rolę w tego rodzaju twórczości.
4

5

6

7

Sami wrocławscy kanonicy regularni w prowadzonej przez siebie kronice klasztornej jako datę
fundacji podają rok 1090 albo 1108 – „anno domini MXC. (alibidicitur MCVIII, et veriusvidetur) – Chronica abbatum…, s. 161. Wszelkie narosłe i nie do końca wyjaśnione spory dotyczące tak daty erygowania opactwa, jak i pierwotnej jego lokalizacji wyjaśnia A. PobógLenartowicz, Stan badań nad klasztorem kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” (dalej: AUWr.) 1992, nr 101 (1386), s. 86–
94; eadem, Kanonicy regularni na Śląsku. Życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników
regularnych w średniowieczu, Opole 1999, s. 28–30.
O Jodoku z Głuchołazów zob.: L. Matusik, Kilka uwag w sprawie…, s. 192–195; eadem, Ze
studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoników regularnych na Śląsku. Jodok z Głuchołazów, „Sobótka” 1967, nr 22, s. 35–65. W. Mrozowicz, Jodok z Głuchołazów, [w:] Słownik
pisarzy śląskich, t. 1, s. 65–66; A. Pobóg-Lenartowicz, A czyny ich były liczne i godne pamięci,
s. 170–175.
W artykule zajmę się jedynie kronikarskim sposobem przedstawiania problemu własności
w części kroniki będącej dziełem jej dwóch pierwszych autorów – Jodoka z Głuchołazów i Benedykta Johnsdorfa.
Szerzej na ten temat: J. Kastner, „Historiae fundationum monasteriorum” Frühformen monastischer Institutionsgeschichtsschreibung im Mittelalter, München 1974, passim; C. Proksch,
Klosterreform und Geschichtsschreibung in Spätmittelalter, Köln – Weimar – Wien 1994,
s. 24–31; W. Mrozowicz, Średniowieczne śląskie dziejopisarstwo klasztorne, [w:] Tysiącletnie
dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 141–144;
idem, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym
dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001, s. 76–84; M.R. Pauk, Mnisi – fundatorzy – pismo. „Cronica Domus Sarensis” na tle dziejopisarstwa klasztornego XI–XIV wieku, [w:] Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Michałowskiemu, red. K. Skwierczyński, Warszawa 2009, s. 234–247.
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Przytoczone na wstępie tego artykułu zdanie opata Benedykta wprowadza
nas w tematykę zagadnienia i w pełni charakteryzuje wyrażany w kronice stosunek jej autorów do kwestii klasztornego majątku. Przełożony zgromadzenia,
twierdzi kronikarz, musi dawać swym podwładnym dobry przykład w sprawach
duchowych; konieczne jest także, aby w sprawach doczesnych swego klasztoru
czy też Kościoła postępował zawsze z najwyższą starannością i pożytkiem. Bo
przecież bez należytego oparcia w sprawach doczesnych, sprawy duchowe funkcjonować nie mogą8. Sprawy materialne są ważnym – momentami odnosi się
wrażenie, że najważniejszym – składnikiem kronikarskiej relacji. Kronika klasztoru wrocławskiego bardzo skrupulatnie odnotowuje wszelkie darowizny, nadania, zakupy, zamiany i sprzedaże poszczególnych elementów posiadanego przez
klasztor majątku. Wymienia majątek uzyskany od fundatora9 i posiadłości ziemskie nadane klasztorowi w kolejnych latach10. Wylicza także dziesięciny przyznane przez biskupów11. Z kroniki klasztoru NMP na Piasku możemy wyczytać
informację, że opactwo to prowadziło intensywną akcję lokacyjną12. Stosownie
do posiadanych źródeł kronikarze wspominają o wysokości opłat przysługujących władcy z tego tytułu i o rodzaju ulg, jakie uzyskali kanonicy. Kronikarze
wymieniają nie tylko dobra pozyskane na drodze darowizn. Zapiski kronikarskie
poświadczają, iż dużą część wsi i majątków oraz innych praw związanych z nieruchomościami klasztor zakupił sam13. W skład tak nabytego majątku wchodziły
całe wsie, poszczególne ich części, folwarki, pola, sady, ogrody, młyny, jatki
czy też warzelnie piwa. Posiadane przez klasztory folwarki wymagały nieustannej troski i właściwego zarządzania. W kronice spotykamy informacje o różnych
inwestycjach tam poczynionych – budowie nowych budynków gospodarczych
i remoncie już istniejących14. Majątek klasztoru powiększał się także w wyniku
powstawania nowych obiektów sakralnych oraz włączania pod zarząd wrocławskiego opactwa już istniejących kościołów i kaplic15.
Duża część darowizn trafiała do opactwa w charakterze opłat czynszowych16. Czynsze jednak najczęściej stawały się także przedmiotem handlu. Kupowano je, sprzedawano i czasami zamieniano. Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena poświęca tym sprawom wiele miejsca. Opactwo wrocław8
9
10
11
12

13
14
15
16

Chronica abbatum…, s. 157.
Ibidem, s. 161–163
Ibidem, s. 169, 172, 175, 178–179.
Ibidem, s. 162, 169, 171.
Ibidem, s. 169, 172, 173, 176, 178, 184, 196, 200, 201. O lokowaniu wsi na prawie niemieckim
w dobrach klasztoru na Piasku zob.: A. Pobóg-Lenartowicz, Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku, Opole 1994, s. 45–74.
Chronica abbatum…, s. 175, 185, 190, 192, 193, 197, 198, 199, 211–212, 214, 223, 227.
Ibidem, s. 207, 209, 236, 252.
Ibidem, s. 171–172, 178, 191, 206–207, 227.
Ibidem, s. 181, 182, 185, 191, 192, 193, 195, 197, 215, 219.
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skie wielokrotnie dokonywało takich transakcji. Zakupy czynszów dzierżawnych odbywały się za rządów opata Konrada z Włocławka17, a także Jana z Krosna18, Jana z Pragi19, Henryka Galliciego20, Macieja Heringa21 i Jodoka z Głuchołazów22. Relacje kronikarzy o poszczególnych inwestycjach przekazują niejednakową ilość szczegółów. Zwykle kronika informuje o tym, za jaką kwotę
nabyto czynsz oraz jaki będzie z tego tytułu roczny dochód klasztoru. Niekiedy
dodaje też imię poprzedniego właściciela. Oczywiście zawsze odnotowuje lokalizację majątku, którego dotyczy transakcja. Czynsze zazwyczaj pochodziły
z majątków ziemskich i uiszczane były w gotowych pieniądzach.
W kronice znajdziemy informacje nie tylko o nowych majątkach powiększających klasztorny stan posiadania, ale także o staraniach czynionych w celu odzyskania majątków wcześniej utraconych. Różne były powody takiej straty –
opactwo popadało w konflikt z władzami świeckimi czy też kościelnymi, albo
ponosiło konsekwencje własnych nietrafionych inwestycji23. Odnaleźć możemy
również zapiski o zdewastowaniu lub złupieniu poszczególnych klasztornych
posiadłości czy to w wyniku działań wojennych, czy też klęsk żywiołowych24.
Troska o własność i majątek prezentowana na kartach kroniki obejmowała
także informacje o wszelkich pracach budowlanych i remontowych wykonywanych w budynkach konwentu oraz o zakupach stałych elementów wyposażenia.
Tak więc w kronice wrocławskich kanoników regularnych znajdziemy zapiski
o budowie nowych bądź remoncie starych pomieszczeń25. Często przy informacji o takiej inwestycji znajdziemy w kronice szczegóły finansowe przedsięwzięcia. Odrębny rodzaj budowli mieszczących się w obrębie zabudowań klasztornych stanowiły kościoły i kaplice i znajdujące się w ich wnętrzu boczne ołtarze26. Kronikarze sporo uwagi poświęcali nie tylko budowom bądź przebudowom całych budynków, ale także wystrojowi i wyposażeniu wnętrz27. Równie
pieczołowicie kronika klasztorna odnotowuje rozmaite elementy majątku ruchomego. O bogactwie placówek zakonnych świadczyły m.in. ornaty, kapy chórowe, kielichy, monstrancje i inny sprzęt liturgiczny pieczołowicie gromadzony
przez braci. Do dóbr ruchomych należy zaliczyć również księgi oraz wszelkiego
rodzaju ozdoby – obrazy, rzeźby i inne precjoza28.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ibidem, s. 192 i 195 i 198 i 199.
Ibidem, s. 200 i 201.
Ibidem, s. 206 i 207.
Ibidem, s. 209.
Ibidem, s. 218–219.
Ibidem, s. 224, 225.
Ibidem, s. 226, 242–243, 257.
Ibidem, s. 193–194, 219–220, 249.
Ibidem, s. 191, 203, 204, 208, 2011, 214, 222, 228, 229, 232, 236, 251, 257.
Ibidem, s. 191, 204, 208, 210, 211, 235.
Ibidem, s. 200, 201, 204, 223, 228, 237, 248–249.
Ibidem, s. 191, 211, 223–224, 225–227, 229, 234, 235, 236, 239, 242, 244, 248, 249.
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Zapiski dotyczące działań gospodarczych prowadzonych w klasztorze sprawiają wrażenie bardzo skrupulatnych. W kronice przy opisie prawie każdej
transakcji kupna, sprzedaży lub też darowizny znajdziemy wszystkie te informacje, które były według jej autorów istotne. Tak więc widnieją tam: cena, nazwisko kontrahenta lub darczyńcy, lokalizacja nieruchomości, spodziewane zyski
z tej operacji oraz inne okoliczności związane z transakcją. W przypadku prac
rzemieślniczych obok nazwiska wykonawcy i opisu przedmiotu podany jest także koszt i rodzaj użytych materiałów oraz czas trwania robót. W każdym przypadku, gdy z nabywanym dobrem wiązały się jakieś spory i konflikty, one też
zostały w tym miejscu opisane. Zagłębiając się jednak w analizowany materiał,
zauważamy, że nie w każdej sytuacji podana jest jednakowa ilość szczegółów.
Czasami odnajdujemy wszystkie wymienione powyżej dane, czasami tylko niektóre z nich. Przy zakupie sprzętów liturgicznych czy też relikwiarzy wzmianka
taka wzbogacana jest bardzo często o w miarę szczegółowy opis takiej kosztowności. Kronikarz podaje cenę zakupu, koszt przeróbki bądź naprawy, nazwisko
kupca lub rzemieślnika, a także ilość, wagę i jakość materiałów użytych do jej
wykonania. W kronice często też znajdują się odwołania do zapisków poszczególnych opatów (libri annotacionum) bądź do ksiąg inwentarzowych, z których
to autor czerpał swoje informacje.
Widzimy więc, że klasztorni kronikarze do sprawy własności podchodzili
niezwykle sumiennie. Wyraźnie dostrzegali potrzebę starannego dokumentowania wszelkich transakcji i przechowywania poświadczających je dokumentów.
Parokrotnie w tym dziele możemy przeczytać uwagi, w których autor ubolewa
nad niefrasobliwością i brakiem zapobiegliwości poprzednich opatów29. Dotyczyły one braku odpowiedniego aktu w klasztornym archiwum. Zdarzało się też,
iż na dokumencie znajdującym się w klasztornym rejestrze nie umieszczono
wszystkich potrzebnych danych i brak ten był powodem uzyskiwania niższych,
niż należne klasztorowi, dochodów. W wyniku takiej niedbałości czy wręcz bałaganu klasztor czasami tracił swe prawa i przywileje30.
Nie zawsze klasztor mógł w spokoju korzystać ze swoich dóbr. Niejednokrotnie zdarzały się sytuacje, w których opactwo wrocławskie zmuszone było do
obrony swego stanu posiadania. Sąsiedzi klasztoru czy też przedstawiciele władzy świeckiej mieli inne niż opactwo zdanie na temat stanu prawnego pewnych
klasztornych posiadłości. Wszystkie takie przypadki zostały w analizowanym tu
dziele dokładnie omówione. Kronika klasztoru na Piasku najwięcej miejsca poświęca sporom, jakie opactwo toczyło z książętami śląskimi o własność góry
Ślęzy i z miastem o Wyspę Piaskową. Opisując początki powstania swojej placówki, kronikarz wrocławski stwierdza, iż klasztor został założony przez palaty29

30

Tego typu napomnienia dotyczące niedbałego traktowania dokumentów spotykamy w kronice
wrocławskiej parokrotnie – Chronica abbatum…, s. 169, 172, 176, 199–200, 201–202.
Ibidem, s. 167: „Tamen hec omnia jura per negligenciam et nimi antiquatam taciturnitatem
privilegiorum sunt abolita et extincta”.
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na Piotra Włostowica. Możnowładca ten już w momencie fundacji obdarował
kanoników licznymi dobrami. Były to między innymi góra Ślęża i osada o nazwie Arena położona na przedmieściach Wrocławia – „dotavit et eidem Inter
alia plura bona circa montem Silencii et alibi sita, specialiter pro dote contulit
villam in exitu civitatis Wratislavie, sive suburbium Wratislaviense, in quo situm
est monasterium, totam scilicet Arenam”31. Autor kroniki zaznacza od razu, iż
owa Arena, na której położony jest klasztor, w całości należała do kanoników
(de ponte ad pontes), a wraz z nią do klasztoru należały wszystkie mieszczące
się tam zabudowania. Do klasztoru także przypisane były wszystkie związane
z tym miejscem prawa i przywileje; nie ciążyły na nim natomiast żadne opłaty
ani zobowiązania. Dla kronikarza prawa klasztoru do góry Ślęży i całej Wyspy
Piaskowej są bezsporne i niepodważalne. Na potwierdzenie tych słów odwołuje
się do przywileju wystawionego przez Henryka I Brodatego32. Autor przekonany
jest o prawdziwości podawanych przez siebie sądów, lecz nie może przedstawić
żadnych dokumentów na ich uwiarygodnienie. Uważa, że były takowe, ale czy
to z powodu starości, czy też pożaru – zostały zniszczone. Dopuszcza też możliwość, że zaginęły z powodu niedbałości lub beztroski pierwszych opatów33.
Powołuje się także w tym miejscu na dokument papieża Eugeniusza III z roku
1148, w którym to Ojciec Święty na prośbę czwartego opata Arnolfa potwierdza
wszystkie posiadłości klasztoru, a szczególnie Ślężę wraz z przyległościami
i kościół św. Wojciecha we Wrocławiu34. Wedle tradycji klasztornej aż do 1209
roku cała Ślęża znajdowała się we władaniu kanoników35.
Takie jest jednoznacznie wyrażone stanowisko klasztoru dotyczące istotnych
dla niego posiadłości – Ślęży i wyspy o nazwie Arena. Wszelkie inne poglądy
31
32

33

34

35

Ibidem, s. 161–162.
Kronikarz ma tu na myśli dokument księcia Henryka Brodatego wystawiony dla klasztoru Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu 10 maja 1209 roku. Akt niezachowany w oryginale, istnieją cztery jego kopie, z których najstarsza pochodzi z 1435 roku. Badacze zajmujący się dyplomatyką śląską uznają go za falsyfikat. Dokument w: Kodeks dyplomatyczny Śląska (dalej:
KDS) II, nr 135 (red. K. Maleczyński, A. Skowrońska, Wrocław 1959). O dokumencie szerzej
W. Korta, W sprawie autentyczności i interpretacji dokumentu księcia Henryka Brodatego dla
klasztoru N. Marii Panny we Wrocławiu z 10 maja 1209 r., AUWr. 1978, nr 30 (461), s. 61–75;
A. Pobóg-Lenartowicz, Uposażenie i działalność gospodarcza…, s. 97–98.
Chronica abbatum…, s. 163: „sed presumuntur vel nimia vetustate aut ignis voragine consumpta, aut alias per neglienciam sive incuriam primorum prelatorum et abbatum monasterii deperdita et amissa”.
Ibidem, s. 164. Dokument niezachowany w oryginale. Dysponujemy kopią z 1435 roku,
umieszczoną w najstarszym kopiarzu klasztoru wrocławskich kanoników regularnych. KDS,
t. 1, nr 22. Zob. także A. Pobóg-Lenartowicz, Uposażenie i działalność gospodarcza, s. 12–13.
Najstarsza wzmianka o Ślęży jako własności wrocławskiego klasztoru kanoników regularnych
występuje w przywołanym powyżej dokumencie z roku 1148. W tzw. fragmencie dokumentu
wydanego przed 1193 rokiem także góra wymieniona jest jako własność klasztoru (KDS, t. I,
nr 68). Por.: W. Korta, Uposażenie klasztoru kanoników regularnych na górze Ślęży, „Zapiski
Historyczne”1985, nr 50, s. 51–57; idem, Tajemnice góry Ślęży, Katowice 1988, s. 231, 316–319.
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artykułowane przez urzędników miejskich czy też książęcych roszczących sobie
prawo do części tych dóbr są uznawane przez klasztor za niesłuszne i kłamliwe.
Działania nastające na dobra klasztoru to, według kronikarzy, samowola, bezprawie i rozbój. I w taki właśnie sposób postępowanie adwersarzy jest przedstawiane w kronice. Tak więc przy opisie rządów opata Gotszalka możemy przeczytać informacje, iż książę Henryk IV naruszył granice posiadłości klasztornych i złupił jego dobra – „ab Henrico quarto, duce Slesie, qui suo tempore vel
Paulo ante monasterium spoliaverat veris limitibus et silva in Monte Silencii”36.
A pod datą 1261 roku kronikarz zanotował, że książęta śląscy Henryk III i jego
brat Władysław niesłusznie, z krzywdą dla klasztoru i wbrew wcześniejszym
obietnicom, podzielili Arenę na część klasztorną i część należącą do miasta –
„Anno autem domini MCCLXI. predictiduces, quo spiritu ducti nescitur, quasi pre ceteris
privilegii obliti, dederunt civitati et consulibus, quoad Arenam, quasi contrarium
privilegium in effectu ut videtur, Inter alia, quod eis in minori etate constitutis non
modica injuria facta fuerit per eorum tutorem sive predecessores in donacione Arene
monasterio facta, et ideo per suum privilegium quandam divisionem Arene facere
videntur et partem versus civitatem cum suis orbis dant civitati et consulibus
Wratislaviensibus, aliam vero partem, ante et circa monasterium eidem relinquunt”37.

Oczywiście klasztor NMP nie zgadzał się z tą decyzją i przez cały XIV i XV
wiek toczył spory z miastem na ten temat38. Starał się również odzyskać utracone tereny na Ślęży. Udało się to dopiero pod koniec XV wieku, gdy ówczesny
opat Benedykt Johnsdorf wykupił dobra książęce i klasztor ponownie stał się
właścicielem całej góry39. We wszystkich tych sytuacjach klasztor przedstawiany
jest jako strona pokrzywdzona, która musiała ulec samowoli i tyranii możnych40.
Kronika wrocławskiego klasztoru, tak jak większość dzieł tego typu powstałych w okresie średniowiecza, przybrała formę katalogu opatów, gdzie historia
konwentu ułożona jest chronologicznie, podzielona i przyporządkowana poszczególnym zwierzchnikom41. Rola opata w zgromadzeniu była niezwykle
ważna42. To na jego barkach spoczywała odpowiedzialność za duchową i materialną kondycję konwentu. Jodok z Głuchołazów i Benedykt Johnsdorf, charak36
37
38

39
40

41
42

Chronica abbatum…, s. 176.
Ibidem, s. 174.
Szerzej na ten temat: W. Mrozowicz, Konflikty między miastem Wrocław a klasztorem kanoników regularnych na Piasku w późnym średniowieczu, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym
i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław – Opole 2000, s. 393–399.
A. Pobóg-Lenartowicz, Uposażenie i działalność gospodarcza…, s. 34–35.
Chronica abbatum…, s. 197: „Et qualisdeinde super istis et aliisjuribusmonasteriirecuperandis
et conservandisfacta sit prosecucio non apparet, et forte fieri non potuitproptertyrannidempotestatissecularis, cujusracio de sepatet”.
M. Sot, Gesta episcoporum, Gesta abbatum, Turnhout 1985, passim.
O roli i zadaniach przełożonego zgromadzenia zob.: M. Derwich, Opat: geneza, rola i funkcje.
Zarys problemu, [w:] Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004,
s. 128–135.
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teryzując przełożonych klasztoru i opisując ich dokonania, zwracają baczną
uwagę nie tylko na kompetencje moralne, ale także na umiejętności organizacyjne i talenty gospodarcze. Do przełożonych należała troska o stan posiadanych
przez klasztor dóbr, tak pod względem gospodarczym, jak i prawnym. Wsie,
folwarki, młyny i inne posiadłości mają przynosić odpowiedni dochód, a uzyskiwane od władzy kościelnej i świeckiej potwierdzenia praw własności i należnych klasztorowi przywilejów stanowić formalne zabezpieczenie wspólnot zakonnych w trudnej, ciągle zmieniającej się sytuacji prawno-politycznej regionu.
Idealny przełożony nie może też poprzestać na już posiadanym majątku, powinien w miarę możliwości starać się o pozyskanie nowych dóbr i restytucje wcześniej utraconych43. Kronikarze uważają, że do jego zadań należy również dbałość o stan zabudowań klasztornych.
Starania o majątek klasztoru i dokonania na niwie gospodarczej są jedną
z cech zawsze wartych podkreślenia i docenienia. I tak opat Gotszalk, który pozwał do sądu księcia Henryka IV za bezprawne zagarnięcie dóbr i uzyskał odszkodowanie, jest z uznaniem chwalony jako człowiek zapobiegliwy i działający
w celu zachowania i odzyskania majątku klasztoru44. Na pochwały zasługuje
także ten opat, który pozyskał od władzy kościelnej i świeckiej dużo nowych darów, praw i posiadłości45. Budowa nowych budynków, korzystne dla klasztoru
zarządzanie posiadanym majątkiem i skuteczna walka o interesy zgromadzenia
spotykają się z bardzo przychylnymi komentarzami. Dlatego też między innymi
najlepiej oceniani są w kronice opactwa na Piasku Konrad de Leslavia46 i Jodok
z Głuchołazów47. Obaj wymienieni tu przełożeni pozyskiwali nowe majątki, starali się zrekompensować straty materialne poniesione przez klasztor za rządów
ich poprzedników, w przemyślany i systemowy sposób zadbali o właściwe zarządzanie finansami opactwa i troszczyli się o wystrój świątyni.
Natomiast podstawowym zarzutem stawianym wrocławskim przełożonym
była niegospodarność, a nawet rozrzutność. Tak oceniani są w kronice Mikołaj
43

44

45
46

47

O ideale opata wynikającym z wrocławskich i żagańskich kronik kanoników regularnych zob.
także: A. Pobóg-Lenartowicz, Ideał opata w śląskich średniowiecznych kronikach kanoników
regularnych, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof.
K. Doli z okazji 65 rocznicy urodzin, red. J. Kopiec i N. Widok, Opole 1999, s. 103–117.
Chronica abbatum…, s. 176: „ut vir strenuus, pro juribus monasterii conservandis et recuperandis”.
Por. A. Pobóg-Lenartowicz, „Chronica abbatum Beate Marie Virginis in Arena”…, s. 186.
Chronica abbatum…, s. 191–200. Por.: A. Pobóg-Lenartowicz, A czyny ich były liczne i godne
pamięci, s. 147–151; eadem, Opat Konrad zwany „z Włocławka” i jego rządy w klasztorze kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu w XIV wieku, [w:] Venerabiles, nobiles et
honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej, Prace ofiarowane Profesorowi
Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 101–114.
Chronica abbatum…, s. 220–237. Por.: A. Pobóg-Lenartowicz, A czyny ich były liczne i godne
pamięci, s. 170–175.
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Kwas48, Mikołaj Herdani49 i Maciej Hering50 oraz Mikołaj Schönborn51. Mikołaj
Kwas przedstawiany jest w kronice w negatywnym świetle52. Kronikarz zarzuca
mu, że marnotrawił liczne dobra klasztorne, tak wsie, jak i naczynia oraz szaty
liturgiczne, zastawiając je bez potrzeby czy też przekazując świeckim53. Pisze
z naganą, że opat Henryk Kalvus nie dość, że prowadził życie bezbożne i wystawne, to jeszcze w znaczący sposób roztrwonił majątek zgromadzenia54. Mikołaj Herdani z kolei żył zbyt wystawnie, miał wiele wydatków i bez potrzeby zastawiał majątek opactwa, w wyniku czego klasztor poniósł liczne straty55.
Widzimy więc, że Chronica abbatum Beatae Mariae Virginis in Arena bardzo poważnie podchodzi do kwestii klasztornej własności. Jej karty wypełnione
są dużą ilością informacji gospodarczych. Sprawy dotyczące posiadłości ziemskich, czynszów najemnych i dzierżawnych, a także innych przynoszących dochód przedsięwzięć zostały starannie opisane. Równie skrupulatnie kronikarze
zajmowali się relacjonowaniem wszelkich prac remontowych i budowlanych.
Ważna była także dbałość o cenne naczynia, sprzęty i stroje liturgiczne, precjoza
i księgozbiory, stanowiące majątek ruchomy klasztoru. Istotna dla nich była nie
tylko sprawa utrzymania i powiększanie majątku, ale też próby odzyskania tego,
co klasztor utracił. Autorzy dużo uwagi poświęcali kwestiom spornym dotyczącym pewnych składników klasztornego majątku. Troska o sprawy materialne
jest też istotnym kryterium w ocenie dokonań poszczególnych przełożonych56.
Dzieje własnej placówki to w zasadzie według kronikarzy z Wyspy Piaskowej zmienne losy klasztornego majątku. Było dla nich oczywiste, że tylko odpowiednie zasoby materialne pozwały prawidłowo funkcjonować zgromadzeniu,
zapewniały warunki do wypełniania postanowień reguły i statutów zakonnych.
Uważali oni, że bez właściwego zabezpieczenia materialnego kanonicy nie byliby w stanie nie tylko skupiać swych myśli na Bogu, ale także spełniać posługi
duszpasterskiej i charytatywnej. Benedykt Johnsdorf w przytoczonym przeze
48
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Chronica abbatum…, s. 177–178.
Ibidem, s. 214.
Ibidem, s. 217–219.
Ibidem, s. 240–241.
O kontrowersjach w przedstawieniu postaci Mikołaja i jego zgoła odmiennym wizerunku wyłaniającym się z pozostałych świadectw źródłowych zob.: A. Pobóg-Lenartowicz, A czyny ich
były liczne i godne pamięci, s. 136–139.
Chronica abbatum…, s. 177–178: „Hic […] fere omnes villas monasterii […] nec non et privilegia, calices, libros, cappas, casulas, cruses, pixides, totumque ecclesie ornatum obligando, inpignorando, dilapidanto, seculaliter vivendo perqoussavit. Hic quando ad compaternitatem invitabatur unam villam aut duas as tempora vite pro compaternitate assignavit et bona monasterii
cum amicis suis dilapidavit”.
Ibidem, s. 185–186: „bona monasterii notabiliter dilapidavit”.
Ibidem, s. 214: „magnas tamen expensas ultra statum viri religiosi et ultra facultates et redditus
monasterii fecit”.
Szerzej na temat kronikarskiej wizji funkcjonowania średniowiecznych klasztorów kanoników
regularnych zob.: K. Chmielewska, Klasztor i jego problemy…, passim.
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mnie na wstępie zdaniu stwierdził wręcz, że tylko należyte oparcie w sprawach
doczesnych (temporalia) pozwala funkcjonować sprawom duchowym (spiritualia)57. Warto tu także zacytować inne jego zdanie, równie dobrze charakteryzujące stosunek autorów opackiej kroniki do kwestii własności. Otóż przytacza on
odpowiedź, jaką święty Ambroży udzielił cesarzowi Teodozjuszowi domagającemu się od niego wydania majątku Kościoła – „gdybyś żądał ode mnie czegoś,
co należy do mnie, chętnie bym ci to ofiarował; z dóbr świątyni niczego nie mogę uszczknąć ani przekazać. Te rzeczy bowiem przyjąłem nie po to, aby je oddawać, lecz aby ich strzec”58.
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Summary
Monastery and its Property in Narration of
Chronicae abbatum Beatae MariaeVirginis in Arena
In her article the author analyses monasterial chroniclers’ attitude to monastery’s estate. Monastery chronicles, as all narrative sources, present vision of the world which fits ideas of particular
epoch and, what is more important, personal opinions and background of the writer. From all historiographical works monastery historiography differs because they were made only for inner purpose. They presented monastery’s history, founder and the process of foundation, they described
inner issues of monastery and all possessions. Source base for these deliberations is Chronica
abbatum BeataeMariaeVirginis in Arena written in late Middle Ages in Wroclaw’s Canons Regular of St. Augustine. Authors of this chronicle focused mainly on its financial issues while telling
its history. They consider well protected funds as essential condition in the proper functioning of
the monastery, also in religious matters. Caring about the monastery’s funds was also the main criterion in judging abbots.
Keywords: monastery historiography, regularcanons, monasteries, Silesia, Middle Ages, abbot,
estate.
Słowa kluczowe: dziejopisarstwo klasztorne, kanonicy regularni, zakony, Śląsk, średniowiecze, opat, majątek ziemski.
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„Port i brama ziem litewskich i ruskich”: kilka
epizodów z dziejów średniowiecznej żeglugi
na Bugu i Narwi
Wśród obfitych wiadomości na temat rzek „ziem polskich i ruskich”, zebranych przez Jana Długosza, znalazła się i taka, która łączy w osobliwą całość
wiedzę o gospodarczym znaczeniu żeglugi śródlądowej z ówczesnym folklorem
flisaków. Warto ją zatem przytoczyć:
Narew, której źródło jest w bagnach niedaleko miasteczka Słonima, uchodzi na Mazowszu koło Nowego Dworu i ma wodę czarniawego koloru, po zmieszaniu się zaś z Wisłą
długo jeszcze pierwotnego koloru nie traci, co jest tym bardziej uwagi godne, że wód Narwi jadowite stwory nie znoszą. Poszczególne żmije, skoro tylko płynąc, dotrą do wód
jej, dotychczas przez długą przestrzeń podczepione pod tratwy, oddalają się, wydając
syk, jakoby uciekały od zgubnej dla siebie wody i wyrzekały się żeglowania pod tratwami,
co nie tylko przybyszów, lecz także i mieszkańców tych stron wprawia w zdumienie1.

Narew to jeden z czterdziestu – jak starannie wylicza dziejopis – dopływów
Wisły. Wisła zaś, jak twierdzi Długosz, „z ziem polskich dostarcza Oceanowi
swym prądem drewna dębowego i cisowego, potasu jesionowego, tkanin, smoły
i terpentyny, wosku, surowego miodu, ołowiu, żelaza, zboża i wszystkich innych
rzeczy, o których głośno w portach angielskich i flamandzkich”2. Nie ulega wątpliwości, że przynajmniej część z wymienionych dóbr, zanim spławiono je Wisłą, transportowano jej dopływami. Jan Długosz świadomy jest zresztą znaczenia
gospodarczego rzek. Nie dziwi więc, że wspominając „Opatów, wsławiony tar1

2

Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego królestwa Polskiego, księga pierwsza, księga
druga, tłum. przejrzał M. Plezia, Warszawa 1962, s. 108. Cytaty daję w polskim tłumaczeniu
wtedy, kiedy po konfrontacji z łacińskim oryginałem nie dostrzegam większych odstępstw
w tłumaczeniu łacińskich fraz.
Ibidem, s. 135.
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giem i sprowadzanymi na sprzedaż towarami”, dodaje – „byłby sławniejszy,
gdyby mu przypadła znaczniejsza rzeka aniżeli Łukawa, przezeń przepływająca”3. W gorszym jeszcze położeniu znajduje się, twierdzi dziejopis, Otmuchów,
który wprawdzie ma „nad miastem wznoszący się zamek, lecz pozbawiony jest
rzeki”4. Natomiast Gdańsk, zdaniem Długosza, „nie bardzo wprawdzie wielkie
miasto”, słynie z rozwiniętego handlu, „albowiem zwożone są doń różnego rodzaju towary rzeką Wisłą” wpływającą tu do Oceanu Sarmackiego5. Przekonanie
o znaczeniu gospodarczym rzek wyraźne jest także w zwięzłej charakterystyce
Pułtuska, jego zdaniem nie tylko „bogatego w ryby i zboże”, ale przede wszystkim „oblanego rzeką Narwią”6. Właśnie z okolic Pułtuska pochodziła część zboża spławianego przez kapitułę płocką7.
Zasugerowany przez Długosza związek Pułtuska z żeglugą na Narwi potwierdza w sposób dość oryginalny ruski latopis opisujący wypadki, jakie zaszły
w 1279 roku. Podczas panującego wówczas głodu w Polsce, na Litwie, Rusi
i u Jaćwingów, posłowie tych ostatnich, twierdzi dziejopis, zwrócili się z prośbą
o pomoc do księcia Włodzimierza Wasylkowica8. W zamian za zboże proponowali Rusinom wosk, skóry wiewiórcze i bobrze, czarnych kun oraz – w ostateczności – srebro. Wartość zapiski nie ogranicza się tylko do tej – zanotowanej
mimochodem – listy towarów, jakie oferowali mieszkający nad mazurskimi jeziorami Jaćwingowie9. Ruski dziejopis przedstawia też drogę ruskiej flotylli
wiozącej zboże. Płynęła ona z Brześcia w dół Bugu, aby następnie udać się
w górę Narwi. Pod Pułtuskiem Rusini rozłożyli się obozem na noc i tam zostali
wymordowani, zboże zrabowano, a łodzie potopiono.
3
4
5
6
7

8

9

Ibidem, s. 173.
Ibidem, s. 175. Nie jest to ścisłe, Otmuchów leży bowiem nad Nysą Kłodzką.
Ibidem.
Ibidem.
Nowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza, cz. II: Dokumenty z lat 1248–1355, nr 8, 30. D. Główka (idem, Udział duchowieństwa mazowieckiego w wiślanym spławie zboża w XVI wieku,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1994, R. 42, s. 323) zestawia dane dotyczące archidiakonatu pułtuskiego, prepozytury pułtuskiej i tamtejszej kanonii.
Галицко-Волынкая летопись, [w:] Памятники литературы древней Руси. XIII век,
Москва 1981, s. 374 (tekst staroruski), s. 375 (tłumaczenie rosyjskie). B. Włodarski, Udział
Rusi Halicko-Włodzimierskiej w walce książąt na Mazowszu w drugiej połowie XIII wieku, [w:]
Wieki średnie – Medium aevi. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60. rocznicę
urodzin, Warszawa 1962, s. 174, przypis 23 – nader zwięźle streszcza ten przekaz i omawia
jego polityczne konsekwencje, tj. chwilowe pogorszenie stosunków ruskiego księcia z mazowieckim księciem Konradem II; idem, Problem jaćwieski w stosunkach polsko-ruskich,
„Zapiski Historyczne” 1958–1959, t. 24, z. 2–3, s. 7–35 – przedstawia szerzej zagadnienie gry
politycznej w tym trójkącie.
Zob.: A. Kamiński, Jaćwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze, społeczne, Łódź 1953.
Terytorium Jaćwingów znajdowało się między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi na zachodzie,
lewobrzeżnym Niemnem na wschodzie, od południa doliną Biebrzy, a od północy – dorzeczem
górnej Szeszupy.

„Port i brama ziem litewskich i ruskich”…

27

Zamiarem Rusinów było zapewne, płynąc w górę Narwi, dotrzeć do Biebrzy
i tą drogą dotrzeć do Jaćwingów. Do Wielkich Jezior Mazurskich można też było dotrzeć Pisą – dopływem Narwi wypływającym z jeziora Roś, gdzie około
1344 roku Krzyżacy zbudowali zamek miejscowego prokuratora podległego
komturowi Bałgi10. Ten szlak wydaje się jednak w tym wypadku mniej prawdopodobny jako planowana droga ruskiej flotylli. Inna sprawa, że właśnie Pisa łączyła Narew z drogami wodnymi państwa krzyżackiego, których znaczenie docenił wielki mistrz Winrych von Kniprode, podróżując nimi po siedzibach warownych swego państwa w 1379 roku. Szlaki te zaspokajały jednak raczej potrzeby lokalne. Inaczej natomiast ocenić wypada żeglugę na Bugu11.
Ruska ekspedycja wioząca zboże dla Jaćwingów wyruszyła, zapewnia latopis, z Brześcia. Gród ten leżał na ważnym szlaku wodnym prowadzącym z Kijowa Dnieprem, następnie w górę Prypeci, skąd można już było przewłoką przetransportować łodzie do Bugu. Rzeka ta – przynajmniej już od IX wieku – stanowiła też jakby „kręgosłup” sieci osadniczej kształtującej się ziemi wołyńskiej12.
Nie były zatem przesadą słowa Jana Długosza, iż Brześć to „jakby port
i brama do ziem litewskich i ruskich”13. Gwoli historycznej prawdy, należałoby
jednak powiedzieć, że częściej bywała to „brama”, przez którą wychodziły wyprawy książąt ruskich na Mazowsze. Pierwszą z nich, odnotowaną w źródłach,
opisała pod 1041 rokiem Powieść minionych lat zwięzłym zdaniem: „Poszedł
Jarosław na Mazowszan w łodziach”14. Skoro na czele wyprawy stał sam wielki
książę kijowski Jarosław Mądry, to i liczebność towarzyszących mu wojowników była z pewnością znaczna. Nic więc dziwnego, że ekspedycja tego sojusznika Kazimierza Odnowiciela zdecydowała o pokonaniu Miecława i ostatecznym powrocie Piastów na tron Polski15. Łodziami przybyli też z Mazowsza wojowie spieszący pod Wyszogród oblegany przez Bolesława Krzywoustego16.
10

11

12
13
14
15

16

M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach. Powiśle,
Warmia, Mazury, wprowadzenie M. Arszyński, J. Trupinda, Olsztyn 2006, s. 346–351 – o Piszu.
A. Buko, Pomiędzy Polską a Rusią. Z nowszych badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem ziemi chełmskiej, [w:] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi
Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010,
s. 116 – podkreśla znaczenie „wielkiego szlaku wiślańsko-bużańskiego, stanowiącego element
drogi tranzytowej na szlaku czarnomorsko-bałtyckim”, rozwijającego się „nieprzerwanie już od
IX w.”, co potwierdzają m.in. skarby monet arabskich. Obszernie zob.: D. Adamczyk, Orientalno-bałtycki system handlowy a proces kształtowania się Europy Wschodniej w IX i X wieku, [w:]
Średniowiecze polskie i powszechne, t. 2, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2002, s. 63–88.
A. Buko, op. cit., s. 108.
Jan Długosz, Roczniki…, księga dziewiąta, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1975, s. 331.
Powieść minionych lat, opr. F. Sielicki, Wrocław etc. 1968, s. 320.
Szczegółowo zob.: J. Bieniak, Źródło ruskie do sprawy Miecława, „Studia Źródłoznawcze”
1963, t. 8, s. 96–111; idem, Państwo Miecława. Studium analityczne, Warszawa 1963 (zwłaszcza rozdziały IV–V).
Gall, lib. III, c. 26 – kronikarz wspomina o tym głównie chyba z powodu pomyłki, w wyniku
której doszło do bratobójczej walki z Mazowszanami „przybywającymi Wisłą łodziami”.
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Możliwość przeprawy licznej armii podnosiła znaczenie nie tylko już handlowe,
ale także militarne wspomnianej drogi wodnej i samego Brześcia. Słowa Długosza o Brześciu jako „porcie i bramie ziemi litewskiej i ruskiej” („quasi portus et
ianua in terras Lithuanie et Russiae”) nie były zatem z pewnością tylko pustym
frazesem17. Kto panował w Brześciu, ten nie tylko kontrolował handel, ale też
mógł dyktować warunki polityczne. Nie dziwi zatem, że o gród ten toczyły się
ustawiczne walki Piastów z Rurykowiczami, a później także z Litwinami18. Nie
dziwi też, że Piastowie mazowieccy starali się – nie zawsze skutecznie – zachować jak najlepsze stosunki ze swymi ruskimi i litewskimi sąsiadami 19. Nie inaczej przecież stało się po wspomnianym wyżej epizodzie zagłady ruskiej flotylli
pod Pułtuskiem. Książę Konrad przerażony odwetową wyprawą Rusinów szybko poprosił o pokój i, jak dodaje latopis, „żył odtąd w wielkiej zgodzie” z Włodzimierzem Wasylkowicem20.
Kilka lat po wydarzeniach pod Pułtuskiem wydarzył się inny incydent wymownie świadczący o korzyściach żeglugi na Bugu. I tym razem jest to historia
związana z rozbojem. Piotr z Dusburga, kronikarz krzyżacki, kilka stron swego
dzieła poświęcił wyczynom pewnego łotrzyka – Marcina z Golina. Łotrzyk ten,
opowiada Piotr z Dusburga,
17

18

19

20

Joannis Dlugossi, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. IX, Varsoviae 1978, s. 261:
„Situm enim castrum illud [Brześć] optimum habet paludinibus longe versus Poloniam protensis et limosis gurgitibus, alveo quoque fluminis Bug, qui in illo loco raro vada prewet, allisque
qualificacionibus plurimis natura consitum et munitum, ut quasi portus et ianua in terras Lithuaniae et Russiae possit estimari”.
I to od czasów Chrobrego poczynając; zob.: A.F. Grabski, Studia nad stosunkami polskoruskimi w początkach XI wieku, „Slavia Orientalis” 1957, t. 6, s. 164–211; K. Kollinger, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław 2014, s. 286–290, 375–379. Zwięźle dzieje Mazowsza przedstawia ostatnio, uwzględniając najnowszą literaturę przedmiotu,
J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza,
intytulacją i genealogią książąt, Kraków 2012.
Szeroko zob.: B. Włodarski, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa 1966. Na rolę małżeństw dynastycznych Piastów mazowieckich z zachodnioruskimi Rurykowiczami oraz książętami litewskimi precyzyjnie zwraca uwagę J. Wyrozumski, Polska-Węgry i sprawa Rusi Halicko-Włodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów,
red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 111–118; zwłaszcza uwaga: „Mimo ciężkich doświadczeń doznanych za sprawą Litwy przez tę właśnie linię Piastów, a więc śmierć Siemowita
w starciu z Litwinami w czasie ich najazdu w 1261 roku i uprowadzenie przez nich Konrada,
Siemowitowego syna i Bolesławowego brata, lub może właśnie dzięki tym doświadczeniom,
tej linii przypadło szukać rodzinnego zbliżenia z Litwą” (s. 113). Orientację w związkach dynastycznych Piastów mazowieckich z książętami litewskimi i ruskimi ułatwia J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich. Studia, od strony zaś Rurykowiczów – D. Dąbrowski, Rodowód
Romanowiczów książąt halicko-wołyńskich, Poznań – Wrocław 2002.
Szerzej zob.: J. Powierski, Polityczne tło małżeństwa Bolesława II Mazowieckiego z córką
Trojdena litewskiego Gaudemundą Zofią, [w:] Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 63–82 (o samym interesującym nas incydencie – s. 77).
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z kilkoma druhami wyruszył na Litwę, i gdy trzykrotnie przeszedł przez tereny zalane
wodą, dotarł do rzeki, która nazywa się Bug. Na niej zobaczył statek wypełniony towarami, który płynął z prądem. Kryjąc się, podążył za nim, a kiedy po posiłku marynarze
udali się na spoczynek i posnęli, napadł na nich ze swoimi towarzyszami i wszystkich
wymordował. Z „wielką radością weszli na statek i popłynęli do miasta Torunia. Tam
sprzedali statek i towary, a tytułem zapłaty każdy otrzymał po dwadzieścia grzywien21.

Kronikarz nie podał niestety, jakie to towary wiozły ofiary rozboju. Nie pisze też niczego o szczegółach rejsu Marcina z Golina, który wszak musiał wyminąć kilka przynajmniej komór celnych na Bugu i na Wiśle, zanim szczęśliwie
dotarł do krzyżackiego Torunia. A żegluga na Bugu i Narwi nie zawsze – przypomnijmy los Rusinów pod Pułtuskiem – była bezpieczna. Tak samo na Wiśle.
Jeszcze w 1329 roku – pisze Piotr z Dusburga – wielki mistrz
zebrał wielkie wojsko i wysłał je do Polski, obległ zamek króla polskiego Wyszogród,
w którym mieszkali mężowie splamieni zbrodniami, znani ze skłonności do wyrządzania
zła. Napadali oni na ludzi płynących statkami po Wiśle, zabierali im rzeczy, a ich samych
porywali w niewolę albo zabijali. Nikt nie mógł ich ominąć bez poniesienia uszczerbku.
Proceder ten uprawiali wytrwale przez wiele lat z wielką szkodą dla braci i ich poddanych22.

Ryzyko bywało jednak opłacalne. Marcin z Golina i jego towarzysze ze
sprzedaży łupów otrzymali po dwadzieścia grzywien gotówki. To suma wystarczająca wówczas na przyzwoite utrzymanie jednej osoby przez jedenaście lat23.
Opowieść Piotra z Dusburga nie jest może absolutnie wierną relacją, ale z całą
natomiast pewnością oddaje ówczesne przekonanie o znacznej dochodowości
handlu prowadzonego na tym właśnie szlaku łączącym Ruś z ziemiami nad Bałtykiem. Wynik to świadomych działań – odepchniętych od handlu czarnomorskiego – władców halicko-włodzimierskich, widocznych zwłaszcza „za Jerzego I,
Andrzeja i Lwa II oraz Bolesława Jerzego II”24.
Bug, Narew i Wisła służyły jako dogodna droga wodna wyprawom wojennym zarówno Jarosława Mądrego na Mazowszan w 1041 roku, jak i samym Mazowszanom łodziami spieszącym na pomoc oblegającemu Wyszogród Krzywoustemu. Pływano też, zapewne częściej, w celach handlowych, padając niekiedy
ofiarą rzecznych piratów. Chęć zapewnienia bezpieczeństwa na tych szlakach –
21

22
23

24

Piotr z Dusburga, Kronika ziemi pruskiej, tłum. S. Wyszomirski, wstęp i komentarze J. Wenta,
Toruń 2004, s. 168. Łaciński oryginał: Petrus de Dusburg, Chronica Terre Prussiae, ed.
J. Wenta, S. Wyszomirski, Kraków 2007 (Monumenta Poloniae Historica, nova series, t. 13),
c. 229, s. 194. Zob. też: M. Cetwiński, Latrunculus Christianus – człowiek pogranicza w kronice Piotra z Dusburga, [w:] Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesno nowożytnej Europy Środkowej, red. B. Wojciechowska, W. Kowalski, Kielce 2013, s. 57–63.
Piotr z Dusburga, op. cit., s. 238.
Z. Żabiński, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981, s. 72 – podaje, że grzywna krzyżacka w tym czasie to 8643 fenigi, za feniga można było nabyć 0,275 trofy, czyli kwoty
całodziennego utrzymania.
J. Sieradzki (idem, Polska wieku XIV. Studium z czasów Kazimierza Wielkiego, Warszawa
1959, s. 118) dodaje do tego kontakty polityczne tego księstwa z państwem zakonnym.
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zwłaszcza dochodowej żegludze na Bugu – nie pozostawała bez wpływu na stosunki polityczne Mazowsza, Rusi i Litwy, te zaś prowadziły do związków dynastycznych. Nie były te ostatnie bez znaczenia dla dalszych dziejów wspomnianych krajów, jak wskazuje przykład dziedziczenia Piastów mazowieckich po
książętach halicko-włodzimierskich, a wreszcie przez Kazimierza Wielkiego25.
Podane wyżej przykłady, sądzę, że charakterystyczne, wymownie świadczą
o znaczeniu dróg wodnych Narwi i Bugu oraz ich pomniejszych dopływów.
Transport lądowy, zwłaszcza towarów takich jak zboże, sól czy płody leśne, na
odległość większą niż sto kilometrów, powodował, iż koszt transportu przewyższał wartość samego towaru26. Wykorzystywanie niewielkich nawet strumieni
jako dróg transportowych handel taki czyniło jednak nie tylko możliwym, ale
także opłacalnym27. Spławność rzek można było utrzymać znacznie łatwiej
i mniejszym kosztem niż przejezdność dróg lądowych28. Utrzymanie zaś twardej
nawierzchni tych ostatnich stanowiło problem niemal nie do rozwiązania. Trafnie dostrzegł to Gerard Labuda, pisząc, że w tamtych czasach „transport wodny
miał się tak do lądowego, jak dzisiaj jazda po autostradzie do jazdy po wyboistej
drodze”29. Zrozumiałe więc, że w bagnistych i podmokłych terenach Prus i Mazowsza chętniej wykorzystywano zamarznięte, skute lodem rzeki. Szczególnie
podczas kampanii wojennych, kiedy zachodziła potrzeba przemieszczania
znacznych oddziałów pieszych i konnych obciążonych dodatkowo taborami30.
Zimą wyprawiał się na Prusów Bolesław Krzywousty, później także zimą –
o czym wielokrotnie donoszą kroniki – również Krzyżacy napadali na Litwę31.
25

26

27

28

29
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J. Bieniak, Wygaśnięcie książąt halicko-włodzimierskich, [w:] Aetas media, aetas moderna.
Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 2000, s. 387–392. Główny rywal Kazimierza Wielkiego do panowania nad
Brześciem, Lubart, też mógł odwołać się do praw dziedzicznych. O genealogii Lubarta zob.:
J. Tęgowski, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Poznań – Wrocław 1999, s. 233–240.
G. Labuda, Rzeki w dziejach narodów (ze szczególnym uwzględnieniem narodu polskiego), [w:]
idem, Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji. Wybór studiów i rozpraw, Poznań
2008, s. 311. W 1329 r. rozsądzono spór Krakowa z Sączem. Kupcy obu tych miast w kontaktach z Toruniem mieli zrezygnować z przewozu swoich towarów łodziami zarówno Wisłą, jak
i Dunajcem. Wyjątkiem był transport łodziami soli (Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa,
cz. 1, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1879, nr 16, s. 17–18).
Por. T. Dunin-Wąsowicz, Zmiany w topografii osadnictwa wielkich dolin na niżu środkowoeuropejskim w XIII wieku, Wrocław 1974, s. 144.
Trudność sprawiał natomiast konflikt interesów między właścicielami młynów a spławiającymi
zboże i inne towary; zob.: E. Nowak-Jamróz, Z problematyki nieskuteczności prawa – szlachecki konflikt o jazy, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2003, t. 8, s. 114–123 –
problem ten pojawił się jednak dopiero w XII w. Statut z 1447 i konstytucja z 1496 r. gwarantowały wolny spław Bugiem (ibidem, s. 122).
G. Labuda, op. cit., s. 318.
Wiele przykładów można bez trudu znaleźć w kronikach Anonima tzw. Galla i Piotra z Dusburga.
E. Christiansen, (idem, Krucjaty północne, tłum. J. Szczepański, Poznań 2009, s. 224) uogólnia
wiadomości źródłowe: „Poważniejsze działania wojenne w sprzyjających warunkach były możliwe praktycznie tylko przez dwa miesiące. Musiała to być «porządna» zima – nie tak mroźna,
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Tym ostatnim towarzyszyli często rycerze angielscy. Nie powinny zatem zaskakiwać słowa Williama Szekspira, który już w scenie pierwszej pierwszego aktu
Hamleta wśród wielkich czynów ojca tytułowego bohatera wspomina, że ów
duński monarcha „w zaciętym boju wśród lodów rozbił zastępy Polaków pędzących sańmi”32.
Gospodarcze oraz polityczne i militarne znaczenie żeglugi na Bugu i Narwi
można zamknąć słowami Gerarda Labudy, odnoszącymi się wprawdzie ogólnie
do problemu żeglugi śródlądowej: „Kulturotwórcza rola rzeki jest tu widoczna”33. Bez komunikacyjnych właściwości tych rzek dzieje polityczne, gospodarcze i kulturalne Mazowsza przebiegałyby niewątpliwie inaczej, ze szkodą dla jego cywilizacyjnego rozwoju34. Rozumiał to doskonale Jan Długosz, podkreślając

32

33

34

żeby człowiek nie mógł sobie ulżyć pod gołym niebem, ani nie tak śnieżna, żeby nie dało się
jeździć konno, ale dostatecznie surowa, by przykryć moczary, utwardzić ziemię i skuć lodem
rzeki […] Wyprawom sprzyjały też gorące lato i osuszające ziemię wiatry, dzięki którym można było optymalnie łączyć transport lądowy z wodnym”. Jan Długosz (idem, Roczniki, czyli
Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księga pierwsza, księga druga, Warszawa 1962, s. 167)
zwięźle przedstawia swoje poglądy na zależność charakteru mieszkańców Polski od warunków
klimatycznych: „Powietrze tu dokuczliwe, surowe prądy powietrzne, mroźne niebo, bezlitosne
wichry, długotrwałe śniegi, stale zamarzające wierzchołki gór: wszystko to kształtuje naturę
i umysły Polaków”.
W. Szekspir, Hamlet, królewicz duński, tłum. R. Brandstaetter, Warszawa 1953, s. 16. Wypowiedź włożoną przez dramaturga w usta Horacego redakcja opatrzyła przypisem, iż zawarte
w oryginale słowo „sledded” można zrozumieć zarówno jako walczących na saniach, jak i na
nartach. E. Christiansen (op. cit. s. 30) szacuje, że w latach 1329–1408 kilkuset Anglików
uczestniczyło w krzyżackich rejzach na Litwę, najsłynniejszym z nich był w 1390 r. Henryk
Bolingbroke, od 1399 r. znany jako Henryk IV, król Anglii (też Szekspirowski bohater).
G. Chaucer (Opowieść Rycerza, tłum. P. Mroczkowski, Kraków 1988, s. 5) przedstawia swego
bohatera następująco: „Wielekroć go pierwszego sadzano / Przed innymi nacjami hen w Prusiech; / Wypraw z krzyżem na Litwie, na Rusi / Nikt tak częstych nie odbył równy jemu”.
Udziałowi rycerzy angielskich zawdzięczać zapewne należy znajomość na wyspach pewnej
afery, która rozegrała się na dworze mazowieckim około 1368 r.; zob.: A. Swieżawski, Tragedia rawska i jej echa w Anglii, [w:] idem, Mazowsze i Ruś Czerwona w średniowieczu, Częstochowa 1997, s. 185–188.
G. Labuda, op. cit., s. 311. Warto przypomnieć też wydane w Warszawie w 1903 r. inspirujące
eseje Zygmunta Glogera: Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy.
Por. uwagi na ten temat J. Sieradzkiego (op. cit., s. 121): „Zamiast obiektu sił rozmieszczonych
w sąsiedztwie bądź sięgających na Ruś południowo-zachodnią w tym czasie, powinna ona zostać ukazana jako podmiot polityki, której próby były czynione. Z takiejże pozycji obiektu jedynie należy w drodze niezbędnej rewizji wydobyć również Mazowsze, którego aktywność polityczna, poza rolą wyrojowiska ludzi na wszystkie strony, ku Prusom, Podlasiu, na Lubelszczyznę, Ruś Halicko-Włodzimierską i wschodnie części Małopolski, za Kazimierza, Ludwika
i Jagiełły jeszcze, zwłaszcza w ambitnych planach ks. Ziemowita, nazbyt jest wyraźna, by nie
skupić na sobie baczniejszej uwagi”. Siemowit IV, bo o nim tu mowa, pretendował do polskiej
korony, a ceną za zrzeczenie się pretensji do niej było nadanie mu przez Jagiełłę ziemi bełskiej
– zob.: A. Swieżawski, Nadanie ziemi bełskiej Siemowitowi IV, [w:] idem, Mazowsze i Ruś
Czerwona..., s. 137–154.
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rolę Brześcia jako „portu i bramy ziem litewskich i ruskich”. Nie pojmował by
jej, gdyby wcześniej nie zdał sobie sprawy z wpływu wywieranego na dzieje
przez czynniki geograficzne, kształtowane wówczas przede wszystkim przez
sieć rzek tworzących dogodne szlaki komunikacyjne zarówno dla celów militarnych, jak i gospodarczych35. Poprzedzająca Roczniki Jana Długosza Chorografia
– zwłaszcza jej partie poświęcone hydrografii – stanowią jeden z kluczy do pojmowania jego historiozofii. Swego rodzaju zapowiedź tak popularnej później
geopolityki36.
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Warto przypomnieć tu uwagi Benona Janowskiego (idem, O odległościach jako czynniku rozwoju kultury. Studyum społeczno-przyrodnicze, Lwów 1908, s. 43), gdzie mowa, iż kierunek
dróg zależy „od kierunku, w którym różnica cen jest największa, a opór odległości najmniejszy”. I dalej: „Moglibyśmy sobie nawet wyobrazić odrębną plastykę terenu handlowego dla
różnych wytworów analogiczną do plastyki powierzchni ziemi. Najważniejszymi byłyby miejsca, wytwarzające najwięcej największej jakości towarów, najniższemi miejscowości o najsilniej rozwiniętym popycie za tym towarem, dzieliłyby je na przestrzenie o stokach rozmaicie
nachylonych, których składową poziomą stanowiłaby odległość zredukowana, t. wykreślona
w stosunku do kosztów transportu danego towaru, pionową zaś różnica cen, czyli wysokości.
Kierunek dróg byłby wtedy wyznaczony apriorycznie kierunkiem najstromszego spadku, jak
się to dzieje przy wodach płynących. Przyrosty energii sa tu najznaczniejsze, siła największą,
i gdybyśmy mogli użyć do przedstawienia rzeczy linii sił, oddających tak znakomite usługi teorii elektryczności i magnetyzmu, drogi lądowe i wodne byłyby pękami tych linii, ramionami siły. Ponieważ zaś przyrosty energii użytecznej są tu największe, więc i każda miejscowość przy
drodze lub w pobliżu niej położona ma większą zdolność rozwoju niż jakakolwiek inna”.
Trudno zatem zgodzić się z Wacławą Szelińską (eadem, Jan Długosz i opis Małopolski w jego
„Chorographia Regni Poloniae”, [w:] Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci
Jana Długosza, Warszawa 1980, s. 224), jakoby ta praca „o charakterze geograficznym” „nie
leżała w profilu jego głównych zainteresowań, dzieło wyłamujące się treściowo z wyraźnie
ukierunkowanego ku historii i hagiografii charakteru jego twórczości”.
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Summary
„Portes and the gate of earths Lithuanian and Ruthenian”: several episodes
from history of the mediaeval shipping on Bug and Narew
Used by Jan Długosza the qualification of Brest-Litovsk as „quasi-portus et ianua terras
Lithuanie et Russiae („if the port and the gate to earths Lithuanian and Ruthenian”)” the state the
customs characterization of the historic meaning of this city and the shipping on Bugu and Narwi
as not as usual the major factor elucidative mutual economic and political connections of Mazovia
with Russia, Lithuania and the monastic state. Quoted characterization of Brest proves also that the
knowledge about sensitively described in „Chorografii of the hydrographic” network junctive
earths surrendered to the rule of Jagiellonian dynasty is in his notion the base to the understanding
of historical processes leading to the connection of all these lands into one political organism.
Keywords: Jan Długosz, the inland navigation, Bug, Narew, Mazovia, Russia, Lithuania,
Brest-Litovsk.
Słowa kluczowe: Jan Długosz, żegluga śródlądowa, Bug, Narew, Mazowsze, Ruś, Litwa,
Brześć nad Bugiem.
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Broń palna w państwie Zakonu Niemieckiego
w Prusach – stan wiedzy i perspektywy badawcze
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dotychczasowego stanu wiedzy dotyczącego broni palnej w państwie Zakonu Niemieckiego w Prusach,
a także nakreślenie dalszych możliwych perspektyw badawczych. Omówione
zostaną najważniejsze publikacje dotyczące rodzajów broni palnej i amunicji,
technologii produkcji i zasobów broni palnej. Z uwagi na specyfikę zagadnienia,
które wymagałoby osobnego omówienia, zdecydowano się pominąć opracowania dotyczące wojen toczonych przez Zakon, a podające informacje o zastosowaniu broni palnej w działaniach wojennych (omówienie dotychczasowej literatury zawiera nowo wydana syntetyczna praca K. Kwiatkowskiego)1.

Przegląd badań nad bronią palną na terytorium państwa
zakonnego w Prusach
W 1868 roku ukazała się praca zasłużonego historyka i wydawcy źródeł
M. Toeppena, dotycząca najstarszych wzmianek o broni palnej w Prusach.
Omawiając początki nowej broni, M. Toppen oparł się na relacjach kronikarzy
(odrzucając te, które uznawał za niewiarogodne), wykorzystał też recesy stanów
pruskich oraz księgi miejskie2. Badacz ten zwrócił uwagę na niezwykle istotne
1

2

K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego w Prusach 1230–1525. Korporacje, jej pruskie
władztwo, zbrojni, kultura wojny i aktywność militarna, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2016, s. 426–429, 435–448.
M. Toeppen, Die älteste Nachrichten uber das Geschützwesen in Preussen, „Archiv für Offiziere des Königlichen Preussischen Artillerie- und Ingenieure Corps” 1868, Jahrgang 32, Band
63, s. 123–130.
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dla omawianego zagadnienia źródło, jakim były (niewydane jeszcze w tym czasie drukiem) inwentarze urzędów zakonnych oraz księga rachunkowa skarbnika
Zakonu (tzw. Tresslerbuch, obejmująca lata 1399–1409). Na ich podstawie
M. Toeppen omówił pokrótce przechowywane na zamkach zakonnych zapasy
broni palnej, prochu i pocisków. Scharakteryzował początki produkcji nowego
rodzaju uzbrojenia w państwie zakonnym, podając też zachowane wzmianki
o puszkarzach i zakresie ich obowiązków. Nie zabrakło także rozważań dotyczących rodzajów amunicji do broni palnej czy wyrobu prochu, wraz z problemami
ich ceny3. Godnym podkreślenia jest, iż omawiając wykonanie w 1408 roku
w Prusach wielkiej puszki (mającej przewyższać rozmiarami działa znane w krajach ościennych), badacz ten podał szczegółowe dane dotyczące ilości i rodzaju
zastosowanego surowca, co umożliwiało oszacowane masy działa i składu chemicznego metalu. W pracy M. Toppena znalazły się też sumaryczne zestawienia
wydatków zakonnych związanych z bronią palną (działa, proch, amunicja), autor
ten pokrótce omówił bardzo ważną kwestię transportu polowego artylerii4. Dla
okresu po 1410 roku (dla którego nie zachowały się źródła w rodzaju
Tresslerbuch) M. Toeppen oparł się na zakonnych źródłach inwentarzowych,
wykorzystał także dane z najstarszej księgi rachunkowej Starego Miasta Elbląga.
W tym miejscu znów godne podkreślenia jest sporządzenie przez tego badacza
zestawień tabelarycznych, podsumowujących stan zaopatrzenia zamków zakonnych w broń palną5. Rozważania swoje badacz ten zakończył podsumowaniem
rozwoju broni palnej w Prusach do połowy XV wieku, zawierając w nim wiele
cennych uwag dotyczących rodzajów broni i amunicji do niej, oporządzenia, łóż,
wozów, problematykę cen itd. Omówił także bardzo ważną kwestię miejsc przechowywania broni palnej w zamkach zakonnych6. Pracę M. Toeppena należy
ocenić, jak na owe czasy, bardzo wysoko, jako nieograniczającą się jedynie do
mechanicznego powtarzania zapisek źródłowych, ale także zawierającą cenne
obserwacje uogólniające i wnioski.
W kilka lat później M. Toeppen opublikował obszerną rozprawę poświęconą
średniowiecznym dziejom Elbląga. Omawiając sprawy zarządu finansowego miasta
i kwestie wojskowości miejskiej, badacz ten zwrócił uwagę na wydatki na zakupy
i wyrób broni palnej, prochu i amunicji z początku XV wieku, w oparciu o dane
z ksiąg rachunkowych Starego Miasta. Omówił też pokrótce zasoby broni palnej
przechowywane w ratuszu miejskim, na podstawie spisu z 1413 roku7
Kolejnym badaczem, który poświęcił uwagę problematyce broni palnej
w państwie Zakonu Niemieckiego, był M. Baltzer, którego praca skoncentrowa3
4
5
6
7

Ibidem, s. 131–145.
Ibidem, s. 145–160.
Ibidem, s. 160–168.
Ibidem, s. 211–236.
M. Toeppen, Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Leben im Mittelalter, Erstes Heft. Verlag von Theodor Bertling, Danzig 1871, s. 88–89.
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ła się na wojskowości Gdańska późnego średniowiecza. Jeden z jej rozdziałów
poświęcony jest sprzętowi oblężniczemu i broni palnej. Autor omówił początki
zastosowania broni palnej w państwie zakonnym, wymienił wzmiankowane
w źródłach jej rodzaje, zwracając też uwagę na metal, z jakiego je wykonano.
Poruszył też problem puszkarzy – specjalistów zajmujących się obsługą i wykonaniem armat. W pracy tego badacza znalazły się ponadto uwagi dotyczące
osprzętu do broni palnej, a także kwestie związane z wyrobem amunicji8.
W opublikowanym pod koniec XIX wieku artykule B. Engel zamieścił uwagi na temat wzmianek o uzbrojeniu zawartych w księdze skarbowej Zakonu
(wspomniany wcześniej Tresslerbuch). W omówieniu tym znalazły się informacje o broni palnej (lufach, łożach i pozostałych elementach składowych), amunicji, prochu, narzędziach służących do obsługi broni, a także o zajmujących się
obsługą (a często i wytwarzaniem) broni palnej puszkarzach. B. Engel dostrzegał zróżnicowanie surowców wykorzystywanych do wyrobu luf (brąz, miedź,
żelazo), zwrócił też uwagę na pewne szczegóły dotyczące procesów technologicznych wytwarzania luf (np. zastosowanie wosku do odlewu detali i zdobień,
powtórne odlewanie egzemplarzy uszkodzonych, czy odlewanie luf z oddzielanymi komorami prochowymi). Trudności temu badaczowi sprawiała interpretacja niektórych zapisek, np. dotyczących zastosowania sierści zwierzęcej i popiołu do wykonywania form odlewniczych9. Omawiając kwestie amunicji, zwrócił
uwagę na zróżnicowanie wielkości pocisków kamiennych i towarzyszące im
zróżnicowanie cen. Wymienił także wzmianki dotyczące amunicji metalowej
(ołowianej). B. Engel zwrócił też uwagę na zróżnicowanie łóż broni palnej –
najcięższe egzemplarze dział strzelających kulami kamiennymi osadzano na łożach nieruchomych, lżejsze na wozach czy lawetach, puszki zaś strzelające kulami ołowianymi mocowano w łożach przenośnych10. Podał wreszcie wzmianki
o znanych z imieniach puszkarzach w służbie Zakonu11. Na treść artykułu
B. Engela z pewnością wywarł wpływ fakt, iż ukazał się on krótko po wydaniu
księgi skarbowej (przez E. Joachima jako Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409, Königsberg 1896), a w owym czasie nie istniały jeszcze wydania innych podstawowych dla badania uzbrojenia w Zakonie źródeł (jak np. tzw. wielkiej
księgi urzędów, zawierającej spisy inwentarzowe urzędów zakonnych, wydanej
przez W. Ziesemera jako Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, Danzig
1921). Podkreślić jednak należy, iż wielu przypadkach B. Engel nie ograniczał się
8

9

10
11

M. Baltzer, Zur Geschichte des Danziger Kriegswesens im 14. und 15. Jahrhundert: Ein Beitrag zur Säcularfeier der Vereinigung Danzigs mit der preussischen Monarchie, Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Königlichen Gymnasiums zu Danzig. A. Müller vormals
Wedel’sche Hofbuchdruckerei, Danzig 1893, s. 19–23.
B. Engel, Nachrichten über Waffen aus dem Tresslerbuche des Deutschen Ordens von 1399–
1409, „Zeitschrift für Historische Waffenkunde” 1897–1899, t. 1, s. 230–231.
Ibidem, s. 231–232.
Ibidem, s. 232–233.
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jedynie do prostego wymieniania zapisów dotyczących broni palnej i związanego
z nią wyposażenia, ale starał się dokonywać ich krytycznej interpretacji. W opublikowanym w kilka lat później kolejnym artykule poświęconym studiom nad uzbrojeniem z terytorium państwa zakonnego badacz ten zamieścił pochodzący z roku 1454
list mistrza puszkarskiego Hansa do rady miejskiej Gdańska, oferującego mieszczanom swą służbę i zawierającego szkic działa. List ten wspomniany został pokrótce
w omówionej wyżej pracy M. Baltzera. B. Engel określił przedstawione na szkicu
działo jako tzw. działo łokciowe, będące rodzajem moździerza12.
Uwagi dotyczące broni palnej na terenie państwa zakonnego znalazły się
także w pracy K. Górskiego, poświęconej dziejom artylerii polskiej. Były to
głównie krótkie wzmianki z kronik czy zakonnych źródeł rachunkowych, cytowane za literaturą niemiecką13.
Nowy okres w badaniach nad bronią palną w państwie zakonnym w Prusach
zapoczątkowały studia B. Rathgena. W 1922 roku ukazał się jego artykuł poświęcony temu zagadnieniu, obejmujący okres od 1362 do 1450 roku14. Pracę
swą B. Rathgen rozpoczął od omówienia wzmianek o broni palnej zawartych
w wielkiej księdze urzędów, dokonując (częściowych) zestawień tabelarycznych
i w bardziej szczegółowy sposób analizując wymieniane egzemplarze broni (np.
pod względem typu kalibru czy surowca, z którego zostały wykonane). Autor
ten zauważał też zmiany chronologiczne w proporcjach między liczbami egzemplarzy broni palnej wykonanymi z różnych surowców (żelazo, metale nieżelazne). W rozważaniach B. Rathgena nie zabrakło uwag na temat amunicji (pocisków kamiennych i metalowych, bełtów do puszek) oraz prochu15. Kolejnym
punktem rozważań B. Rathgena jest Tresslerbuch, zawierający liczne wzmianki
o wydatkach związanych z bronią palną. Podobnie jak w poprzednim przypadku,
badacz ten dokonał zestawienia tabelarycznego odnośnych wzmianek, wyróżniając w nich dwa podokresy. Zwrócił m.in. uwagę, iż większość wzmiankowanych
w Tresslerbuch egzemplarzy broni palnej została wykonana z metali nieżelaznych, wyróżnił przy okazji lufy odlewane z „czystej” miedzi i z brązu. Istotne
jest, iż w przypadku dział brązowych podjął próbę określenia składu chemicznego metalu na podstawie ilości zakupionych surowców. Poruszył przy tej okazji
inne kwestie technologiczne i problemy organizacji produkcji dział i jej aspekt
finansowy. W rozważaniach B. Rathgena nie zabrakło tła porównawczego, np.
odlewane na początku XV wieku w państwie zakonnym „wielkie puszki” omówił na tle innych podobnych dział z Europy16.
12

13
14

15
16

B. Engel, Waffengeschichte-Studien aus dem Deutschordensgebiet, „Zeitschrift für Historische
Waffen- und Kostümkunde” 1906–1908, t. 4, s. 118–119.
K. Górski, Historia artyleryi polskiej, E. Wende i S-ka, Warszawa 1902, s. 13, 26.
B. Rathgen, Die Pulverwaffe im Deutschordensstaate von 1362 bis 1450, „Elbinger Jahrbuch”
1922, t. 2, s. 1–116.
Ibidem, s. 4–21.
Ibidem, s. 21–51.
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Problemowi rzemieślników-odlewników i zakonnej odlewni malborskiej poświęcił B. Rathgen osobny rozdział swej pracy, zwracając uwagę na ścisły związek ludwisarzy ze specjalistami odlewającymi lufy działowe oraz na szerokie
spektrum zadań wykonywanych przez tych ostatnich (odlewanie dział, nadzór
nad ich użyciem w polu, wyrób prochu). Podobnie jak we wcześniejszych rozdziałach, sporo miejsca poświęcono kwestiom organizacji i technologii produkcji17.
W kolejnym rozdziale pracy B. Rathgen ukazał rozwój broni palnej w Elblągu, omawiając to zagadnienie na szerszym tle organizacji wojskowej miasta. Także i w tym przypadku autor przedstawił zestawienie wzmianek o broni palnej i towarzyszącym jej osprzęcie, amunicji i prochu, sporządzone na podstawie zachowanych rachunków i inwentarza ratusza staromiejskiego z początku XV wieku.
B. Rathgen zwrócił uwagę na pewne osobliwości, jak np. dominacja puszek miedzianych w rachunkach miejskich i brak wzmianek o lufach żelaznych czy brązowych. Podobnie jak w przypadku omówienia rachunków skarbnika zakonnego,
nie zabrakło uwag dotyczących ogólnej liczby, rodzajów i masy dział czy ich cen,
a także stosowanej amunicji. B. Rathgen poruszył też istotne zagadnienie wykorzystania żelaza lanego do wyrobu luf armatnich i amunicji, dochodząc do wniosku, iż
w badanym przezeń okresie taka technologia nie była stosowana w Prusach18.
W osobnej części pracy B. Rathgen przedyskutował kwestię produkcji prochu w państwie zakonnym i omówił związane z tym problemem zagadnienia organizacyjne, technologiczne i finansowe19. Badacz sporo miejsca poświęcił różnym rodzajom łóż, lawet i wozów działowych, a także osprzętowi niezbędnemu
do obsługi broni palnej (szufle, stemple, lontownice, itd.)20.
W pracy B. Rathgena znalazło się obszerne omówienie wzmiankowanego
już listu mistrza Hansa z 1454 roku do władz Gdańska, wraz analizą zamieszczonego rysunku działa. Podobnie jak wcześniej B. Engel, B. Rathgen uznał je
za tzw. działo łokciowe21. Kolejne rozdziały pracy poświęcone zostały roli kuszy
w państwie zakonnym, wpływowi broni palnej na budownictwo zamkowe 22,
w załączniku zaś autor przedstawił znajdujące się ówcześnie w muzeum miejskim w Elblągu fragmenty dwóch brązowych późnośredniowiecznych dział23.
Generalnie pracę B. Rathgena ocenić należy wysoko. Uwagę zwraca krytyczne wykorzystanie szerokiej podstawy źródłowej (kroniki, zakonne źródła
inwentarzowe i rachunkowe, księgi miejskie), jak i dostępnej literatury przedmiotu. Zaryzykować można stwierdzenie, iż mimo upływu niemal 100 lat w dalszym ciągu przedstawia ona znaczną wartość dla badacza. Warto też wspo17
18
19
20
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Ibidem, s. 51–60.
Ibidem, s. 61–83.
Ibidem, s. 83–86.
Ibidem, s. 86–91.
Ibidem, s. 92–95.
Ibidem, s. 96–108.
Ibidem, s. 109–116.
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mnieć, iż kilka lat później praca ta została ponownie wydana jako rozdział większego dzieła B. Rathgena, traktującego o rozwoju broni palnej w Europie średniowiecznej24. B. Rathgen jest ponadto autorem kolejnej publikacji, poświęconej wielkiemu działu zwanemu „Faule Grete”. W opinii tego badacza działo to
powstało jako jedna z wielkich bombard, odlanych na zamku malborskim
w 1409 roku (tzw. bochse nest der grosen), i zostało wypożyczone w 1413 roku
przez wielkiego mistrza Heinricha von Plauen Friedrichowi burgrafowi norymberskiemu, administratorowi Marchii Brandenburskiej25.
Na kolejne znaczące opracowania dotyczące rozwoju broni palnej w państwie zakonnym przyszło czekać niemal czterdzieści lat. W roku 1960 ukazał się
artykuł M. Grodzickiej, poświęcony zabytkowym działom „spiżowym” (cudzysłów – G.Ż.) w zbiorach polskich. W pracy tej omówiono jedyny zachowany
w zbiorach polskich egzemplarz działa z terytorium dawnego państwa zakonnego, odnaleziony w ruinach zamku w Kurzętniku. Działo to określono jako bombardę, datując je prawidłowo na początek XV wieku, acz analizując je zasadniczo z punktu widzenia historyka sztuki, np. w bardzo skrótowy sposób podano
dane metryczne26. W opisie działa z Kurzętnika wątpliwości budzi zarówno zaklasyfikowanie go jako bombardy (jest to bardzo pojemny i wieloznaczny termin), jak i identyfikacja surowca, z jakiego je wykonano (acz badania technologiczne metalu udało się wykonać dopiero ponad pięćdziesiąt lat później, zob. niżej). M. Grodzicka poświęciła działu z Kurzętnika osobny artykuł. Podała w nim
więcej informacji dotyczących kontekstu znaleziska, a samo działo opisała
w bardziej szczegółowy sposób. Zaklasyfikowała je poprawnie jako działo na
kule kamienne (tzw. steinbuchse), acz w dalszym ciągu w tekście pojawia się
określenie „bombarda”, brak jest ponadto wielu ważnych danych metrycznych27.
M. Grodzicka, opierając się na pracy B. Rathgena z 1928 roku, podała szereg informacji dotyczących broni palnej w państwie zakonnym do połowy XV wieku.
Autorka uznała, iż działo kurzętnickie zostało wykonane na terenie Prus28.
Uwag dotyczących broni palnej z interesującego nas okresu nie zabrakło
w pracy M. Boguckiej, poświęconej dziejom wytwórczości rzemieślniczej
w Gdańsku w XIV–XVII wieku. Miały one jednak dość ogólny charakter29, ponadto praca ta, z uwagi na charakter podstawy źródłowej, koncentruje się głównie na czasach nowożytnych.
24
25
26

27
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B. Rathgen, Das Geschütz im Mittelalter, VDI-Verlag GMBH, Berlin 1928.
Idem, Die Faule Grete, „Elbinger Jahrbuch” 1924, t. 4, s. 45–76.
M. Grodzicka, Zabytkowe działa spiżowe w zbiorach polskich, „Studia i Materiały do Historii
Wojskowości” 1960, t. 6.2, s. 369–370, rys. 1.
Eadem, Bombarda z zamku w Kurzętniku (najstarszy spiżowy okaz artylerii krzyżackiej), „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” 1963, t. 1, s. 7–10.
Ibidem, s. 10–11.
M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962, s. 108, 110.
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Artykuł K. Koniecznego poświęcony jest problemowi rozwoju ręcznej broni
palnej w Polsce XV–XVI wieku. Dość szczegółowo opisana została w nim ręczna puszka, datowana na początek XV wieku, pochodząca z Mierzei Kurońskiej.
Przed 1945 rokiem znajdowała się ona w zbiorach zamkowych w Malborku,
a po II wojnie trafiła do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie30. Jest ona
jednym z niewielu zachowanych egzemplarzy ręcznej broni palnej, pochodzących z terenów państwa zakonnego i datowanych na okres średniowiecza.
K. Konieczny omówił przedstawienia broni palnej na datowanym na lata osiemdziesiąte XV wieku obrazie „Oblężenie Malborka”, znajdującym się do czasu
II wojny światowej w Dworze Artusa w Gdańsku, a obecnie zaginionym31.
Szereg interesujących obserwacji dotyczących broni palnej w Prusach poczynił M. Biskup, przy okazji wydania spisu sprzętu wojennego wysyłanego
przez Toruń w czasie wojny trzynastoletniej. Autor ten trafnie zwrócił uwagę na
pojemność niektórych terminów źródłowych, np. określenia lotbuchse (broń
palna na pociski ołowiane), mogącego oznaczać zarówno lekkie działo, jak
i ręczną broń palną. Podkreślił także większe niż dotychczas przyjmowano w literaturze przedmiotu znaczenie ręcznej broni palnej już w połowie XV stulecia32. Badacz ten jest wydawcą innego źródła o podobnym charakterze, mianowicie anonimowego wykazu sprzętu artyleryjskiego w Prusach Zakonnych z ok.
1523 roku. I w tym przypadku M. Biskup podniósł szereg interesujących kwestii, jak np. szerokie zastosowanie metalowych pocisków armatnich w miejsce
poprzednio stosowanych kul kamiennych, co umożliwiło znacznie zmniejszenie
rozmiarów dział. Dostrzegł też dalsze rozpowszechnianie się ręcznej broni palnej czy też rozwój form organizacyjnych artylerii33.
W 1977 roku światło dzienne ujrzała książka V. Schmidtchena, poświęcona
broni palnej w Zakonie Niemieckim w latach 1374–1410. Już sam tytuł sugerował, iż stawia ona sobie ambitny cel przedstawienia zasobów, funkcji i kosztów
związanych z tą bronią, a jej podstawowym źródłem był „księgi gospodarcze”
Zakonu. Po przedstawieniu krótkiego zarysu rozwoju broni palnej w XIV i na
pocz. XV wieku34, V. Schmidtchen omówił rodzaje i liczbę broni palnej w zasobach zakonnych, opierając się na danych zawartych w Das grosse Ämterbuch
i Tresslerbuch. Dokonał tu ciekawej (acz nieco zbyt uogólnionej) obserwacji –
o braku stałych miejsc przechowywania broni palnej, amunicji i prochu w do30
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K. Konieczny, Ręczna broń palna w Polsce w XV i XVI w, „Muzealnictwo Wojskowe” 1964,
t. 2, s. 184–185, tabl. V.
Ibidem, s. 199–201, tabl. XIIIa.
M. Biskup, Wykaz broni palnej i innego sprzętu wojennego wysyłanego przez Toruń w okresie
wojny trzynastoletniej (1454–1466), „Zapiski Historyczne” 1966, t. 31.1, s. 81–84.
Idem, Wykaz sprzętu artyleryjskiego Zakonu Krzyżackiego w Prusach z około 1523 roku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1984, t. 1.2, s. 97–100.
V. Schmidtchen, Die Feuerwaffen des Deutschen Ritterordens bis zur Schlacht bei Tannenberg
1410: Bestände, Funktion und Kosten, dargestellt anhand der Wirtschaftsbücher des Ordens
von 1374 bis 1410, Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg 1977, s. 11–22.
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mach Zakonu. Wykonane przez tego badacza zestawienie miało formę wypisów
rzeczowo-chronologicznych, opatrzonych krótkimi komentarzami. Zawierały
one wnioski dotyczące typów składowanej broni, kalibrów, materiału, z jakiego
ją wykonano, zmian stanu liczebnego i ich przyczyn. Całość zwieńczyło podsumowanie, podkreślające występowanie broni palnej we wszystkich objętych spisami domach. W przeważającej większości przypadków była to zarówno broń
lekka, jak i cięższe działa. W oparciu o dane, które zawierał Tresslerbuch,
V. Schmidtchen poruszył też problem puszkarzy-specjalistów, wśród których
znajdowali się i bracia zakonni35.
Kolejny rozdział pracy V. Schmidtchena porusza problem produkcji broni palnej i związanego z nią wyposażenia, że szczególnym uwzględnieniem roli Malborka
jako centrum produkcyjnego. Omawiając dawne technologie odlewu luf brązowych,
nie ustrzegł się błędu, przyjmując zbyt dużą rolę procesu na tzw. wosk tracony. Następnie badacz ten przedstawił zachowane wzmianki źródłowe o wydatkach na odlewy luf, zakupie gotowego oręża, wyrobie amunicji czy towarzyszącym broni palnej osprzęcie. Dokonał przy tym wielu ciekawych obserwacji, dotyczących np. typów dział, ponownego wykorzystywania materiału z nienadających się do użycia
dział, źródeł, z których sprowadzano surowce, komplikacji technologicznych przy
odlewie największych dział oraz rodzajów i kalibrów amunicji36.
Osobny rozdział poświęcił V. Schmidtchen kwestiom finansowym. Ciekawym zabiegiem było nieograniczenie się jedynie do podania całkowitej sumy
wydatków na broń palną i oporządzenie w danym roku, ale też porównanie ich
z przykładami wydatków na inne cele, acz zabrakło tu np. odniesienia wydatków
na „broń ognistą” do ogólnej sumy wydatków skarbnika w danym roku37.
Generalnie rzecz biorąc, pracę V. Schmidtchena należy ocenić jako bardzo
wartościową i przydatną. Jest ona ponadto dość bogato ilustrowana (przedstawienia
broni palnej na kartach rękopisów, zachowane zabytki, późniejsze rysunki dział),
co dodatkowo podnosi jej wartość. Jej węższy zakres chronologiczny niż dzieła
B. Rathgena spowodował, iż nie uwzględnia ona wszystkich dostępnych ówcześnie
drukiem źródeł rachunkowych z państwa zakonnego. Węższe ramy chronologiczne
pracy częściowo wyjaśniają też podanie stosunkowo niewielu wniosków dotyczących np. różnych materiałów stosowanych do produkcji luf i proporcji liczbowych
między nimi (obserwacje takie podawał już B. Rathgen). Mimo tych niedostatków
praca V. Schmidtchena jest w dużej mierze aktualna do dziś.
Jednym z największych zbiorów muzealnych gromadzących zabytki uzbrojenia z terenów dawnego państwa zakonnego w Prusach jest kolekcja Muzeum
Zamkowego w Malborku. Nic więc dziwnego, iż z dużym zainteresowaniem
przyjęto wydaną rok po ukazaniu się dzieła V. Schmidtchena pracę A.R. Chodyńskiego, mającą być w założeniu katalogiem wybranych zabytków ze zbiorów
35
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Ibidem, s. 23–48.
Ibidem, s. 49–74.
Ibidem, s. 75–78.

Broń palna…

43

malborskich. Właściwa część katalogowa poprzedzona została omówieniem
dziejów uzbrojenia na zamku malborskim, od czasów Zakonu aż do okresu powojennego. Okres zakonny przedstawiony został w oparciu o zakonne źródła
inwentarzowe i rachunkowe, a także wybraną literaturę przedmiotu. Omówienie
to ma z konieczności charakter dość skrótowy. W odniesieniu do interesującego
nas w niniejszym artykule zagadnienia, tj. broni palnej, A.R. Chodyński dokonał
wielu interesujących spostrzeżeń dotyczących np. miejsc jej przechowywania
czy kwestii związanych z jej produkcją. Autor nie uniknął jednak kilku potknięć,
jak np. nietrafne oddanie terminu lotbuchse jako „lontownica”, zamiast właściwego „broń palna strzelająca pociskami ołowianymi”38.
W części katalogowej uzbrojenie, które można wiązać z czasami zakonnymi,
(nie tylko broń palna) nie występuje w ogóle – z uwagi na rozproszenie malborskiej kolekcji uzbrojenia wskutek decyzji władz polskich po 1945 roku (o czym
oczywiście autor nie mógł napisać z uwagi na ówczesną sytuację polityczną)
i późniejsze tworzenie jej w dużej mierze od nowa z darów czy zakupów.
Spośród współczesnych uczonych, jednym z najbardziej zasłużonych dla badań nad uzbrojeniem w państwie zakonnym w Prusach jest niewątpliwie A. Nowakowski. W 1980 roku ukazała się jego praca poświęcona uzbrojeniu wojsk
zakonnych w XIV i w początkach XV stulecia. Jednakże już we wstępie autor
zrezygnował z omówienia zagadnień związanych z artylerią – wymagającą
osobnego potraktowania39.
W roku 1986 badacz ten opublikował dwie ważne prace, omawiające arsenały zamków zakonnych w Prusach odpowiednio w okresie 1363–1431 i na początku XVI wieku. W pierwszej z nich autor znów niejako programowo zrezygnował z przedstawienia problematyki broni palnej, uzasadniając to już istniejącym omówieniem tego zagadnienia w pracy V. Schmidtchena40. Wyrazić należy
żal z powodu podjęcia przezeń takiej decyzji. Z jednej strony oznaczała ona rezygnację z możliwości odniesienia się do pewnych nieścisłości czy pomyłek
zawartych w książce V. Schmidtchena. Z drugiej strony, przedstawienie zakonnych zasobów uzbrojenia niewątpliwie miałoby pełniejszy i bardziej wyczerpujący charakter, gdyby objęło także broń palną. Z omówienia broni palnej (podobnie jak i machin oblężniczych) A. Nowakowski zrezygnował także i w drugiej z wymienionych prac, uzasadniając to odmiennym charakterem tej problematyki, wymagającej jego zdaniem innego podejścia badawczego, i zapowiadając osobną publikację na ten temat41.
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A.R. Chodyński, Zbrojownie malborskie, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 1978, s. 5–14.
A. Nowakowski, Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV i na początku XV wieku,
„Acta Archaeologica Lodziensia” t. 32, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1980, s. 18.
Idem, Arsenały zamków krzyżackich w Prusach w latach 1364–1431, „Medievalia Archaeologica. Acta Archaeologica Lodziensia” 1986, t. 31, s. 50, 53–55, 62.
Idem, Arsenały zamków krzyżackich w Prusach na początku XVI w., „Acta Archaeologica Lodziensia” 1986, t. 32: Studia nad kulturą materialną wieków od XIV do XVI, red. T. Poklewski,
s. 43, przyp. 1.
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Broń palna pojawiła się natomiast na kartach kolejnej publikacji tego autora,
dotyczącej zawartości arsenałów zakonnych na przełomie XIV i XV wieku. Zagadnienie to potraktowano jednakże bardzo skrótowo, poświęcając mu niecałą
stronę tekstu42. Podobnie przedstawia się stan rzeczy w wydanej w 1994 roku
w języku angielskim książce A. Nowakowskiego, poświęconej uzbrojeniu
w średniowiecznym państwie zakonnym w Prusach. Tu także badacz programowo
zrezygnował z omówienia machin oblężniczych i artylerii ogniowej, odwołując
się do prac V. Schmidtchena i B. Rathgena43. W książce swej A. Nowakowski
umieścił jedynie krótką, 2-stronicową charakterystykę ręcznej broni palnej44.
Kolejna praca A. Nowakowskiego porusza istotny problem źródeł zaopatrzenia wojsk zakonnych w uzbrojenie. Słusznie podkreślono w niej zorganizowany
i kontrolowany przez władze korporacji zakonnej charakter wytwórczości broni
palnej i związanego z nią oporządzenia45. Uwag o broni palnej nie zabrakło
wreszcie w artykule tego autora, poświęconym arsenałowi zakonnemu na zamku
w Toruniu. A. Nowakowski podkreślił w tej pracy różnorodność miejsc przechowywania broni palnej i związanego z nią wyposażenia na zamkach zakonnych46.
W roku 1990 światło dzienne ujrzał katalog jubileuszowej wystawy poświęconej 800-leciu Zakonu Niemieckiego. Opublikowano w nim dwie krótkie noty
dotyczące poruszanej w niniejszym artykule problematyki. Pierwsza z nich, autorstwa M. Woźniaka, przedstawiała omówiony wyżej zabytek artylerii z państwa zakonnego, mianowicie działo z Kurzętnika. W nocie tej, acz prawidłowo
klasyfikującej zabytek jako lekkie działo na kule kamienne, podtrzymano jednak
nieprecyzyjne określenie bombarda. Ponownie ponadto uznano, iż działo to zostało odlane z brązu47. Druga nota, autorstwa M. Arszyńskiego i I. Sikorskiej42
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Idem, Some Remarks about Weapons stored in the Arsenals of the Teutonic Order’s Castles in
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Toruń 1994, s. 333–335.
A. Nowakowski, Arsenał zamku krzyżackiego w Toruniu, [w:] Materiały z VII sesji naukowej
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Ulfik, omawia kilka wybranych zabytków kamiennych kul armatnich ze zbiorów
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, pochodzących z badań wykopaliskowych
na zamku w Reszlu48.
W tym samym roku ukazało się zbiorcze opracowanie, pod redakcją wybitnego
bronioznawcy A. Nadolskiego, omawiające polskie uzbrojenie z okresu 1350–1450.
Zamieszczono także artykuł poświęcony broni palnej, autorstwa wybitnego badacza
dawnego uzbrojenia M. Głoska. Autor ten zamieścił uwagi dotyczące broni palnej
w państwie zakonnym. Nie zabrakło skrótowego omówienia działa kurzętnickiego,
uwag dotyczących użycia broni palnej przez Zakon podczas wojen z Polską czy
kwestii wpływu nowej broni na zakonną architekturę obronną49.
W wydanej w 1998 roku kontynuacji wymienionego opracowania, omawiającej uzbrojenie w Polsce w II połowie XV w., umieszczone zostały dwa artykuły omawiające osobno problematykę ręcznej broni palnej oraz artylerii, oba pióra M. Mielczarka. W pierwszym z nich wspomniano o istotnym źródłe dla dziejów broni palnej na terenia państwa zakonnego, jakim jest wspomniany wyżej
zaginiony obraz Oblężenie Malborka50. W drugim z kolei krótko zasygnalizowano problematykę zasobów broni palnej w państwie zakonnym, wspomniano
też o wartości źródeł zakonnych dla wyjaśnienia pewnych kwestii terminologicznych związanych z artylerią51.
W badaniach nad dziejami broni palnej w państwie zakonnym nie sposób
pominąć kwestii finansowych. Istniejącą w tym zakresie lukę w bardzo udany
sposób w odniesieniu do początku XV wieku wypełnił artykuł W. Świętosławskiego. Autor ten wykorzystał szeroką podstawę źródłową, zwrócił też większą,
niż dotychczas to czyniono, uwagę na problematykę artylerii miejskiej w państwie zakonnym52. Dokonawszy krótkiej charakterystyki stosowanej w źródłach
terminologii, badacz ten wskazał na odmienność źrodeł zaopatrzenia w broń
palną dla Zakonu (zasadniczo produkcja własna) i miast (warsztaty cechowe).
W. Świętosławski poruszył problem sporych różnic cenowych między różnymi
rodzajami broni, dokonując też, gdzie było to możliwe, próby oszacowania wagi
wymienionych w źródłach egzemplarzy. Obok kosztów zakupu surowców, badacz zwrócił uwagę na kwestię innych kosztów, jak wytwarzanie form odlewniczych, zakup paliwa czy wynagrodzenie dla wykonujących broń palną specjali-
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Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens, Bertelsmann Lexikon Verlag, München 1990, s. 70.
M. Arszyński, I. Sikorska-Ulfik, II. 2, 23. Büchsenkugeln, [w:] 800 Jahre Deutscher Orden...,
s. 70–71.
M. Głosek, Broń palna, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350–1450, red. A. Nadolski,
Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej, Łódź 1990, s. 156, 159, 161–163.
M. Mielczarek, Ręczna broń palna, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450–1500, red.
A. Nowakowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 61, 64.
Ibidem, s. 66, przyp. 286; s. 69.
W. Świętosławski, Koszt broni palnej i jej użycia w państwie krzyżackim w Prusach na początku XV wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 1993, t. 35, s. 19.
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stów i ich pomocników53. W artykule nie zabrakło rozważań nad cenami wyposażenia do broni palnej, jak łoża, wozy czy koła do nich, a także omówienia cen
różnych rodzajów amunicji oraz cen prochu54. Podjęto wreszcie próbę oszacowania kosztów użycia broni palnej, za przykład biorąc działo z Kurzętnika,
a także oszacowano ogólne wydatki zakonne na odlewanie dział w warsztatach
malborskich na początku XV wieku55. W uwagach końcowych badacz wyraźnie
podkreślił, iż wyrażana wielokrotnie w literaturze opinia o znacznych kosztach
produkcji i zastosowania broni palnej jest nadmiernie uproszczona i słuszna jedynie w odniesieniu do największych dział. W przypadku broni średniej wielkości, jaka dominowała w państwie zakonnym w omawianych okresie, jej ceny nie
były barierą ani dla Zakonu, ani dla miast pruskich56.
W roku 1996 ukazał się angielskojęzyczny artykuł A.R. Chodyńskiego, poświęcony wzmiankowanemu wyżej inwentarzowi broni palnej w ratuszu Starego
Miasta Elbląga z 1413 roku. Jego zawartość autor omówił na szerszym tle
wzmianek o uzbrojeniu, zawartych w miejskich księgach rachunkowych, ze
szczególnym uwzględnieniem danych o broni palnej57. Samo wydanie tekstu inwentarza zostało poprzedzone informacjami na temat zbrojowni miejskiej,
z uwzględnieniem wyników nowych badań archeologicznych, oraz obszernym
komentarzem dotyczącym zawartości zbrojowni miejskiej. Na końcu umieszczono wreszcie glosariusz trudniejszych terminów58. Rok później praca ta opublikowana została w języku polskim59.
Początek XXI wieku był świadkiem prawdziwego wysypu prac dotyczących
broni palnej z terenów państwa zakonnego. W roku 2000 ujrzał światło dzienne
artykuł B. Możejko, dotyczący wspomnianego wielokrotnie listu mistrza Hansa
do gdańskiej rady miejskiej z 1454 roku. Rozważania poprzedzono ogólnymi,
niekiedy dość uproszczonymi, uwagami o stosowanej w połowie XV wieku artylerii60. W kwestii przedmiotowej korespondencji warto podkreślić, że autorka
zamieściła w artykule fotokopię listu, wraz z odnośnym rysunkiem działa. Odmiennie niż uczynił to w omówionym wyżej artykule B. Engel (do którego pracy
autorka się nie odniosła), B. Możejko zaproponowała różne interpretacje dotyczące rodzaju działa, nie przesądzając jednoznacznie o trafności żadnej z nich.
Na samym końcu artykułu autorka umieściła transkrypcję listu61.
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W 2004 roku ukazała się praca znanego historyka bronioznawcy J. Szymczaka,
poświęcona początkom broni palnej w Polsce i obejmująca okres od 1383 do 1533
roku. W pracy tej nie zabrakło odniesień do broni palnej z państwa zakonnego.
Omawiając typy broni strzeleckiej, autor wymienił wspomniany wyżej zabytek
z Mierzei Kurońskiej, wspomniał o przedstawieniach ręcznej broni palnej na obrazie
Oblężenie Malborka, a także wykorzystał dane ze spisu arsenałów zakonnych z ok.
1523 roku62, nie wykorzystał jednak potencjału zakonnych źródeł inwentarzowych.
Do wspominanego spisu arsenałów zakonnych badacz ten odwołał się także przy
przedstawieniu poszczególnych rodzajów dział artyleryjskich63. Przedstawiając problem osprzętu działowego, J. Szymczak sięgnął do danych dotyczących zapasów
uzbrojenia w ratuszu elbląskim z 1413 roku64. W tej części pracy autor wspomniał
o dziale z Kurzętnika, umieszczając je w tabeli zatytułowanej Najsłynniejsze polskie
działa z XIV–XVI w. na tle artylerii europejskiej65. Wydaje się to głęboko nieuzasadnione (pomijając oczywisty fakt, iż działo to trudno uznać za polskie), przede
wszystkim dlatego, iż owa tabela przedstawia przykłady artylerii najcięższej.
W szerszym zakresie do źródeł inwentarzowych i rachunkowych z terenów
państwa zakonnego J. Szymczak odniósł się w kolejnej części pracy, poświęconej kwestii produkcji i cen broni palnej66. Warto jednak wspomnieć, iż w tym
miejscu autor dopuścił się pewnej pomyłki, pisząc, iż już w XV wieku wykonywano pełne odlewy luf, które następnie wiercono do pożądanego kalibru – w tej
kwestii autor wskazał m.in. inwentarz elbląski z 1413 roku67. W rzeczywistości
taką technikę zaczęto stosować dopiero w XVIII wieku.
Do źródeł dotycząch państwa zakonnego autor sięgał przy omawianiu problemów dotyczących wytwarzania amunicji, podając np. dane dotyczące produkcji kul kamiennych w Malborku na przełomie XIV i XV wieku68, czy zakupów amunicji przez Elbląg69. Autor ten spomniał o wyrobie amunicji ołowianej
w Malborku na przełomie XIV i XV w.70 Podobnie rzecz się ma w kwestii danych dotyczących kosztów użytkowania broni palnej71, czy w kolejnej części
pracy, poświęconej roli puszkarzy oraz ośrodkom produkcji broni palnej72.
Z oczywistych względów odniesień do państwa zakonnego nie zabrakło
w części pracy poświęconej broni palnej na polu walki73. To samo powiedzieć
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można o części traktującej o zasobach broni, acz dane dotyczące arsenałów na
ziemiach zakonnych przedstawiono w dość pobieżny sposób, wyjątek czyniąc
dla wspomnianego spisu z ok. 1523 roku74.
Generalnie rzecz ujmując, rozprawa J. Szymczaka jest dziełem niezwykle
wartościowym dla badań nad początkami broni palnej w Polsce. Z drugiej strony, niewykorzystanie w większym stopniu potencjału źródeł zakonnych może
nieco dziwić, gdyż autor ten obficie czerpał z danych dostarczanych przez źródła
z innych krajów ościennych, np. Czech czy Śląska. Praca J. Szymczaka, mimo
że w dość wybiórczy sposób (co jest poniekąd zrozumiałe z uwagi na jej zakres
tematyczny) odnosi się do kwestii związanych z bronią palną w państwie zakonnym, jest jednak cenną pomocą przy studiach nad tym zagadnieniem.
W opublikowanym w 2007 roku artykule P. Strzyż omówił zespół kamiennych kul działowych z zamku w Reszlu. Artykuł ten to jedna z pierwszych prób
szczegółowego omówienia archeologicznego zespołu amunicji do broni palnej.
Wspomnieć należy, iż w dotychczasowej literaturze problematykę amunicji traktowano często dość pobieżnie, ograniczając się do ogólnych uwag na temat surowca i kalibru. P. Strzyż dokonał bardzo szczegółowego pogrupowania zespołu
wedle kalibrów kul, dokonując też próby powiązania ich z ówcześnie stosowanymi rodzajami artylerii. Zamieścił ponadto wiele cennych uwag dotyczących
organizacji ich produkcji. Dokonał wreszcie zestawienia tabelarycznego, podając dokładne dane dotyczące średnicy, masy oraz stanu zachowania kul75. W podobny sposób (acz bez zestawień tabelarycznych, z uwagi na ograniczone rozmiary artykułu) autor ten przedstawił zbiory amunicji średniowiecznej z pogranicza Polski i państwa zakonnego, podejmując, gdzie było to możliwe, próby
powiązania ich z toczonymi działaniami wojennymi76.
Praca S. Jóźwiaka i J. Trupindy z 2007 roku, poświęcona organizacji życia
na zamku malborskim w czasach wielkich mistrzów, zawiera sporo cennych
uwag na temat broni palnej. Dotyczyły one pomieszczeń zajmowanych przez
zakonnych specjalistów od broni palnej, zakupów uzbrojenia czy miejsc składowania broni palnej i związanych z nią surowców77. Poruszono też kwestie organizacji produkcji broni palnej na zamku malborskim78.
Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku było świadkiem dwóch ważnych wystaw w Muzeum Zamkowych w Malborku. Pierwsza z nich, Imagines potestatis
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(2007), poświęcona była symbolice władzy w Zakonie Niemieckim i w Polsce.
Druga (2010) dotyczyła zaś kwestii fundacji artystycznych na terenie państwa
zakonnego w Prusach. W katalogach obu wystaw pojawiły się noty autorstwa
A.R. Chodyńskiego, poświęcone wielokrotnie wspomnianemu już działu z Kurzętnika. W notach tych po raz pierwszy pojawiła się dokładna informacja o masie działa. Zwraca uwagę, obok dokładnego opisu zewnętrznego, wykorzystanie
archiwalnej dokumentacji rysunkowej i fotograficznej79. Przy tej okazji wspomnieć należy kolejną pracę A.R. Chodyńskiego, poświęconą magazynom broni
na zamku malborskim. Odnośnie do broni palnej i związanego z nią osprzętu
w średniowieczu, autor ten wskazał na magazyn broni palnej na Zamku Wysokim,
a także na składy tego typu uzbrojenia w pozostałej części warowni. Sporo uwagi badacz poświęcił też kwestiom produkcji luf, łóż działowych oraz amunicji80.
W okresie tym ukazały się też dwa ważne artykuły M. Dąbrowskiej, poświęcone prowadzonym na terenie tzw. Zamku Niskiego w Malborku badaniom wykopaliskowym. W pierwszym z nich autorka przedstawiła wyniki badań prowadzonych w okolicach tzw. ludwisarni, gdzie wedle źródeł zakonnych znajdować
miały się dwór kamieniarski i działolejnia. Na dostępnym do badań terenie dawnej ludwisarni odkryto m.in. fragmenty form odlewniczych oraz bryłki stopów
miedzi. Przyjęto założenie, iż odkryte fragmenty mogły być częściami form służących do odlewu luf działowych81.
Wyniki tych badań autorka omówiła szerzej w kolejnym artykule. Wskazała
na możliwe podziały wewnętrzne budynku działolejni, które można wiązać z poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego. Na podstawie kilku odtworzonych fragmentów form M. Dąbrowska podjęła próbę określenia zewnętrznych
średnic odlewanych wyrobów, przedstawiła też hipotezę, iż niektóre formy mogły być wykonywane wielokrotnie82. Celem rekonstrukcji procesu odlewania
dział, autorka sięgnęła do pochodzącego z lat 80. XVIII wieku podręcznika Na79
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uka artylerii J. Jakubowskiego. Dokonując przy tej okazji wielu interesujących
i słusznych obserwacji, M. Dąbrowska nie wykluczyła jednoznacznie możliwości odlewania pełnych luf działowych (podobnie jak J. Szymczak w 2004 roku,
zob. wyżej)83. Autorka ta, w oparciu o źródła zakonne i literaturę przedmiotu,
omówiła też problem składu chemicznego metalu stosowanego do odlewu luf
oraz inne kwestie techniczne84.
W 2013 roku ukazała się praca J. Stępińskiego, G. Żabińskiego i P. Strzyża,
poświęcona wielokrotnie wzmiankowanej już puszce z Kurzętnika. Obok charakterystyki zewnętrznej działa (wraz z dokładnymi danymi metrycznymi) podjęto próbę jego klasyfikacji. Zrezygnowano z nieprecyzyjnego określenia „bombarda”, zastępując je precyzyjniejszym „hufnica”, czyli lekkie działo polowe85.
W artykule podjęto też próbę ogólnej charakterystyki broni palnej w państwie
Zakonu do czasów bitwy grunwaldzkiej, dokonując m.in. charakterystyki wydatków na ten rodzaj uzbrojenia w zachowannych rachunkach zakonnych z przełomu XIV i XV wieku86. Najbardziej istotną częścią tego artykułu były badania
technologiczne działa. Wykazały one, iż wykonane zostało nie z brązu czy spiżu, jak przyjmowano w dotychczasowej literaturze, lecz z zanieczyszczonej antymonem miedzi87.
Przełomowe znaczenie dla badań nad średniowieczną bronią palną w Polsce
i Europie Środkowej mają dwie publikacje książkowe P. Strzyża 88. Wynika to
przede wszystkim z faktu uwzględnienia w o wiele większym niż dotychczas
stopniu źródeł archeologicznych, w tym traktowanych dotychczas nieco po macoszemu znalezisk amunicji. Książki zaopatrzono w szczegółowe katalogi zabytków, wraz z bogatym materiałem ilustracyjnym.
Obie prace zawierają wiele informacji o broni palnej w państwie zakonnym.
W poniższym omówieniu z uwagi na szczupłość miejsca pominięto odniesienia
do materiałów w katalogach, acz nie sposób nie zaznaczyć, iż znaleziska z państwa zakonnego (szczególnie amunicja) zajmują w nich poczesne miejsce.
W pierwszej z nich autor wspomina o dwóch zabytkach piszczeli z terytorium
państwa zakonnego, mianowicie o znalezisku z Mierzei Kurońskiej oraz o zabytku przechowywanym obecnie w Muzeum w Lęborku89. Z kolei przy omawianiu zabytków artyleryjskich, na kartach książki P. Strzyża nie zabrakło pusz83
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ki z Kurzętnika, autor ten wykorzystał też wyniki badań archeologicznych prowadzonych w Malborku przez M. Dąbrowską90. Podejmując próbę powiązania
kalibrów stosowanej w średniowieczu broni palnej z zachowanymi zabytkami
amunicji, P. Strzyż wykorzystał znaleziska z terenów państwa zakonnego, m.in.
bogaty zbiór malborski. W analizie tej zwraca uwagę staranne określenie materiału, z którego wykonano amunicję, jak np. dokładniejsza niż dotychczas klasyfikacja poszczególnych rodzajów skał91. W pracy tej pojawiają się odniesienia
do broni palnej wzmiankowanej w inwentarzach i rachunkach zakonnych92.
Podobnie przedstawia się sytuacja w drugiej wzmiankowanej pozycji książkowej tego autora. Pojawiają się w niej wyżej wymienione zabytki broni palnej
i amunicji z terenów państwa zakonnego93, a także liczne odniesienia do pochodzących z tego obszaru źródeł inwentarzowych i rachunkowych94. W pracy tej
nieco więcej uwagi niż w poprzedniej książce tego autora poświęcono kwestiom
technologii produkcji uzbrojenia. I w tym miejscu dość często sięgano do danych
ze źródeł zakonnych, a także do wyników badań archeologicznych w rejonie malborskiej działolejni95. We fragmentach pracy poświęconych technologii wytwarzania amunicji kamiennej znów zwraca uwagę bardzo duża dokładność analizy,
wykorzystująca wyniki badań petrograficznych96.
Mimo iż w omówionych pracach P. Strzyża problematyka broni palnej
w państwie zakonnym nie zajmuje zbyt eksponowanego miejsca (co jest zrozumiałe z uwagi na charakter tej pracy), to dla badacza dziejów tego rodzaju
uzbrojenia w Prusach wspomniane opracowanie będą nieocenioną pomocą,
choćby z uwagi na wielkie bogactwo materiału porównawczego.
Omawiając kwestie znalezisk amunicji do broni palnej z terenów państwa
zakonnego, wspomnieć należy także o opublikowanej w 2015 roku pracy
P. Strzyża, P. Czubli i A. Mackiewicza, poświęconej znalezionym w jednej
z olsztyńskich baszt miejskich kamiennym kulom działowym. W pracy tej, oprócz
bardzo szczegółowej analizy metrycznej zbioru, zwracają uwagę dokładne analizy petrograficzne, na podstawie których wyciągnięto wnioski na temat preferowanych przez kamieniarzy gatunków skał97. Na podstawie wyników analiz zespołu kul podjęto próbę powiązania go z używanymi ówcześnie typami dział98.
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Ibidem, s. 34–35.
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P. Strzyż, P. Czubla, A. Mackiewicz, Cannonballs from the Olsztyn turret, „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 2015, t. 28: From the Problems of Historical Archaeology, s. 123–129.
Ibidem, s. 129–131.

52

Grzegorz ŻABIŃSKI

Swego rodzaju podsumowanie dotychczasowych wyników badań nad bronią
palną w państwie zakonnym w Prusach stanowi praca K. Kwiatkowskiego. Pomimo popularnonaukowego charakteru, zawiera liczne ciekawe spostrzeżenia
dotyczące omawianego rodzaju oręża99. W pracy tej na podkreślenie zasługuje
bardzo szczegółowy przegląd dotychczasowej literatury, omawiającej różne
aspekty wojskowości państwa zakonnnego100. Praca K. Kwiatkowskiego będzie
bardzo istotną pomocą dla przyszłych badaczy problematyki „broni ognistej”
w państwie zakonnym w Prusach.
Piszący te słowa jest autorem (lub współautorem, wraz z P. Muntowskim)
kilku artykułów poruszających problematykę broni palnej w państwie zakonnym
w Prusach101. Ze zrozumiałych względów, nie podejmuje się oceniać ich wartości oraz przydatności do dalszych badań.

Postulaty badawcze
W oparciu o dokonane wyżej omówienie dotychczasowych badań nad bronią
palną w państwie zakonnym w Prusach sformułować można kilka najistotniejszych postulatów badawczych. Co prawda trudno się spodziewać spektakularnych odkryć archeologicznych zabytków uzbrojenia na miarę działa kurzętnickiego (acz nie można ich zupełnie wykluczyć), na pewno przyjąć jednak można,
iż nowe badania archeologiczne dostarczą nowych znalezisk amunicji, a może
i fragmentów uszkodzonych luf broni palnej. W analizach pocisków do broni
palnej, obok rygorystycznie stosowanego kryterium metrycznego, baczną uwagę
zwrócić należy na kwestie technologii produkcji, posiłkując się wynikami badań
petrograficznych i metaloznawczych.
99

K. Kwiatkowski, Wojska Zakonu Niemieckiego…, s. 426–429, 435–448.
Ibidem, s. 495–542.
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Przy tej okazji nadmienić należy, iż badaniom technologicznym należałoby
poddać omówione wyżej dwa zachowane egzemplarze ręcznej broni z terenów
państwa zakonnego w Prusach. Jako że są one wykonane ze stopów miedzi, badania takie mogłyby mieć charakter niskoinwazyjny (spektrometria), a więc
o wiele łatwiej można by uzyskać zgodę instytucji muzealnych na ich przeprowadzenie niż w przypadku badań inwazyjnych, wiążących się z koniecznością
pobrania próbek.
W kwestii wykorzystania źródeł historycznych stwierdzić należy, iż mimo
upływu lat badacze ciągle w dość ograniczonym stopniu (acz daje się tu zaobserwować poprawę) sięgają do materiałów archiwalnych. Na szczególne podkreślenie zasługują tu materiały gdańskie, pozwalające rzucić więcej światła na
wciąż niedostatecznie rozpoznaną problematykę broni palnej w miastach pruskich. Ponadto, acz źródła te dostępne są drukiem od ponad stu lat, zaryzykować
można stwierdzenie, iż wciąż nie do końca wykorzystano możliwości tkwiące
w analizie zakonnych źródeł rachunkowych i inwentarzowych.
Stwierdzić wreszcie wypada, iż badania nad bronią palną w państwie zakonnym w Prusach, podobnie jak inne kierunki badań bronioznawczych, będą niejako naturalną koleją rzeczy stawać się badaniami opartymi na współpracy przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy, np. historyków, archeologów, (archeo)metalurgów, (archeo)botaników czy geologów.
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Summary
Firearm in the state of the Teutonic Order’s in Prussia – the state of
knowledge and research perspectives
The paper offer a brief summation of results of hitherto research on firearms in the state of the
Teutonic Order in Prussia. The most important works dealing with this issue are discussed and
their usefulness for further research is assessed. Concerning possible suggestions for further research, it is stated that future examinations will have to be more and more interdisciplinary in their
nature, which is anyway a general tendency in research on arms and armour. They will need to involve participation of specialists from various fields, such as history, archaeology, (archaeo)metallurgy, (archaeo)biology and geology.
Keywords: Teutonic Order, Prussia, Middle Ages, Early Modern Period, Weaponry, firearms,
artillery.
Słowa kluczowe: Zakon Niemiecki, Prusy, średniowiecze, okres wczesnonowożytny, uzbrojenie, broń palna, artyleria.
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Oddziaływanie wychowawcy na wychowanka,
czyli wychowanie ostatniego Jagiellona
w ujęciu Józefa Skoczka
Jeśli [dzieci] żyją otoczone krytyką, uczą się potępiać.
Jeśli żyją otoczone wrogością, uczą się walczyć.
Jeśli żyją otoczone strachem, uczą się być pełne obaw.
Jeśli żyją otoczone żalem, uczą się żałować samych siebie.
Jeśli żyją otoczone wyśmiewaniem, uczą się być nieśmiałe.
Jeśli żyją otoczone zazdrością, uczą się zazdrościć.
Jeśli żyją otoczone wstydem, uczą się poczucia winy.
Jeśli żyją otoczone zachętą, uczą się wiary we własne siły.
Jeśli żyją otoczone tolerancją, uczą się cierpliwości.
Jeśli żyją otoczone pochwałą, uczą się wdzięczności.
Jeśli żyją otoczone akceptacją, uczą się kochać.
Jeśli żyją otoczone aprobatą, uczą się lubić siebie.
Jeśli żyją otoczone uznaniem, uczą się, że dobrze jest mieć jakiś cel.
Jeśli żyją otoczone dzieleniem się, uczą się szczodrości.
Jeśli żyją otoczone szczerością, uczą się prawdomówności.
Jeśli żyją otoczone uczciwością, uczą się sprawiedliwości.
Jeśli żyją otoczone dobrocią i troską, uczą się szacunku.
Jeśli żyją otoczone bezpieczeństwem, uczą się wiary w siebie i ludzi.
Jeśli żyją otoczone przyjaźnią, uczą się, że świat jest dobrym miejscem do życia.
Doroty Law Nolte1

Rok 1918 przyniósł zmiany w sytuacji społeczno-politycznej narodu polskiego. Owe zmiany wpłynęły m.in. na warunki uprawiania nauki historycznej.
Te z kolei zostały zdeterminowane przez rozwój wyższych uczelni. Uczelni,
tych działających dotąd (Kraków, Lwów), jak i tych dopiero powstających
1

W. Strafford, D. Merrill, Zbyt małe, by zignorować, tłum. A. Gandecki, Lublin 2007, s. 53–54.
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(m.in. w Warszawie, Poznaniu, Wilnie, Lublinie)2. Należy podkreślić, że fundamentem środowiska historycznego okresu międzywojennego były dwa uniwersytety – w Krakowie i we Lwowie.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie zaburzyło aktywności lwowskiego środowiska historycznego. Środowisko prężnie działające dotąd, pozostało nadal bardzo aktywne. W dalszym ciągu energicznie działało bowiem Polskie
Towarzystwo Historyczne założone przez Ksawerego Liske. Cały czas wychodził również „Kwartalnik Historyczny” – organ Towarzystwa. Co więcej,
w okresie międzywojennym Towarzystwo to przybrało charakter ogólnopolski3.
Hanna Winnicka lwowskie środowisko historyczne II Rzeczypospolitej podzieliła na dwie grupy. Pierwszą stanowili historycy o ugruntowanej już w okresie międzywojennym naukowej pozycji4, drugą tzw. młodsze pokolenie badaczy5. Szczególne miejsce wśród lwowskich historyków „młodszego” pokolenia
zajmowali badacze oświaty. Z kolei Władysława Szulakiewicz uznała, że lwowskich historyków oświaty i wychowania można rozdzielić na dwa nurty6: aka2
3

4

5

6

A.F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000, s. 165.
H. Winnicka, Lwowskie środowisko historyczne 1918–1939, [w:] Środowiska historyczne
II Rzeczypospolitej, pod red. J. Maternickiego, cz. 5, Warszawa 1990, s. 121.
Do grupy pierwszej H. Winnicka zaliczyła: historyka prawa kościelnego – Władysława Abrahama (1865–1941), badacza prawa kanonicznego – Alfreda Halban-Blumenstocka (1865–
1926), historyka prawa – Oswalda Balzera, historyka prawa rzymskiego – Marcelego Chlamtacza (1865–1947), historyka gospodarki – Franciszka Bujaka (1875–1953), historyka prawa politycznego – Stanisława Starzyńskiego (1853–1935), historyka idei społeczno-gospodarczych –
Stanisława Grabskiego (1871–1949), mediewistów: Stanisława Zakrzewskiego (1873–1936),
Karola Maleczyńskiego (1897–1968) oraz Ewę Maleczyńską (1900–1972), badacza historii
powszechnej i nauk pomocniczych historii – Jana Ptaśnika (1876–1930), historyka średniowiecza i nauk pomocniczych historii – Emila Modelskiego (1881–1967), historyka Jagiellonów –
Ludwika Finkla (1858–1930), mediewistę i badacza nauk pomocniczych historii – Helenę Polaczkównę (1884–1942), historyka średniowiecza i czasów nowożytnych, którego zainteresowania skupiały się głównie na historii Lwowa – Łucję Charewiczową (1897–1943), badacza
o zainteresowaniach od średniowiecza po czasy nowożytne, od historii gospodarczej po historię
cywilizacji, od dziejów politycznych Polski po dzieje powszechne – Adama Szelągowskiego
(1873–1961), nowożytnika – Czesława Nankego (1883–1950), historyka Wazów – Eugeniusza
Barwińskiego (1874–1947), nowożytnika – Wacława Borzemskiego (1868–1935), oraz historyka dziejów politycznych okresu napoleońskiego – Eugeniusza Wawrzkowicza (zm. 1942) –
ibidem, s. 123–131.
H. Winnicka do „młodszego” pokolenia lwowskiego środowiska historycznego II Rzeczypospolitej ograniczyła jedynie dwóch badaczy: Józefa Skoczka (1903–1966) oraz Łukasza Kurdybachę (1907–1972) – ibidem, s. 135.
W owym zestawieniu pomija się tych badaczy, których ze środowiskiem lwowskim łączyło
tylko miejsce urodzenia i edukacji (J. Hulewicz), lub dla których historia wychowania nie stanowiła podstawowego pola badawczego (J. Paśnik, F. Bostel, L. Finkel, K. Twardowski), chociaż współpracowali ze środowiskiem badaczy przeszłości oświaty – W. Szulakiewicz, Zainteresowania badawcze lwowskich historyków oświaty i wychowania lat międzywojennych, [w:]
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 1, pod red. J. Maternickiego,
Rzeszów 2004, s. 223.
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demicki oraz nauczycielski7. Grupę pierwszą stanowią ci badacze, którzy w latach 1924–1939 byli związani z Katedrą Historii Oświaty i Szkolnictwa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Byli to uczniowie Stanisława Łempickiego (1885–1947). Do tego grona zaliczamy: Jana Dobrzańskiego (1901–
1997), Antoniego Knota (1904–1982), Łukasza Kurdybachę (1907–1972),
Czesława Lechickiego (1906–2001), Karola Lewickiego (1909–1991), Bronisława Nadolskiego (1903–1986) oraz Alfonsa Schletza (1911–1981)8. Grupę
drugą stanowili ci badacze, którzy reprezentowali nurt nauczycielski. Zaliczamy do nich m.in.: Franciszka Majchrowicza (1858–1928) oraz Mieczysława
Opałka (1881–1964)9.
Powyższa klasyfikacja nie obejmuje jednak Józefa Skoczka (1903–1966)10.
W. Szulakiewicz stwierdziła, że tegoż badacza można zaliczyć do grupy pierwszej, czyli uczniów S. Łempickiego, choć wyraźnie zaznaczyła, iż J. Skoczek
bezpośrednim uczniem Profesora nie był. Z całą stanowczością należy podkreślić, że największy wpływ na zainteresowania J. Skoczka wywarł Jan Paśnik.
Jednak J. Skoczek wyrósł w atmosferze duchowej Katedry Historii Oświaty
i Szkolnictwa, dlatego też został zaliczony do uczniów S. Łempickiego11.
J. Skoczek urodził się 28 listopada 1903 roku w Zalesiu koło Barszczowa
w Małopolsce12. Był synem Wincentego Skoczka (najpierw nadstrażnika skarbowego, a następnie respicjenta Straży Skarbowej we Lwowie) i Anieli Stanisławy z domu Ciołek (nauczycielki)13.
Uczył się – jako stypendysta fundacji Feliksa Szumlańskiego – w IX Gimnazjum klasycznym we Lwowie. Po maturze (uzyskanej w 1921 r.), studiował
(1921–1925) historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Swoje zainteresowania – koncentrujące się na historii kultury, miast i wychowania – rozwijał pod kierunkiem J. Ptaśnika, S. Łempickiego,
Wilhelma Brzuchnalskiego i Kazimierza Twardowskiego14.
7

8
9
10

11
12
13
14

Ibidem, s. 222. Zob.: C. Majorek, Polska historiografia oświatowa (1918–1939), [w:] Środowiska
historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 3, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 1989, s. 256–261.
W. Szulakiewicz, op. cit., s. 222–223.
Ibidem, s. 222, 225.
H. Barycz, [rec.] Wyboru pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia oprac. przez Skoczka,
„Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1959, nr 2, s. 191–200; A. Gierowski, Józef Skoczek, [w:]
Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za r. akad. 1965/66, Kraków 1968, s. 111–13; I. Kaniewska, Józef Stanisław Skoczek, www.ipsb.nina.gov.pl, [dostęp: 10.02.2016]; M. Tyrowicz,
Józef Skoczek (28 XI 1903 – 26 IV 1966), „Kwartalnik Historyczny” 1967, s. 1155–1156;
H. Winnicka, Skoczek Józef (28 XI 1903 Zalesie k. Barszczowa w Małopolsce – 26 IV 1966
Kraków), [w:] Słownik historyków polskich, pod red. M. Prosińskiej-Jackl, Warszawa 1994,
s. 477; J. Wolski, Józef Skoczek, „Studia Historyczne” 1966, z. 1–2, s. 172–173.
I. Kaniewska, op. cit.; W. Szulakiewicz, op. cit., s. 223; H. Winnicka, Skoczek Józef…, s. 477.
I. Kaniewska, op. cit.; H. Winnicka, Skoczek Józef…, s. 477.
I. Kaniewska, op. cit.; M. Tyrowicz, op. cit., s. 1155.
I. Kaniewska, op. cit.; M. Tyrowicz, op. cit., s. 1155; H. Winnicka, Skoczek Józef…, s. 477.
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W 1926 roku – na postawie pracy Historia rodziny Stacherów – uzyskał stopień doktora filozofii. Promotorem pracy doktorskiej był J. Ptaśnik, choć na dyplomie został umieszczony Konstanty Chyliński15.
Pracę zawodową rozpoczął J. Skoczek już w czasie studiów. 1 stycznia 1922
roku podjął pracę w Archiwum Miasta Lwowa. W Archiwum – gdzie pracował
do 11 stycznia 1940 roku – był kolejno asystentem, archiwariuszem oraz zastępcą dyrektora. Równocześnie – gdyż w latach 1930–1944 – pracował jako archiwariusz w archiwum kurii biskupiej obrządku łacińskiego we Lwowie. W latach
1927–1936 uczył historii i języka polskiego w prywatnych gimnazjach Lwowa.
J. Skoczek otrzymał mianowanie – na okres od września 1939 do 31 sierpnia
1942 roku – na starszego asystenta Uniwersytetu Jana Kazimierza. Jednak wojna
uniemożliwiła mu podjęcie tej funkcji. Wojna przerwała także, rozpoczęty na
przełomie 1938/1939, przewód habilitacyjny. J. Skoczek w czasie okupacji sowieckiej Lwowa był kierownikiem Oddziału Bibliograficznego Biblioteki Akademii Nauk USSR (1 maja 1940 – 31 czerwca 1941). Po zajęciu miasta przez
Niemców pracował w Archiwum Państwowym (1 grudnia 1941 – 20 lipca 1944)
oraz uczył języka niemieckiego w zawodowej szkole kolejowej. Po ponownym
wkroczeniu Rosjan pracował w Bibliotece Pedagogicznej (1 lipca 1944 – 18
marca 1945) oraz w Komisji Repatriacyjnej.
W październiku 1945 roku J. Skoczek opuścił Lwów. 19 października przybył do Krakowa. Od 1 stycznia 1946 pracował jako referent, a następnie (31
stycznia 1947 – 1 kwietnia 1949) jako kierownik bibliotek Wojewódzkiego
Związku Samorządowego.
W 1946 roku J. Skoczek habilitował się w zakresie historii średniowiecznej, ze
szczególnym uwzględnieniem historii miast, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po uzyskaniu habilitacji przeniósł ją na Uniwersytet Jagielloński, gdzie poszerzono jej zakres o historię kultury polskiej wieków średnich i Odrodzenia.
1 stycznia 1949 roku J. Skoczek podjął pracę dydaktyczną na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Początkowo pracował w Katedrze Historii Polski Feudalnej, następnie w Katedrze Historii Polski XVI–XVIII wieku. Początkowo jako docent,
następnie jako profesor nadzwyczajny. Prowadził zajęcia z historii Polski, historii sztuki, seminaria, wykłady monograficzne z dziejów kultury i wychowania.
J. Skoczek pracował także w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Wyższej Szkole Pedagogicznej) w Krakowie (1949–1952) i w Instytucie
Pedagogicznym w Katowicach (1949–1950). Od 1958 roku był wykładowcą
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. J. Skoczek pracował do ostatnich
chwil życia, choć na skutek pogarszającego się stanu zdrowia jego aktywność
zawodowa zmniejszała się z dnia na dzień. Zmarł 26 kwietnia 1966 roku w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim16.
15
16

I. Kaniewska, op. cit.; M. Tyrowicz, op. cit., s. 1155.
I. Kaniewska, op. cit.; M. Tyrowicz, op. cit., s. 1155; H. Winnicka, Skoczek Józef…, s. 477.
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Dorobek J. Skoczka dzieli się na trzy płaszczyzny tematyczne17. Pierwszą
z nich stanowią prace z zakresu historii Lwowa. Za najważniejsze należy uznać:
Dotychczasowy stan badań nad historią Lwowa18, Ze studiów nad średniowiecznym Lwowem19, Studia nad patrycjatem lwowskim wieków średnich20, Dzieje
lwowskiej szkoły katedralnej21, Polskość Śląska w archiwalnych źródłach Lwowa22, Stosunki kulturalne Śląska ze Lwowem w wiekach średnich23 oraz Udział
Śląska w życiu i kulturze południowo-wschodnich ziem Polski24.
Drugim obszarem badawczym J. Skoczka były zagadnienia takie, jak: rola
języka, książki oraz biblioteki i czytelnictwo w kręgu mieszczan lwowskich. Do
najważniejszych prac z tego zakresu zalicza się rozprawę pt. Kwestia języka kazań lwowskich w wieku XIII–XVI25 oraz obszerną, dobrze udokumentowaną pracę pt. Lwowskie inwentarze w epoce renesansu26.
Trzecim obszarem były dzieje oświaty i kultury w Polsce. Najważniejsze
prace z tego zakresu badawczego to: Wychowanie Jagiellonów27, Wychowanie
Wazów28, Stosunki kulturalne Polski z Zachodem w XV w.29, Wychowanie
i szkolnictwo w średniowiecznej Polsce30 oraz Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia31.
Na szczególne zainteresowanie zasługuje praca zatytułowana Wychowanie
Jagiellonów, gdyż zawiera, rzadkie w historiografii polskiej, rozważania koncentrujące się na tematyce kształtowania osobowości na dworze panującym 32.
Historyk przedstawił w niej m.in. obraz wychowania ostatniego Jagiellona.
Obraz, którego „zasadnicze fakty i bardziej znamienne momenty” zostały już
przedstawione w literaturze przedmiotu33. Jednak J. Skoczek uznał je za nie17
18
19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

M. Turowicz, op. cit., s. 1155–1156; H. Winnicka, Skoczek Józef…, s. 477.
J. Skoczek, Dotychczasowy stan badań nad historią Lwowa, Lwów 1925.
Idem, Ze studiów nad średniowiecznym Lwowem, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1927.
Idem, Studia nas patrycjatem lwowskim wieków średnich, „Pamiętnik Historyczno-Prawny”
1928.
Idem, Dzieje lwowskiej szkoły katedralnej, Lwów 1929. Zob.: A. Knot, [rec.] Józef Skoczek,
Dzieje lwowskiej szkoły katedralnej, „Kwartalnik Historyczny” 1929, s. 566–72.
J. Skoczek, Polskość Śląska w archiwalnych źródłach Lwowa, Katowice 1936.
Idem, Stosunki kulturalne Śląska ze Lwowem w wiekach średnich, Katowice 1937.
Idem, Udział Śląska w życiu i kulturze południowo-wschodnich ziem Polski, Katowice 1938.
Idem, Kwestia języka kazań lwowskich w wieku XIII–XVI, Lwów 1927.
Idem, Lwowskie inwentarze w epoce renesansu, Lwów 1939.
Idem, Wychowanie Jagiellonów, Lwów1932.
Idem, Wychowanie Wazów, Lwów 1937.
Idem, Stosunki kulturalne Polski z Zachodem w XV w., Lwów 1938.
Idem, Wychowanie i szkolnictwo w średniowiecznej Polsce, Lwów 1939.
Idem, Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia, Wrocław 1956. Zob.: H. Barycz,
op. cit., s. 191–200.
M. Tyrowicz, op. cit., s. 1155.
J. Skoczek znał prace Antoniego Danysza, Ludwika Finkla, Kazimierza Hartleba i Ludwika
Kolankowskiego. Zob.: A. Danysz, O wychowaniu Zygmunta Augusta, Kraków 1915; L. Fin-
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wystarczające, dlatego też podjął się przedstawienia nowej konstrukcji tegoż
obrazu34.
W przekonaniu owego badacza, wychowanie Zygmunta Augusta obejmuje
okres szesnastu lat. Rozpoczęło się bowiem 1 sierpnia 1520 roku – zatem
w chwili narodzin, a zakończyło w roku 1536, czyli w momencie uzyskania
przez ostatniego Jagiellona pełnoletniości. Ten szesnastoletni okres podzielił
J. Skoczek na dwa podokresy. Pierwszy rozpoczął się w chwili narodzin Zygmunta Augusta i trwał do roku 1529. Drugi obejmował lata od 1529 do 153635.
W okresie pierwszym „główną rolę wychowawczą mieli rodzice”36. Należy
jednak podkreślić, że Zygmunt Stary interesował się wychowaniem syna, choć
decyzyjność w tej materii pozostawił żonie. Zatem wszystkie decyzje samodzielnie podejmowała Bona37. W przekonaniu J. Skoczka, wszystkie działania
prowadzone przez matkę były zdeterminowane przez jej miłość do syna. Historyk nie kwestionował zasadności owego stwierdzenia, polemizował jednak z tezą A. Danysza, w myśl której – obdarzyła ona syna tzw. małpią miłością. J. Skoczek pisał bowiem:
niewątpliwą jest również miłość Bony do syna: nie jest to ślepe przywiązanie, „małpia
miłość” wedle Danysza, lecz uczucie rozumne, nie zamykające oczu na wady jedynaka;
charakterystyczną jest tutaj wiadomość posła rakuskiego […], że Bona często ubolewała
nad „miękkością” Zygmunta Augusta i „wybrykiem natury zwała to, iż córka Izabela
przyszła na świat dziewczynką, natomiast królewicz chłopcem”38.

Zatem, w ujęciu tegoż badacza, Bona umiała racjonalnie ocenić charakter
swojego syna. Teza ta pozwoliła badaczowi kwestionować rozpowszechniane

34
35
36
37

38

kel, Charakterystyka Zygmunta Augusta (Odczyt wygłoszony w Sali Ratuszowej we Lwowie
20ego lutego 1888 r.), Lwów 1888; K. Hartleb, Ostatni Jagiellonowie. Sylwety monarchów
i ludzi. Ocena wydarzeń, Lwów 1938; L. Kolankowski, Zygmunt August: Wielki Książę Litwy
do roku 1548, Lwów 1913.
J. Skoczek, Wychowanie…, s. 104.
Ibidem, s. 109–110.
Ibidem, s. 110.
A. Danysz pisał: „dla Zygmunta Augusta byłoby […] rzeczą bardzo korzystną, gdyby się mógł
wychowywać pod wyłącznym i bezpośrednim dozorem ojca, gdyby się mógł bezpośrednio
przejmować jego zaletami i cnotami. Ale królewicz chował się pod wyłącznym wpływem matki. Dzieje się to zresztą we wszystkich rodzinach, że w pierwszych kilku latach przeważa
w wychowaniu wpływ matczyny, zanim zacznie działać wpływ ojcowski. Atoli przy wychowaniu Zygmunta Augusta wyłączność wpływu matczynego była silniejsza niż w małżeństwach
przeciętnych śmiertelników, ponieważ para królewska utrzymywała do pewnego stopnia osobne dwory i życia rodzinnego w zwykłem rozumieniu nie prowadziła. Ojca zapewne Zygmunt August widywał rzadko i uważał go po części za osobę obcą. Wpływ ojca dochodził do umysłu młodego księcia z daleka i nie tworzył bezpośredniej atmosfery umysłowej, w której potomek królewski wzrastał. Jak w każdem wychowaniu, tak też na Zygmunta Augusta oddziaływał ojciec
swą powagą, ale wpływ matki jako bezpośredni i bliższy był silniejszy. Wiadomo nawet, że Bona
stosunek zależności syna od siebie świadomie i umyślnie przedłużała” – A. Danysz, op. cit., s. 17.
J. Skoczek, Wychowanie…, s. 111.
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w literaturze przedmiotu sądy „co do złego wpływu królowej-matki na edukację syna”39.
J. Skoczek uznał, że nie można również mówić o złym wpływie dworu królowej Bony na małego Zygmunta Augusta. Nie był to bowiem dwór złożony jedynie z Włochów. Dwór Bony „składał się z różnych elementów narodowościowych, wśród których nie brakło Polaków i Polek”. Zatem nie można podkreślać, że Zygmunt August „wychowywał się w atmosferze obcej”40.
Powyższe tezy skłoniły badacza do postawienia następującego pytania: „Czy
więc można na podstawie tych wszystkich szczegółów mówić o złym wpływie
Bony na wychowanie syna?”41. Na tak zadane pytanie J. Skoczek odpowiadał:
pomijając – stoi to poza dyskusją – najlepszą w tym kierunki wolę królowej, czy tak rozumny człowiek, tak przytem samodzielny w sądzie, nawet wobec Bony, Zygmunt Stary,
tolerowałby jakiekolwiek zasadnicze błędy w wychowaniu następcy tronu, powstałe
z winy matki? Wszak Zygmunt Stary sam wyraźnie stwierdził przed szlachtą, że wychowanie następcy tronu jest prawidłowe, a z jednego listu króla do małżonki dość jasno
można nawet tłumaczyć jedno powiedzenie monarchy, gdy – wobec spodziewanej deputacji szlacheckiej do królowej w sprawę starannego wychowania Zygmunta Augusta –
uspokaja żonę i prosi, by nie brała sobie uwag szlachty do serca, gdyż delegaci spełniają
tylko swój obowiązek, działają formalnie42.

Istotna zmiana w edukacji Zygmunta Augusta nastąpiła w roku 1529, kiedy
to stanowisko nauczyciela Zygmunta Augusta zostało powierzone Sycylijczykowi. Wtedy to – zdaniem tegoż badacza – rozpoczęła się właściwa, planowa
edukacja ostatniego Jagiellona. Edukacja prowadzona przez nauczycieli43.
39

40
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42
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A. Danysz negatywnie ocenił wychowanie Zygmunta Augusta, a winą obarczał Bonę. Także
L. Kolankowski podkreślił, że to królowa dbała o wychowanie syna. Jej troska była tak duża,
że „trzyma syna ciągle przy sobie”. Taka troskliwość nie służyła jednak Zygmuntowi Augustowi, gdyż wykształciła w nim „miękki charakter” – M. Kosman, Zygmunt August w opinii
współczesnych i potomnych, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1982, z. 19, s. 52. Zob.: J. Skoczek, Wychowanie…, s. 106, 111; A. Danysz, op. cit., s. 17; L. Kolankowski, op. cit., s. 78.
J. Skoczek, Wychowanie…, s. 111.
A. Danysz negatywnie ocenił rolę Bony w procesie wychowania Zygmunta Augusta. Należy
jednak podkreślić, że w pracy tegoż badacza odnajdziemy niespójność wywodów. Z jednej
strony czytamy o negatywnym wpływie matki na wychowanie syna, by w innym miejscy napotkać na wątpliwości Autora dotyczące zasadności tej tezy. Historyk uznał bowiem, że „kiedy
pisano lub publicznie rozprawiano o wychowaniu Zygmunta Augusta, nigdy nie było mowy
o matce, która przecież, jak ogólnie wiadomem, całe wychowanie prowadziła, ale tylko o ojcu.
[…] O matce nawet honoris causa się nie wspomina. To milczenie przypomina przysłowie
francuskie, że nie mówi się o powrozie w domu, w którym się ktoś powiesił. Już z tego samego
można wnosić, że opinia publiczna potępiała działanie wychowawcze Bony” – A. Danysz, op.
cit., s. 88; M. Kosman, op. cit., s. 52.
J. Skoczek, Wychowanie…, s. 112.
Ibidem, s. 110. Zdaniem L. Kolankowskiego, ów „przewyborny nauczyciel” był „jednym z ludzi
najgorszych obyczajów”, z jakimi w młodości zetknął się Zygmunt August. Historyk pisał: „zaczął
on uczyć młodego króla w czerwcu 1529 r. Zabiegi jego pedagogiczne wydały takie owoce, że z początkiem roku 1535, t.j. w chwili, gdy Silwius, rozchorowawszy się poważnie, przerwał swe czynno-
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J. Skoczek podkreślił, że w literaturze przedmiotu można odnaleźć nazwiska
nauczycieli Zygmunta Augusta44. Wymienia się m.in.: Fabiana Wojanowskiego
z Prus, Scypiona, Piotr Opalińskiego i Jana Sylwiusza Sycylijczyka45. Zdaniem
tegoż badacza, o dwóch pierwszych „nie można powiedzieć właściwie niczego”.
Natomiast można dokonać charakterystyki Opalińskiego i Sycylijczyka.
J. Skoczek zaznaczył, że wychowanie Zygmunta Augusta było bardzo staranne46. Pisał:
zaczęło się ono około 1529 r., t.j. w chwili objęcia stanowiska nauczyciela przez Sylwiusza.
Można przypuszczać, że Sycylijczyk został mentorem królewicza za obopólną zgodą króla
i królowej, gdyż – przy niewątpliwie znacznym wpływie Bony na wychowanie syna – Zygmunt Stary interesował się przecież żywo losem jedynaka; ciekawe i znamienne jest tutaj jedno powiedzenie Macieja Drzewickiego, że „król wychowuje syna w dobrych obyczajach”; dalej – by pominąć na tem miejscu stwierdzenie dodatniego, wychowawczego kierunku przez
Kmitę, krakowskiego wojewody i samego króla – czy nie charakterystyczny dla oceny wychowawczego procesu ten upór, z jakim królewska para utrzymuje na stanowiskach nauczycieli: Sylwiusza i Opalińskiego, ostatniego uczącego królewicza od 1530 r.?47

44

45
46
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ści, dorastający, piętnastoletni chłopiec nie umie zgoła nic, czem się najlepsi z doradców królewskich, najpoważniejsi z dworzan, niezmiernie niepokoją” – L. Kolankowski, op. cit., s. 79–80.
J. Skoczek pisał: „Kolankowski […] ustala przede wszystkiem kilka faktów podstawowych
w wychowawczym procesie ostatniego Jagiellona. I tak: wymienia Kolankowski po nazwisku
głównych wychowawców, którymi są Jan Sylwiusz Sycylijczyk, Piotr Opaliński i nieznany bliżej Włoch, Scypion, następnie stwierdza wielki, może nawet wyłączny, wpływ Bony na wychowanie syna, wreszcie autor podnosi moment, że edukacją Zygmunta Augusta zajmowali się
również ludzie tej miary, jak: biskup krakowski Tomicki i Hozjusz; ostatni z polecenia Tomickiego opracował nawet memoriał, zawierający szereg wskazówek, rad i nauk dla młodego królewicza” – J. Skoczek, Wychowanie…, s. 104–105.
L. Kolankowski, op. cit., s. 79–81.
J. Skoczek podkreślił, że L. Kolankowski negatywnie ocenił wychowanie Zygmunta Augusta.
Badacz pisał: „w wyniku badań dochodzi Kolankowski do ujemnego sądu o wychowaniu młodego króla, jakkolwiek nie przeocza faktu, że w r. 1540, a również w kilka lat później Z. A.,
podówczas dwudziestoletni młodzieniec, wykazuje – wedle opinji posła gdańskiego, oraz
świadectwa Górskiego – «pobożność», «umysł bystry i dojrzały», przytem «wyraża się zawsze
roztropnie, a gdy potrzeba, to nawet bardzo poważnie i stanowczo». Czy więc ma się tu do
czynienia z jakim nagłym zwrotem w tej, przez dłuższe lata, złej edukacji królewicza, skoro
w wyniku pedagogicznego procesu – jak przyznaje Kolankowski – zjawia się jednostka pod
względem umysłowym i moralnym rokująca wszelkie nadzieje?”. A. Danysz przedstawił „zbyt
jednostronny kąt widzenia, wykorzystujący raczej ujemne sądy współczesnych o «educatio»
ostatniego Jagiellona, nie szukający zaś momentów dodatnich”. L. Finkel „na ogół przychyla
się do sądu, że wychowanie Zygmunta Augusta pozostawiało wiele do życzenie, niemniej podkreśla fakt, że wykształcenie otrzymał bardzo staranne, jeśli dalej Finkel – wbrew Kolankowskiemu i Danyszowi – broni nauczycieli królewicza, zarówno Opalińskiego, jak i Sycylijczyka”. Natomiast K. Hartleb „wręcz stwierdza, że «przy wrodzonych zdolnościach królewicza
wychowanie starannie, zasób wiadomości dano mu bogaty, ku czemu znakomicie przyczyniało
się iż … języków kilka umiał i tak niemi mówił, żeby każdy rzekł, iż się w nich urodził»” –
J. Skoczek, Wychowanie…, s. 106–108. Zob.: M. Kosman, op. cit., s. 52.
J. Skoczek, Wychowanie…, s. 119.
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Zdaniem tegoż badacza, w dotychczasowej literaturze przedmiotu Opalińskiego przedstawiano w zbyt czarnych barwach. Historyk pisał:
zdaje się jednakowoż, że ochmistrz królewicza nie zasługuje na potępienie co do swej
moralnej strony, bo wykształcenie Opalińskiego żadnej chyba nie ulega kwestji wobec
jednogłośnych sądów współczesnych i nie trzeba już dłużej rozwodzić się nad sprawą 48.

Na ocenę Opalińskiego sformułowaną przez J. Skoczka istotny wpływ miało
przewiązanie ochmistrza do Zygmunta Augusta. W przekonaniu tegoż historyka,
o przywiązaniu Opalińskiego do ostatniego Jagiellona miał świadczyć jego testament, w myśl którego cały swój majątek zapisał Zygmuntowi Augustowi.
Zdaniem historyka, „trudno powiedzieć w sposób stanowczy, na czem polegało wychowanie Zygmunta Augusta i jaki był zakres udzielanych mu nauk”,
gdyż dysponujemy zaledwie niewielką ilością faktów.
Co do Sylwiusza – pisał badacz – to będzie zdaje się zgodne z prawdą twierdzenie, że
Włochowi zawdzięcza królewicz swe humanistyczne wykształcenie i znajomość języka
włoskiego, którym – obok języków łacińskiego i niemieckiego – władał ostatni z Jagiellonów tak samo, jak ojczystym49.

Sylwiusz uczył królewicza także religii. Tezę tę oparł badacz na dwóch
przesłankach. Pierwsza z nich to fakt, że Sylwiusz był duchownym. Druga, że
„nie słychać o żadnym nauczycielu tego przedmiotu”50.
Opaliński uczył Zygmunta Augusta języków obcych. W chwilach nieobecności lub niedyspozycji Sylwiusza lub Opalińskiego szukano zastępstwa. Dlatego też w 1553 roku, gdy ochmistrz posłował w Turcji, języka niemieckiego
uczył w zastępstwie Wojanowski. Natomiast w czasie choroby Sylwiusza
w roku 1535 uczył Zygmunta Augusta jakiś nieznany bliżej dworzanin Bony,
Scipio Italus51.
J. Skoczek uznał, że dla charakterystyki edukacji Zygmunta Augusta za
istotny należy uznać jeden z listów Opalińskiego, skierowany do Zygmunta Augusta. Badacz pisał:
ciekawy jest jeden list Opalińskiego z r. 1536, w którym donosząc swemu wychowankowi o rozmowie z Ferdynandem austrjackim, teściem Zygmunta Augusta, daje niejako
swój własny pogląd na najwyższe zagadnienia, orzekające o wartości człowieka; chodzi
tutaj o „mores”, „linquae”, „studia”, „religio”, wreszcie o otoczenie i upodobania; czy nie
można wyrazić przypuszczenia, że w tym kierunku szła również cała edukacja Zygmunta
Augusta?52

Edukacja ta miała również rozwijać sprawność fizyczną królewicza. Historyk pisał:
48
49
50
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52

Ibidem, s. 114.
Ibidem, s. 120.
Ibidem, s. 119.
Ibidem, s. 118–119.
Ibidem, s. 120.
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najtrudniej mówić o wychowaniu fizycznem Zygmunta Augusta! Współcześni sarkali na
zbyt „miękkie” wychowanie królewicza; być może, że w tem jest dużo prawdy,
przedewszystkiem, gdy chodzi o ocenę charakteru Zygmunta Augusta, w którym przeważają pierwiastki: marzycielstwa, wrażliwości i uczuciowości. Ale to „miękkie” wychowanie
nie wykluczało kultury ciała i momentu urobienie rycerza i wodza; stwierdzają to wiadomości takie, jak fakt gonienia przez królewicza na ostre z księciem Ilją, czy wybitna znajomość teoretycznej „ars militaria”, połączona z zamiłowaniem do „koni i strzelby53.

Wychowanie Zygmunta Augusta było zbyt „miękkie” również dla J. Skoczka. Badacz pisał bowiem:
„miękkie” było to wychowanie niewątpliwie; nie zapomniało jednak wychowanka zaznajomić ze sztuką wojskową, nauczyło go walczyć w turnieju (może to zasługa Opalińskiego?), wpoiło wreszcie w Zygmunta Augusta ogromną pracowitość, widoczną w panowaniu i królewskiej działalności ostatniego z Jagiellonów. Może nie miniemy się z prawdą,
odnosząc ów rys „miękkości” w wychowaniu do pewnych, mało stanowczych i silnych,
objawów umysłowości króla, nie zaś do jego istoty fizycznej54.

J. Skoczek wykształcenie Zygmunta Augusta uznał za nieprzeciętne. Pisał:
wykształcenie miał Zygmunt August istotnie poważne; języki łaciński, niemiecki i włoski, znajomość geometrji i nauk przyrodniczych, zamiłowanie do muzyki i zrozumienie
dla sztuki w ogóle – oto główne walory sprawy „eruditio” ostatniego z Jagiellonów, które
znamienicie dopełnia wspomniana znajomość w dziedzinie „ars militaris”55.

Dzięki wykształceniu ostatni Jagiellon był postrzegany przez tegoż historyka
jako intelektualista, człowiek o rozwiniętym zmyśle krytyki, ze zdolnością do
analizy i refleksji; rozsądny, poważny56.
J. Skoczek pisał także o wpływie wychowania na ukształtowanie charakteru
Zygmunta Augusta. Historyk wskazał zarówno zalety, jak i wady wychowania
ostatniego Jagiellona. Dowodził, że „wychowanie zdołało wszczepić w charakter Zygmunta Augusta niejedną wadę!”57. Pierwszą z nich była nadmierna uczuciowość. Została ona ukształtowana na skutek zbyt długiego obcowanie z matką.
Historyk zaakcentował, że zbyt długie przebywanie wśród kobiet zdeformowało
„naturę chłopca”. Zdołało „przewrażliwić i przepoić nadmierną uczuciowością”
ostatniego Jagiellona58. Drugą było tzw. włoskie wychowanie. Badacz pisał:
włoskie wpływy kulturalne Bony i nauczycieli (Johannes Silvius i Scipio) – mogły
urobić króla – dyplomatę, którego współcześni zwali „cuntator” lub „władca jutra”,
obawiając się równocześnie maski obojętności, pokrywającej stale jego wszystkie polityczne kroki59.
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Ibidem. Zob.: M. Kosman, op. cit., s. 53.
J. Skoczek, Wychowanie…, s. 122.
Ibidem, s. 121.
Ibidem, s. 121–122.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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Należy jednak podkreślić, że – w przekonaniu tegoż badacza – wychowanie
Zygmunta Augusta miało również i zalety.
to […] włoskie wychowanie, prowadzone głównie przez matkę, nieprzeciętną kobietę,
dało polskiemu królowi ogromną władzę, wykształcenie rzadkie. Dla kultury narodu
miało ono duże znaczenie, gdyż bez tej „educatio” nie byłoby na dworze ostatniego z Jagiellonów owej szczególnej atmosfery, przybytku dla „Minerwy i Muz”60.

J. Skoczek za pozytywną cechę charakteru Zygmunta Augusta uznał także
jego głęboką religijność. Wiarę w opatrzność bożą nad światem. Ostatniego Jagiellona miało cechować również „dobrze rozwinięte sumienie etyczne” oraz
„typowo renesansowa dążność do «nieśmiertelnej sławy»” 61. Jednak owe pozytywne cechy charakteru zrównoważył badacz „poważnymi wadami osobowości”
Zygmunta Augusta. Pisał:
zbytnia uczuciowość, bujna fantazja i wyobraźnia, przewrażliwienie natury, bierność
w postanowieniach, zmienność w sądach i wypowiedziach, zamiłowanie do samotności –
oto główne wady tego króla – dyplomaty, których źródła naród szukał w błędnem i zbyt
„miękkiem” wychowaniu62.

J. Skoczek pozytywnie ocenił moralny i polityczny aspekt wychowania
ostatniego Jagiellona. Historyk pisał:
chybione nie było stanowczo wychowanie Zygmunta Augusta, nawet gdy chodzi o moralną i polityczną istotę polskiego króla. Głębia moralnych wartości, widoczna u Zygmunta Augusta w późniejszym jego życiu, zrozumienie dla wojennych spraw państwa
(ubezpieczenie granic wschodnich czy rzucenie podwalin pod morską potęgę Polski, troska o język polski) – dobitnie stwierdzają, że wychowanie nie zdeprawowało pojęć królewicza o „virtus” i nie pozbawiło go zmysłu politycznego, uwzględniającego polskie interesy państwowe i polską narodowość63.

Historyk uznał dotychczasowe badania nad edukacją Zygmunta Augusta za
niewystarczające. Dlatego też pytał: „czy jednak poglądy tych autorów w zupełności wyczerpują kwestję edukacji Zygmunta Augusta?”64. Umieszczenie tak
sformułowanego pytania na kartach pracy poświęconej m.in. wychowaniu Zygmunta Augusta należy uznać za prowokacyjne. Miało bowiem na celu wywołanie określonych emocji. Emocji, które stanowiły punkt wyjścia dla właściwych
rozważań J. Skoczka.
J. Skoczek zaproponował wielowątkowy obraz edukacji Zygmunta Augusta.
Obraz tym ciekawszy, że podejmujący „trud walki z jednostronnymi a zakorzenionymi mocno interpretacjami spod znaku konfrontacji charakterów «czarnych» z «białymi»”65. Obraz, w którym J. Skoczek podkreślił, że wychowanie
60
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Ibidem, s. 122.
Ibidem, s. 121.
Ibidem.
Ibidem, s. 122.
Ibidem, s. 104.
M. Kosman, op. cit., s. 53.
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ostatniego Jagiellona było „stylowe i zgodne w swej treści z głównemi żądaniami
królewskiej pedagogiki epoki XV i pocz. XVI wieku”. Zygmunta Augusta wychowano bowiem – zdaniem tegoż badacza – w duchu humanizmu renesansowego66.
J. Skoczek uznał, że zaprezentowany model wychowawczy ukształtował
Zygmunta Augusta na „typowego człowieka Odrodzenia”. Historyk pisał:
wnioskując z […] charakterystyki dojrzałego człowieka co do jego okresu młodości
i spraw wychowawczych, można zdaje się powiedzieć, że i „educatio” ostatniego z Jagiellonów była typowo renesansowa, nie tylko dla renesansowych indywidualności wychowawców, lecz również ze względu na treść samej pedagogiki, urabiającej: moralną,
umysłową i cielesną istotę wychowanka67.

Warto się jednak zastanowić – czy praca J. Skoczka zdołała wyczerpująco
przedstawić podjęte zagadnienie? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Marceli Kosman. Historyk uznał, że praca pt. Wychowanie Jagiellonów stanowi replikę
opublikowanej w 1915 roku pracy Antoniego Danysza68. Refutację tej tezy stanowi tekst J. Skoczka. Historyk pisał, że wychowanie ostatniego Jagiellona
scharakteryzowali w swoich pracach L. Kolankowski i A. Danysz. Natomiast
Ludwik Finkel i Kazimierz Hartleb jedynie „przygodnie dotknęli tej kwestii”69.
Równocześnie dodał, że prace L. Kolankowskiego i A. Danysza zostały „ujęte
jednostronnie”70. Zatem tezę M. Kosmana należy rozszerzyć, stwierdzając, że praca
J. Skoczka stanowi replikę nie tylko pracy A. Danysza, ale i L. Kolankowskiego71.
M. Kosman dostrzegł także zalety pracy J. Skoczka. Badacz uznał, że
J. Skoczek „wyzwolił się […] w przeciwieństwie do poprzednika, spod sugestywnych, ale jakże złudnych – bo służących aktualnym celom walki politycznej
– opinii współczesnych”72. Dzięki czemu historiografia polska została wzbogacona o nowy obraz wychowania Zygmunta Augusta. Obraz, który wskazywał na
interakcje zachodzące między Zygmuntem Augustem a jego wychowawcami.
Obraz, który ukazywał korelacje między wychowaniem a cechami charakteru
ostatniego Jagiellona.
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Summary
The influence of the tutor on his student – education of the last Jagiellonian
king in the works of Józef Skoczek
Józef Skoczek is remembered in the history of Polish historiography as a historian of education.
In his research, he focused on the education case studies pertaining to the Jagiellonian and Vasa
dynasties.
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Sigismund Augustus was one of the figures chosen by J. Skoczek for his research. He presented
the image of his education in the book entitled Education of the Jagiellonians. However, it must be
emphasised that J. Skoczek decided to work on the subject already known at that time. Antoni
Danysz, Ludwik Finkel, Kazimierz Hartleb, and Ludwik Kolankowski were the other historians
also working on the same theme. J. Skoczek was familiar with their research which constituted the
basis of his work. However, he managed to come to the conclusions both far from his predecessors’ suggestions and from the suggestions of the last Jagiellonian’s contemporaries. Due to his
findings, Polish historiography gained a new perspective. The perspective determined by the interaction taking place between Sigismund Augustus and his tutors.
Keywords: Józef Skoczek, Sigismund Augustus, the king, the history of education, ineractions/
relations.
Słowa kluczowe: Józef Skoczek, Zygmunt August, król, historia wychowania, interakcje.

PRACE NAUKOWE Akademii i m. Jana Długosza w Częstochowie
Zeszyty Historyczne

2016, t. XV, s. 71–88

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2016.15.05

ks. Jan ZWIĄZEK

Roczniki ponieckie ks. Pawła Gotockiego
(1617–1651)
Wprowadzenie
W roku jubileuszowym 600-lecia urodzin najwybitniejszego w średniowieczu dziejopisarza Polski ks. Jana Długosza oraz ukończenia nowej edycji jego
Roczników czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego, szczególnego znaczenia
nabierają słowa tego wielkiego pisarza, podane jako jego testament w dwunastej
księdze Roczników. W zakończeniu swego dzieła ks. Jan Długosz pisał:
W końcu proszę i błagam wszystkich mężów związanych z Kościołem, duchownych
i świeckich, a szczególnie czcigodnych i znakomitych mężów, doktorów, profesorów,
magistrów, studentów i skrybów na każdym wydziale naszej żywicielki, Uniwersytetu
Krakowskiego Studium Generalnego, żeby i oni, i to każdy z nich, zgodnie ze swym męskim wiekiem, po mej śmierci kontynuowali niniejsze Roczniki i nie pozwolili, ażeby
upadły i skończyły się. Owszem błagam, zaklinam i zobowiązuję pod przysięgą, doktorów, magistrów, profesorów i członków kolegium, żeby wydzielili jedną kolegiaturę, i to
spośród lepszych, i dodali jej specjalnego magistra biegłego w studiach w humaniorach;
ten zwolniony z wszelkich prac, robót i zajęć, niech się zajmuje tylko rocznikami, niech
myśli o nich, kocha je, niech się nimi cieszy, roztrząsa je, mówi o nich we dnie i w nocy
z sobą i z innymi. Niech także dba o dobro, korzyść i chwałę Ojczyzny, bardziej jednak
o cześć Boga i o prawdę. Proszę każdego, kto czyta albo będzie czytał te kroniki, aby za
mnie pierwszego i ostatniego ze wszystkich grzeszników raczył zmówić pobożnie na kolanach jedno „Ojcze nasz” i jedno „Zdrowaś Maryjo”, aby Pan nasz Jezus Chrystus, Syn
Nieskalanej Dziewicy, przez wszystkie swoje męki zniesione z podziwu godną miłością
za mnie… raczył mnie uwolnić od mąk wieczystych i doczesnych, i doprowadzić mnie
do oglądania swojej błogosławionej Trójcy1.

1

J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. XII, pod red. J. Wyrozumskiego, Warszawa 2006, s. 462. Te słowa zostały powtórzone podczas rozpoczęcia uroczystych obchodów rocznicy długoszowskiej, podczas Mszy św. w dniu 19 IV 2013 r. w kościele
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Dzieło Długosza wkrótce po jego śmierci znalazło się w licznych odpisach
w różnych środowiskach naukowych w granicach Królestwa Polskiego, a nawet
poza jego terytorium, co wykazała Wanda Semkowicz-Zarembina w przedmowie do pierwszej księgi Roczników2. Wielka ilość kopii, i to pozostających zarówno w zbiorach narodowych, jak i prywatnych, świadczyła o wielkości i znaczeniu dzieła Długosza i wielkim zainteresowaniu społecznym opisami dziejów
Polski. Stawało się ono własnością całego narodu polskiego, zainteresowanego
dziejami ojczystymi3. Zarówno dzieło Annales seu Cronicae inclyti Regni Poloniae, jak i osoba ich autora spowodowały, że zalazło ono licznych naśladowców.
Potencjalnych autorów roczników i kronik było wielu, albowiem absolwenci wykształceni w Akademii Krakowskiej oraz w szkołach katedralnych i klasztornych
w pełni mogli realizować taką działalność pisarską. Tym bardziej, że przedstawiciele zarówno władzy państwowej, jak i władzy kościelnej, a także członkowie rodów szlacheckich chętnie widzieli utrwalone na piśmie ważne wydarzenia towarzyszące ich życiu i działalności. W związku z tym zjawiskiem należałoby postawić pytanie, w jakim stopniu w tej dziedzinie oddziaływał testament Jana Długosza, podany na zakończenie jego Roczników. Z pewnością nie był to wpływ powszechny, ale w wielu umysłach wzbudzał szacunek i chęć naśladowania.
Taką formą opisu bieżących wydarzeń było dzieło ks. Pawła Gotockiego,
opisujące aktualne wydarzenia w tej miejscowości i parafii Poniec, a także wydarzenia w okolicy, a nawet w całym Królestwie w pierwszej połowie XVII
wieku. W tych wydarzeniach proboszcz poniecki był aktywnym uczestnikiem.
Dużą część swoich relacji poświęcił członkom sławnych rodów wielkopolskich,
którzy posiadali znaczny wpływ na ówczesne wydarzenia społeczne. Podejmując temat opisu dzieła ks. Pawła Gotockiego, w niniejszym opracowaniu należało przypomnieć także wcześniejsze dzieje Ponieca i miejscowej parafii, a zarazem podać dostępne wiadomości o autorze oraz o losach samego rękopisu
z I połowy XVII wieku.

2

3

parafialnym św. Marcina w Kłobucku – J. Związek, Kazanie w czasie Mszy św. w kościele św.
Marcina w Kłobucku z okazji Narady w sprawie uczczenia Roku Długoszowskiego 2015 i Zjazdu Federacji Miejsc Długoszowych, „Zeszyty Długoszowskie” 2013, nr 12, s. 45.
W. Semkowicz-Zarembina, Przedmowa, [w:] Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, pod red. J. Dąbrowskiego, Warszawa 1962, s. 9–60.
Sam Długosz zaś odwoływał się do Kroniki Polskiej mistrza Wincentego Kadłubka; zob.:
M. Bobrzyński, S. Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków
1893; R. Pilat, Historia literatury polskiej w wiekach średnich. Cz. II. Literatura średniowieczna w Polsce w wieku XV, oprac. S. Kossowski, Warszawa 1926, s. 129–157; Wielka literatura
powszechna, pod red. S. Lama, Warszawa 1933, t. 4, s. 18–19; F. Papee, Długosz Jan (1415–
1480), kanonik krakowski, historyk, [w:] Polski słownik biograficzny, pod red. S. Konopczyńskiego, Kraków 1939, t. 5, s. 176–180; J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku
1480), Wrocław 1964, s. 193–240; Historia kultury polskiej, pod red. B. Suchodolskiego, Wrocław 1970, t. 1, s. 348–350; J. Związek, Ks. Jan Długosz, kapłan, wielki Polak i historyk, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1979, t. 7, s. 279–281.
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Odnalezienie roczników ponieckich
Rękopis ks. Pawła Gotockiego, ukończony w połowie XVII wieku, podobnie
jak wiele innych, posiadał swoje dzieje uzależnione od wielu okoliczności zewnętrznych, głównie zaś wojen i pożarów, które były szczególnym zagrożeniem
dla wszelkich pomników kultury na ziemiach polskich – dzieł, które starano się
zabezpieczyć w murowanych świątyniach. Kościół parafialny w Poniecu stanowił takie miejsce bezpieczeństwa, gdyż świątynia parafialna była murowana,
chociaż sufit i wiązania dachowe były drewniane. Szczególnie bezpieczne miejsce miało stanowić niewielkie pomieszczenie na strychu świątyni, nad prezbiterium, stanowiące zakończenie drewnianego sufitu nad nawą kościelną. Od
drewnianego sufitu to ukryte pomieszczenie było oddzielone murowaną ścianą.
W nim została umieszczona m.in. miejscowa biblioteka i składnica akt parafialnych. Tak biblioteka, jak i akta kościelne stanowiły własność dziedziców miejscowych i miejscowych duchownych (akta parafialne). Do tego pomieszczenia
dochodziło się od chóru muzycznego po drewnianych deskach i belkach sufitu.
Zakończenie sufitu stanowiła murowana ściana, jednocześnie sugerująca, że był
to koniec sufitu. Za tą ściana było wymienione pomieszczenie. Okazało się, że
decyzja o umieszczeniu w tym pomieszczeniu cennych ksiąg bibliotecznych
i zbiorów dokumentów kościelnych była bardzo dobrym rozwiązaniem problemu ratowania tych zabytków przed pożarem i rabunkiem, bo umieszczone tam
księgi i akta przetrwały potop szwedzki, wojny północne, czasy zaboru pruskiego oraz lata pierwszej wojny światowej.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. rozpoczęło się dzieło
odzyskiwania wszelkich dzieł polskiej kultury. Poszukiwanie polskich zbiorów
bibliotecznych i dokumentów archiwalnych na terenie Wielkopolski podjął profesor Józef Kallenbach, wybitny znawca dziejów polskiej literatury4. Z jego inicjatywy uczestnicy i absolwenci jego seminarium naukowego, wśród których
był mgr Józef Mikołajtis, podjęli dzieło poszukiwania i inwentaryzowania dzieł
literatury polskiej i innych zabytków polskiego piśmiennictwa. Tę działalność
Józef Mikołajtis kontynuował, także pracując jako nauczyciel języka polskiego
w gimnazjum i liceum w Częstochowie. W swojej pracy dotarł do Ponieca,
gdzie udał się do dziedzica Mycielskiego oraz miejscowego proboszcza, od których uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności poszukiwawczej na strychu kościelnym, chociaż utrudnionej złym stanem sufitu. Młodemu nauczycielowi udało się jednak dotrzeć do murowanej ściany nad prezbiterium, za którą –
w ukrytym pomieszczeniu – zobaczył liczne księgi i dokumenty rękopiśmienne.
Odnalezione księgi i archiwalia odkrywca zgłosił do władz kościelnych, archiwów diecezjalnych w Gnieźnie i Poznaniu, ale w tych instytucjach nie było od4

Kallenbach Józef (1861–1929), [w:] Encyklopedia powszechna PWN, pod red. W. Kryszewskiego, wyd. 3, Warszawa 1984, t. 2. s. 396.
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powiedniego miejsca na ich przechowywanie. W tej sytuacji znalazł miejsce
w Bibliotece w Kórniku. Dyrekcja Biblioteki Kórnickiej przekazała mu na pamiątkę roczniki ponieckie, które Józef Mikołajtis prezentował swoim uczniom
jako zabytek staropolskiego piśmiennictwa. Korzystanie z nich utrudniał język
łaciński roczników i stąd jeden z uczniów (Kowalski) przetłumaczył na język
polski tylko półtorej strony tekstu łacińskiego5. Przeniesiony na przedwczesną
emeryturę, zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie
z propozycją prowadzenia zajęć z zakresu języka polskiego. Kierownictwo Niższego Seminarium wyraziło zgodę na tę propozycję (dyrektorem był ks. mgr Zenon Mońka, a wicedyrektorem ks. dr Jan Związek). Jako wyraz wdzięczności
przekazał roczniki ponieckie piszącemu te słowa z okazji uzyskania przez niego
stopnia naukowego doktora habilitowanego6.
Wraz z przekazaniem roczników ponieckich Józef Mikołajtis sugerował, aby
nowy właściciel nie tylko opiekował się tym dziełem, ale też poddał je opracowaniu naukowemu. Pamiętając o tej życzliwej sugestii, ks. Jan Związek przetłumaczył dzieło ks. Gotockiego z języka łacińskiego na język polski. Fakty
i wydarzenia opisane w rocznikach zostały przedstawione na tle innych wydarzeń w pierwszej połowie XVII w. i opatrzone stosownymi przypisami. Tak
przygotowany dwujęzyczny tekst został przekazany prezesowi Komisji Historycznej PAN – Oddział w Katowicach, prof. dr. hab. Janowi Przewłockiemu. Po
uzyskaniu pozytywnej oceny profesorów J. Przewłockiego, Tadeusza Dubickiego i ks. Zygmunta Zielińskiego tekst został skierowany do druku. Okazało się
jednak, iż łaciński tekst sprawiał zbyt wiele trudności w druku, a pomyłek wydawca nie miał możliwości skorygowania. W takim stanie roczniki ponieckie
zostały opublikowane7.

Z przeszłości miejscowości i parafii Poniec
Miejscowość Poniec jest położona w dolinie Rowu Polskiego na Wysoczyźnie Leszczyńskiej. Wykopaliska archeologiczne na tym terenie potwierdzają starożytne pochodzenie miejscowych osiedli. Już w X wieku w Poniecu istniał gród
5

6

7

Relacja ustna przekazana przez mgra Józefa Mikołajtisa kierownictwu Niższego Seminarium
Duchownego w Częstochowie.
Józef Mikołajtis ur. 19 III 1898 r. w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pod kierunkiem prof. Józefa Kallenbacha. Następnie uczył języka polskiego w szkołach
średnich w Krakowie, Rydzynie i Częstochowie. Redagował i wydawał „Prace Naukowe
i Komunikaty Naukowe” w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza – Oddział
w Częstochowie. Współpracował ze stowarzyszeniem literackim „Drugi Nurt” i „Lit-Ars”. Napisał m.in. Historię literatury ziemi częstochowskiej i Słowa wiecznie żywe. Zmarł 15 VI 1991 r.
w Częstochowie – J. Sętowski, Cmentarz Kule w Częstochowie. Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005, s. 196–197.
P. Gotocki, Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617–1651, oprac. J. Związek, Kielce 1998, ss. 135.
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należący do przedstawiciela drużyny królewskiej. Z czasów panowania króla
Bolesława Krzywoustego (1108) zachował się przekaz o oddaniu tego grodu rycerzowi, najprawdopodobniej z rodu Awdańców. W ciągu kilku następnych stuleci była to nadal własność szlachecka8. Właściciel miasta posiadał prawo prezenty biskupowi poznańskiemu kandydata na proboszcza w miejscowym kościele parafialnym. Do tegoż właściciela należało prawo określenia przynależności
miejscowego kościoła do określonego wyznania religijnego9.
Od 1310 r. miasto Poniec stanowiło centrum ustanowionego przez księcia
Henryka Głogowskiego powiatu ponieckiego, do którego zostały włączone okoliczne miejscowości10. Tenże książę nadał miejscowości prawa miejskie, przenosząc je z dawnego prawa polskiego na prawo niemieckie z nowymi przywilejami
dla miejscowej ludności. Miasto posiadało przywilej odprawiania dwóch jarmarków w ciągu roku oraz cotygodniowych targów. W mieście było wielu rzemieślników, w tym 14 sukienników. Miasto zniszczyli w 1656 r. Szwedzi, powracający po przegranej wojnie z wojskami polskimi11.
Nie zachowały się dokumenty fundacyjne parafii Poniec. Najprawdopodobniej powstała w okresie fundowania kościołów grodowych. Parafia i kościół parafialny istniały pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej. Z pewnością parafia
istniała w drugiej połowie XIII wieku, kiedy proces tworzenia sieci parafialnej
i dekanalnej na ziemiach polskich został ukończony12. Pierwszy z wymienionych
proboszczów nosił imię Teodor13. Kościół parafialny był duży, murowany,
w stylu gotyckim. We wnętrzu świątyni było 6 ołtarzy. Parafia była bogato uposażona dziesięcinami z miejscowości prawnie do niej należących. W okresie reformacji do Ponieca przybyli zwolennicy nauki Marcina Lutra, którzy po zamordowaniu proboszcza ks. Jana Góreckiego w Gołaszynie, zbiegli do Ponieca
i sąsiednich wsi, prowadząc tu spokojne życie14. Do Ponieca przybyła także grupa Braci Czeskich, a miejscowy dziedzic Maciej Chełmski oddał im w 1571 r.
miejscowy kościół parafii rzymskokatolickiej (ale być może dokonała tego dzie8

9

10

11

12
13
14

Kronika książąt polskich, opr. Z. Węglewski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, wyd.
A. Bielowski, Lwów 1878, t. 3, s. 463; Miasta polskie w Tysiącleciu, pod red. S. Pazyry, Wrocław 1967, t. 2, s. 283.
E. Wiśniewski, Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, [w:] Kościół
w Polsce, t. 1: Średniowiecze, pod red. J. Kłoczowskiego, Kraków 1966, s. 243.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego, F. Sulimierskiego, W. Walewskiego, Warszawa 1880–1902, t. 8, s. 768; J. Nowacki,
Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznań 1964, t. 2, s. 416; Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 2, s. 284.
J. Łukaszewicz, Spis historyczny kaplic, klasztorów, szkółek parafialnych i innych zakładów
dobroczynnych, Poznań 1858, t. 2 s. 82–85; S. Kozierowski, Szematyzm historyczny ustrojów
parafialnych dawnej archidiecezji poznańskiej, Poznań 1934, s. 297–299; Miasta polskie w Tysiącleciu, t. 2, s. 284.
J. Nowacki, op. cit., t. 2, s. 352.
Ibidem, t. 2, s. 416.
Ibidem, t. 2, s. 563.
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dziczka Anna z Rydzyńskich Roszkowska). Dotychczasowy proboszcz katolicki
musiał opuścić świątynię parafialną w 1580 r. Odtąd katolicy odprawiali swoje
nabożeństwa w świątyni pod wezwaniem św. Barbary, św. Andrzeja i Ducha
Świętego poza miastem. Spośród Braci Czeskich zachowało się jedynie nazwisko Walentego Korneliusza15. Znawca dziejów archidiecezji poznańskiej ks. Józef Nowacki podał, że katolicy odzyskali swoją świątynię w 1596 r., kiedy właściciel miasta i kolator świątyni parafialnej Andrzej z Górki wraz ze swoją małżonką Anną Roszkowską przywrócili świątynię katolikom, a na stanowisko proboszcza dziedzic prezentował w 1606 r. ks. Piotra Szetlewskiego, który był jednocześnie dziekanem dekanatu Krobia, do którego należała parafia poniecka.
Brał on udział w synodzie biskupa poznańskiego Wawrzyńca Gorlickiego
w dniu 19 VI 1602 r. Biskup poznański na tym synodzie powierzył mu jurysdykcję super certis casibus episcopalibus minoribus absolvendis. Prawdopodobnie owe pewne sprawy należące do rozgrzeszenia przez biskupa dotyczyły powrotów innowierców do dawnego Kościoła katolickiego16. Jednakże autorzy
Słownika geograficznego Królestwa Polskiego podali, że katolicy powrócili do
swego kościoła dopiero w 1606 r., co pośrednio potwierdził proboszcz poniecki,
wymieniając swoich poprzedników także od 1606 r.17 Ks. Paweł Gotocki w swoich rocznikach podał, że rozpoczął swoją działalność w Poniecu w 1617 r.18
W Poniecu istniały także dwa inne kościoły oprócz parafialnego. Od 1441
(1446) r. istniał kościół pod wezwaniem św. Barbary, św. Andrzeja i Ducha
Świętego. Był to kościół szpitalny, na co jednoznacznie wskazuje jego wezwanie, przy którym istniał szpital dla chorych i starców19. Trzeci kościół, pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, ufundował miejscowy mieszczanin Adam
Trzeszkiewicz w 1610 r. za bramą wrocławską, który został poświęcony przez
biskupa pomocniczego Andrzeja Opalińskiego w dniu 16 IV 1614 r., ustanawiając w niej altarię pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny20.

Autor roczników ponieckich – ks. Paweł Gotocki
Opis wydarzeń w Poniecu i okolicy oraz w parafii ponieckiej ks. Paweł Gotocki rozpoczął od przejęcia przez katolików świątyni ponieckiej, będącej w latach 1571–1596 w posiadania Braci Czeskich i zwolenników Lutra, a właściwie
dopiero od czasu objęcia przez siebie obowiązków duszpasterskich w 1617 r.
Z wcześniejszych dziejów parafii wymienił jedynie nazwiska poprzednich pro15
16
17
18
19
20

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 8, s. 767–768.
J. Nowacki, op. cit., t. 2, s. 271.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 8, s. 767; P. Gotocki, Roczniki ponieckie, s. 1.
P. Gotocki, Roczniki ponieckie, s. 1.
J. Nowacki, op. cit., t. 2, s. 747.
Ibidem, t. 2, s. 416.
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boszczów: ks. Piotra Szetlewskiego (1606–1611), ks. Jana Łaszczewskiego (Łaszewskiego, 1611–1617) i pełniącego swoją funkcję tylko przez kilku miesięcy
w 1617 r. ks. Macieja z Poznania (najprawdopodobniej zmarł on podczas panującej epidemii morowego powietrza)21. Ks. Paweł Gotocki pełnił obowiązki proboszcza do 1651 r. Początek swej działalności w parafii ponieckiej jednoznacznie opisał w swoich zapisach rocznikarskich:
hoc eodem anno nempe 1617 nobilis Mathias a Posnania , parochus Ponecensis mense
Iunio diem ultimum vitae suae clausit Pleszeviae, quo se recuperanda valetudinis suae
causa contulerat. In cuius locum nobilis ac reverendus Paulus Gotocki a Gotocino ad
praesentationem generosi Joannis a Pomykowo Miaskowski, haeredis in Poniec
Illustrissimo et Reverendissimo Domino Andreae a Bnin Opaliński, episcopo
Posnanensi, suffectus est ecclesiamque regendam 29 Augusti suscepit ac possesionem
illius per impositionem capiti suae manuum episcopalium quinta Octobris die anni
eiusdem adiit22.

Powyższy tekst jasno wskazuje, że ks. Paweł Gotocki pochodził ze stanu
szlacheckiego (jego krewni posiadali wieś rodową Gotocino). Na to stanowisko
został prezentowany przez właściciela miasta Jana z Pomykowa Miaskowskiego,
który przedstawił go biskupowi poznańskiemu Andrzejowi z Bnina Opalińskiemu. Biskup mianował go proboszczem w parafii w dniu 29 sierpnia t. r., której
zarząd przekazał mu 5 października. Ten fakt ks. Gotocki potwierdził w relacji
z dnia 6 stycznia 1622 r.
W swoich zapiskach ks. Gotocki podawał nie tylko wiadomości dotyczące
życia religijnego w swej parafii, ale opisywał także wydarzenia natury gospodarczej, obyczajowej i społecznej – wydarzenia w parafii ponieckiej, ale także
w całej Wielkopolsce (epidemie, klęski elementarne). Informował o ważniejszych wydarzeniach w archidiecezji poznańskiej, dotyczących biskupów, pożarów kościołów, bazyliki katedralnej w Poznaniu itp. Przekazał także relacje
o wydarzeniach w sąsiednich krajach (wojna trzydziestoletnia, bunty kozackie,
fałszywa moneta z Czech, rozpowszechniana w Wielkopolsce). Opisy występujących wydarzeń podawał według wzorów zaczerpniętych z wcześniejszych
dzieł rocznikarskich i kronikarskich. Przy tej okazji należałoby zapytać, skąd ks.
Gotocki wyniósł tego rodzaju wiedzę, która niewątpliwie posiadał.
W dalszym ciągu rozważań nad rocznikami ponieckimi należy zapytać
o wykształcenie ks. Gotockiego, które odebrał w młodości. Kształcił się zapewne w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, która mimo wielu trudności materialnych stanowiła ważny ośrodek naukowy, w tym także teologiczny, szczególnie
w zakresie języków klasycznych. Do tej Akademii zostały włączone studia seminarium duchownego archidiecezji poznańskiej zgodnie z kanonami soboru
trydenckiego. Studia teologiczne były złączone z Akademią, chociaż w pierwszej połowie XVII wieku uczelnia przeżywała duże trudności, a działalność se21
22

P. Gotocki, Roczniki ponieckie, s. 1.
Ibidem, s. 8.
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minarium duchownego była nawet zawieszona na kilka lat23. Autor był zwolennikiem króla Zygmunta III Wazy, zwłaszcza w zakresie polityki wyznaniowej
(rekatolizacja państwa). Analogicznie wysławiał pierwszą i drugą żonę królewską za ich popieranie Kościoła katolickiego. Jednocześnie potępiał przedstawicieli opozycji kościelnej. W tym kontekście potępiał wrogów Rzeczypospolitej –
władców szwedzkich i ich polskich zwolenników oraz przywódcę zbuntowanych Kozaków. Bunt Chmielnickiego stał się przyczyną wielkich zniszczeń na
wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Potępiał rokosz Zebrzydowskiego
i zamach na króla Zygmunta III w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
w Warszawie w 1620 r. Sławił Polaków za zwycięstwo pod Chocimiem. Jako
wzór patriotyzmu stawiał księcia Janusza Zbaraskiego, Aleksandra Karchowskiego z Wielkopolski i księcia Jaremę Wiśniowskiego. Jako proboszcz ks. Gotycki był gorliwym duszpasterzem, troszczącym się szczególnie o stan materialny świątyni parafialnej. Zorganizował pomoc dobroczynną dla najbiedniejszych,
a głównie dla tych, których dotknęła w tych okolicach epidemia morowego powietrza, w czasie krórej zmarli ich krewni. Dzięki tak przedstawionym wiadomościom należy stwierdzić, że ks. Gotocki był wiernym relatorem procesów
społecznych, a zarazem kompetentnym w ich przekazywaniu.

Opis zewnętrzny i wewnętrzny –
charakterystyka roczników ponieckich
A. Uwagi metodologiczne do opisu roczników ponieckich
Wszelkie dokumenty, które znajdują się w archiwach, nie tylko stanowią
cenny materiał badawczy w różnych dziedzinach, ale jednocześnie posiadają sobie tylko właściwe cechy i własne dzieje. Poznanie tych elementów pozwoli dokładniej przeprowadzić krytykę tego dokumentu jako źródła historycznego,
a także przyczyni się do lepszego zrozumienia jego treści. Głównie z tego powodu
archiwiści zabiegali od dawna o to, aby każdy dokument był właściwie opisany
i zinwentaryzowany. Takie wiadomości były bardzo cenne dla całych zespołów archiwalnych, a także do poszczególnych dokumentów. Właściwy ich opis zewnętrzny i wewnętrzny może być cenną pomocą w prowadzeniu badań naukowych.
Takie opracowania, a zarazem instrukcje sporządzania opisów, doświadczeni
archiwiści przekazywali w swoich publikacjach. Z konieczności te instrukcje
znalazły się w tekstach dotyczących metodologii badań historycznych oraz poświęconych naukom pomocniczym historii24. Szczegółowe przepisy inwentary23

24

A.W. Weiss, Akademia Lubranńskiego – Lubransciana, [w:] Encyklopedia katolicka, pod red.
F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin 1973, t. 1, kol. 215–216.
M. Handelsman, Historyka. Zasady metodologii i treści poznania historycznego, Warszawa
1928, s. 129–201; W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1968,
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zowania zespołów (zbiorów), w tym poszczególnych ksiąg archiwalnych, znalazły się w opracowaniu M. Bielińskiej i A. Ptaśnikowej, Zbiór przepisów archiwalnych. Stan na dzień 30 czerwca 1961 r. opr. (Warszawa 1962, s. 163–166).
Przepisy te odnosiły się do sporządzania inwentarzy książkowych w archiwach
państwowych. Należy jednak przypomnieć, że dla organizacji polskich archiwów państwowych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. podstawowe znaczenie posiadał Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r., który podawał zasady organizowania archiwów państwowych w niepodległej Rzeczypospolitej i zapewniał opiekę państwa nad zbiorami archiwalnymi. Dekret
ten obowiązywał do 29 marca 1951 r. Jego największą zasługą było ujednolicenie organizacji archiwów na ziemiach polskich, dawniej bowiem w państwach
zaborczych istniały odmienne systemy ich organizacji oraz inwentaryzowania.
Na czele Archiwów Państwowych stał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (Stefan Ehrenkreutz, Józef Paczkowski, Stanisław Ptaszycki i Witold Suchodolski). Po zniszczeniach archiwów polskich w okresie okupacji hitlerowskiej dopiero na początku lat sześćdziesiątych XX wieku można było podać
praktyczne zasady inwentaryzowania archiwów. Wcześniej trzeba było je odzyskać i zgromadzić w polskich instytucjach25.
Według Wytycznych M. Bielińskiej i A. Ptaśnikowej w opisie dokumentów
(akt) uwzględnić należało sześć istotnych elementów: 1. sygnatura, 2. tytuł,
treść, 3. daty krańcowe, 4. opis zewnętrzny, 5. sygnatury dawne, 6. uwagi.
W ślad za doskonaleniem opisu dokumentów w archiwach państwowych zostały
podjęte działania w sprawie elementów właściwego opisu dokumentów także
w archiwach kościelnych, w których od dawna były przechowywane bardzo
cenne dokumenty historyczne. Prace te były inspirowane przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, kierowanym przez ks. prof. Stanisława Librowskiego. W 1967 r.
prof. Stanisław Litak, w oparciu o własne badania naukowe w archiwach kościelnych, wskazał, że dokumenty kościelne są cennym materiałem do poznania
szeroko rozumianej historii kultury, stosunków religijno-społecznych, szkolnictwa, archiwów i bibliotek kościelnych oraz obyczajów społecznych. Autor podkreślił potrzebę sporządzania opisu zewnętrznego dokumentów kościelnych oraz
ich opisu wewnętrznego (treści)26.

25
26

s. 121–153; J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1968, s. 265–274, 295–330; H.E. Wyczawski, Polskie archiwa kościelne, [w:] Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, pod red.
M. Rechowicza, cz. 2: Kościół a nauka i sztuka, Lublin 1969, s. 70–72; S. Librowski, Repertorium akt wizytacji kanonicznej dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1: Akta przechowywane
w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, Lublin 1974, s. 30–40; H.E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989, s. 225–267;
J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002, s. 443–473.
H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 329–333.
S. Litak, W sprawie publikowania i rejestracji akt wizytacyjnych kościołów i parafii, „Archiwa,
Biblioteki i Muzea Kościelne” 1967, t. 14, s. 136–142.

80

ks. Jan ZWIĄZEK

Na podstawie wcześniejszych wytycznych, opracowanych przez archiwistów
państwowych, szczegółowe wytyczne dla dokumentów (akt) kościelnych opracował ks. prof. Stanisław Librowski w swoim obszernym opracowaniu Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej27. Autor
podał wprawdzie normy opisu ksiąg wizytacji kanonicznych, ale te same normy
z powodzeniem można zastosować do innych dokumentów (akt) kościelnych
i nie tylko kościelnych.
Takim dokumentem (księgą archiwalną) są roczniki ponieckie, autorstwa ks.
Pawła Gotockiego. Ich treść dotyczyła przede wszystkim spraw kościelnych
miejscowej parafii na tle analogicznych wydarzeń w archidiecezji poznańskiej.
Księga była przechowywana na strychu kościelnym w Poniecu, pod opieką
miejscowych proboszczów przez kilka wieków. Charakterystyczne cechy roczników ponieckich są wystarczającym powodem, aby były opisane według norm
podanych przez ks. prof. S. Librowskiego, przeznaczonych dla dokumentów kościelnych. Także opis wewnętrzny roczników, czyli zawartości, zostanie podany
według tych samych przepisów.
Treść roczników jest bogata, ks. Gotocki był bowiem wnikliwym obserwatorem dokonujących się wydarzeń natury religijnej w swojej parafii, ale zawsze
przedstawiał je w kontekście wydarzeń o znacznie szerszym zakresie, czyli
w archidiecezji poznańskiej, a nawet w całej Rzeczypospolitej. Charakterystyczną cechą w zapisie rocznikarskim jest kolejność opisów faktów i wydarzeń według ich chronologii, zamkniętych w ramach tego samego roku, a nie według ich
znaczenia i wartości. W tej sytuacji, chcąc zaprezentować treść dzieła, należałoby ukazać kolejno wszystkie kronikarskie zapisy, co byłoby dokładną rejestracją
opisywanych wydarzeń, zarówno ważnych, jak i mniej ważnych. Zdecydowano,
aby zdarzenia opisane przez ks. Gotockiego przedstawić w zamkniętym układzie
obejmującym dany rok, nie podjęto zatem próby uszeregowania informacji według ich ważności i zasięgu terytorialnego. Podstawę podziału stanowiły kolejne
lata, a w nich ważniejsze i typowe wydarzenia. Nie jest to przeto spis treści, ale
wskazanie najważniejszych wydarzeń w poszczególnych latach. Powyższe uwagi odnoszą się do opisu wewnętrznego dzieła, czyli jego treści. Natomiast opis
zewnętrzny dzieła zdecydowano się przedstawić według sześciu podstawowych
punktów zaleconych przez ks. Librowskiego: 1. sygnatura aktualna, 2. tytuł oryginalny lub nadany, 3. daty krańcowe, 4. opis zewnętrzny roczników (materiał
pisarski, format (wymiary), paginacja, oprawa, stan zachowania, 5. sygnatury
dawne, 6. uwagi28.
27
28
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Ibidem, s. 30–39.

Roczniki ponieckie…

81

B. Opis zewnętrzny roczników ponieckich
1. Sygnatura aktualna
Dzieło ks. Pawła Gotockiego przez kilka wieków pozostawało w ukryciu na
strychu kościoła parafialnego w Poniecu, najprawdopodobniej w tym celu, aby
uratować je wraz z biblioteką i aktami parafialnymi przed grabieżą ze strony
władz pruskich. Odnalezione przez mgra Józefa Mikołajtisa wraz z pozostałymi
zbiorami zostało przekazane do Biblioteki w Kórniku. Same roczniki ponieckie
otrzymał mgr J. Mikołajtis jako wyraz wdzięczności za odnalezienie i przekazanie zbiorów do Biblioteki Kórnickiej pod koniec lat trzydziestych XX wieku.
Kilkadziesiąt lat pozostawały roczniki w prywatnych zbiorach p. Mikołajtisa,
nauczyciela języka polskiego w gimnazjum i liceum im. R. Traugutta w Częstochowie. W latach osiemdziesiątych XX wieku rękopis został przekazany piszącemu te słowa i do tej pory znajduje się w jego posiadaniu. Zgodnie z wolą darczyńcy roczniki zostały przetłumaczone z łaciny na język polski i opublikowane
w dziele Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617–165129.W najbliższym czasie będzie przekazany do Archiwum Archidiecezjalnego w Częstochowie. Dotychczas
roczniki ponieckie nie posiadały żadnej sygnatury.
2. Tytuł oryginalny lub nadany
Autor nie podał żadnego tytułu dla swojego dzieła. Jednak w tym miejscu
rodzi się pytanie: czy ks. Gotocki faktycznie nie nadał żadnego tytułu swemu
dziełu, czy też karta tytułowa uległa całkowitemu zniszczeniu? Przypuszczać
jednak należy, że dzieło nie posiadało nigdy oryginalnego tytułu. Nie odnaleziono także tytułu później nadanego. W swoim opracowaniu dzieła Gotockiego piszący te słowa użył określenia Zapisy rocznikarskie w Poniecu, co wynikało
z faktu, iż w tym dziele były zarówno cechy typowe dla roczników, jak i dla
kronik. Stąd użyto pośredniego określenia zapisy rocznikarskie. Należy stwierdzić, że nazwy obu rodzajów literackich – rocznik i kronika – są bardzo bliskoznacznymi określeniami i użycie jednego lub drugiego byłoby uzasadnione.
W niniejszym opracowaniu użyto określenia roczniki ponieckie, co swoje uzasadnienie posiada w fakcie, iż rozpoczynając opis wydarzeń w nowym roku, autor
zawsze pisał Anno Domini (i wymieniał kolejny rok), a opisując wydarzenia
w tym samym roku, podawał In eodem anno lub Eodem anno. Te określenia wskazują, iż podstawą podziału dzieła były kolejne lata, czyli stanowiły one zasadniczą
cezurę przyjętą w całym dziele. Stąd nadany tytuł powinien brzmieć Annales Ponecenses Pauli Gotocki 1617–1651. Takiego tytułu autor jednak nie nadał.
3. Daty krańcowe
Ramy czasowe roczników ponieckich zostały wyraźnie podane w tekście dzieła
przez samego ich autora. Relacja ks. Gotockiego rozpoczyna się stwierdzeniem:
29
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Generosus Dominus Adamus Twardowski, filius Martini de Golina Majori, obiit in Mierzowo, anno agens vitae suae circiter vigesimo, cum magno parentum suorum maerore,
unicus filus. Sepelitur in Capella Żychliniana Poneciae 1617. Hoc eodem anno nempe
1617 venerabiis Mathias a Posnania, parochus Ponecensis mense Iunio, diem ultimum vitae suae clausit Pleszeviae, quo se recuperanda valetudinis suae causa contulerat. In cuius
locum nobilis et renerendus Paulus Gotocki de Gotocino… Illustrissimo ac
Reverendissimo Domino Andreae a Bnin Opaliński, episcopo Posnanensi suffectus est,
ecclesiamque regendam 29 Augusti suscepit ac posessionem illius.

Natomiast terminus ad quem stanowią słowa:
Brervi post ingressum Illustrissimi ac Reverendissimi Ducis et Episcopi Posnanensis
eodem anno 1651 die 30 Maii subsecuta est expeditio generalis non solum nobilitatis
Maioris Poloniae, sed totius Regni contra Cozacos Zaporienses.

W ten sposób roczniki ks. Goctokiego obejmują lata 1617–1651. Były to
ważne daty w jego osobistym życiu – pierwsza z nich to moment rozpoczęcia
pracy duszpasterskiej w parafii Poniec. Natomiast data końcowa – 1651 rok –
jest najprawdopodobniej ostatnim rokiem życia autora, trudno bowiem sobie
wyobrazić, aby taki duszpasterz i patriota nie podał skutków wielkiej wyprawy
wojennej całej Rzeczypospolitej przeciwko Kozakom dowodzonym przez zbuntowanego polskiego szlachcica Bogdana Chmielnickiego. Najprawdopodobniej
w tym roku ks. Gotocki zakończył swoje życie.
4. Materiał pisarski
Roczniki ponieckie zostały napisane na papierze czerpanym, o liniach prążkowanych pionowych i poziomych. Aktualnie jest to papier bardzo zniszczony
pod wpływem działań atmosferycznych, będących skutkiem nieodpowiednich
warunków, w których dzieło było przechowywane. Jest to papier pożółkły, bardzo kruchy, co powoduje, iż każde nieostrożne dotkniecie powoduje jego pękanie i odpadanie (drobnych fragmentów). Całość dzieła liczy 24 karty obustronnie
zapisane tekstem łacińskim. Autor pisał zwykłymi, a nawet drobnymi literami,
na papierze nieliniowanym, ściśle zapisując od lewego do prawego marginesu.
Większe litery były używane jedynie na rozpoczęcie nowego akapitu. Pomiędzy
poszczególnymi liniami pisma są bardzo małe odstępy. Wszystkie te cechy
świadczyły, iż ks. Gotocki był bardzo oszczędny w kontynuowaniu swego dzieła, albowiem papier czerpany dla prywatnego pisarza stanowił znaczący wydatek. Autor nie nadał kartom żadnej paginacji. Kilka kart w początkowej części
dzieła zostało ponumerowane przez mgra Józefa Mikołajtisa lub jego ucznia
gimnazjalnego, przygotowującego tłumaczenie dzieła. Aktualnie zdecydowano
się na oznaczenie ołówkiem stron (paginację) w całym dziele od 1 do 48 strony.
5. Format
W początkowym okresie swego istnienia roczniki ponieckie stanowił jeden
poszyt, w którym poszczególne karty zostały połączone białymi nićmi. Poszyt
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ten wraz z upływem czasu rozpadł się na mniejsze części. Całość dzieła składa
się z 24 kart formatu A4. Wymiary kart są takie same i liczą – 310 mm wysokości i 220 mm szerokości. Marginesy w całym dziele, tak z lewej, jak i prawej
strony, ich wymiary to 1 cm – 2 cm. Na marginesach autor zamieścił pewne poprawki, może sprostowania, ale dziś te adnotacje są niemożliwe do odczytania,
gdyż marginesy uległy największym zniszczeniom. Jedynie na pierwszej stronie
pod podstawowym tekstem została umieszczona przez autora adnotacja, wymieniająca od 1606 roku proboszczów ponieckich (odzyskanie świątyni parafialnej
przez katolików). Pismo jest tej samej ręki. Kolejność opisywanych wydarzeń
wyznacza ich chronologia. Na 11 kartach występują znaki wodne, które są widoczne, ale jednocześnie trudne do zidentyfikowania. Mimo zniszczeń podstawowy tekst jest możliwy do odczytania. Występujące w tekście skróty (świadczące także o oszczędnym pisaniu ks. Gotockiego) nie stanowią trudności dla
przeciętnego czytelnika w ich rozwiązywaniu.
6. Oprawa
Roczniki ponieckie nie posiadały żadnej oprawy. Celem jedynie ochrony
tekstu zostały włożone w okładki z szarego papieru.
7. Sygnatury dawne
Omawiane dzieło nigdy nie znajdowało się w uporządkowanych archiwach
i ten fakt był powodem, iż nigdy nie posiadało własnej sygnatury.
C. Opis wewnętrzny roczników ponieckich
Zadaniem opisu wewnętrznego dzieła jest wyszczególnienie najważniejszych
wydarzeń występujących w tekście. Jednak roczniki, kroniki i zapisy rocznikarskie stanowią specyficzny gatunek dokumentów, w których najważniejszymi zagadnieniami są te, które występują w wymienionym roku. W ten sposób miejsca
w dokumencie, które wskazują numery stron, wskazane zostały w poszczególnych latach. W ramach tego samego roku zostały zamknięte wydarzenia, które
autor uważał za godne uwzględnienia. Taki sposób prezentowania treści roczników ponieckich przyjęto w niniejszym opracowaniu. Ks. Gotocki w poszczególnych latach przeważnie zamykał cykl wydarzeń w opisywanym roku. Jedynie
w tych wypadkach, kiedy jakieś wydarzenie występowało w okresie następnych
kilku lat, wówczas autor nie zamykał ich w okresie jednego roku, ale wskazywał
jego istnienie na przestrzeni kilku lat (klęski elementarne). Według tych założeń
niżej zostanie przedstawiony wykaz ważniejszych wydarzeń, opisanych w rocznikach ponieckich. Stanowią one jednocześnie treść tego dzieła.
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1617

Śmierć proboszcza ks. Macieja z Poznania. Nominacja ks. Pawła Gotockiego na stanowisko proboszcza w Poniecu. Remont sygnaturki na kościele. Wybudowano nową
dzwonnicę. Panowała epidemia morowego powietrza.

1618

Podczas wichury został zerwany dach na świątyni. Kościół pokryto nowym dachem.
Pojawiła się kometa na niebie (2 grudnia), zapowiadająca nieszczęścia dla ludzi (bunty religijne w Niemczech przeciw Kościołowi katolickiemu).

1619

Wielka drożyzna w Niemczech i Czechach. Panowała susza. Przemarsze wojsk. Zmarł
Andrzej z Poznania, marszałek dworu królewskiego i kasztelan bydgoski. Biskup poznański Andrzej z Bnina Opaliński udał się do Rzymu w sprawach kościelnych.

1620

Panowała jeszcze epidemia morowego powietrza. To był fatalny rok w Poniecu. Konsekracja kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Poniecu przez sufragana
Jana Gnińskiego. Napad na króla Zygmunta III w kościele św. Jana Chrzciciela
w Warszawie przez szlachcica Piekarskiego. Tatarzy ogniem i mieczem niszczyli okolice Warszawy.

1621

Wielka susza w maju i czerwcu. Remont organów w kościele. Proboszcz ofiarował na
ten cel 200 florenów. Ustanowiony altarzysta w kościele parafialnym. Miał odprawiać
Msze św. za zmarłych kolatorów. Okrutne morderstwo popełnił jeden z mieszkańców.

1622

Wybudowano nowy krużganek w kościele. Fałszywa moneta z Czech (orta). Wojenna
wyprawa polska przeciw sułtanowi Osmanowi Tureckiemu. Rok bardzo urodzajny.
Spalił się dach i dwie wieże bazyliki katedralnej w Poznaniu (ogień zaprószyli robotnicy, remontujący dach bazyliki).

1623

Śmierć ks. Adama Nawrockiego, miejscowego rodaka. Król ze swoim dworem przybył do Prus i do Poznania (30 lipca). Orszak był wspaniały. Zmarł biskup poznański
Andrzej z Bnina Opaliński.

1624

Zmarł wojewoda poznański i kasztelan śremski Piotr Opaliński oraz arcybiskup
gnieźnieński Wawrzyniec Gembicki, prymas Królestwa. Panowała wielka drożyzna
(także w następnym roku).

1625

Epidemia morowego powietrza w całym Królestwie, zmarło wiele ludzi. Zmarł arcybiskup gnieźnieński Henryk Firlej. Zakupiono tabernakulum i trzy dzwony dla kościoła w Poniecu. Najazd na Polskę księcia Gustawa Sudermańskiego ze Szwecji. Zmarł
ks. Jakub Staniszewski, rodak z Ponieca. Odpust Jubileuszowy dla Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zakupiono dom dla organisty.

1626

Śmierć Reginy Molskiej, kobiety bardzo pobożnej, pochowana w kościele parafialnym w Poniecu. Arcybiskup gnieźnieński Henryk Firlej został pochowany w Łowiczu. Nowy najazd Gustawa Sudermańskiego. Minister luterański imieniem Maciej ze
Wschowej zagarnął kościół w Poniecu. Powrócił ks. Paweł Gotocki. Odpust Jubileuszowy papieża Urbana VIII.

1627

Zmarł Adam Sędziwój z Czarnkowa Czarnkowski, wojewoda łęczycki i dowódca
wojsk wielkopolskich. Nowy biskup w Poznaniu Maciej Łubieński.

1628

Walki z wojskami księcia Gustawa Adolfa Sudermańskiego. Wielkie ulewy.

1629

Do Ponieca przybył na wizytację parafii arcybiskup poznański Maciej Łubieński.
Bardzo słabe urodzaje. Książę Gustaw Sudermański zajął Inflanty.
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1630

Zmarł marszałek koronny Mikołaj Wolski. Zaraza w Małopolsce i w Wielkopolsce.
Bardzo słabe urodzaje. Zmarł biskup krakowski Marcin Szyszkowski. Zaćmienie
słońca (3 godziny). Papież Urban VIII ogłosił Jubileusz Powszechny w intencji
o odwrócenie zarazy i uproszenie zgody między narodami. Miasta Szczecin, Gorzów
i Frankfurt zawarły tajny pokój z księciem Gustawem Sudermańskim. Epidemia morowego powietrza. Wielka drożyzna.

1631

Publiczna pielgrzymka z Ponieca do sanktuarium Matki Boskiej w Borku w intencji
o odwrócenie zarazy. Zaraza ustała. Zmarła królowa Polski Konstancja, żona Zygmunta III. Miasto Magdeburg zajął dowódca wojsk cesarskich Tilly. Wymordowano
wielu mieszkańców, w tym dzieci. Zmarł książę Janusz Zbaraski. Ingres biskupa
Adama Nowodworskiego do Poznania.

1632

Zmarł 30 IV król Zygmunt III. Pokonał rokosz Zebrzydowskiego. Konfederacja moskiewska (bunt wojsk spod Moskwy). Kolejne najazdy Gustawa Sudermańskiego.
Odpadło Księstwo Siewierskie (zdrada Glińskiego). Poległ Gustaw Adolf Sudermański. W obozie hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Potoku koło Częstochowy
zmarł 19 letni Stanisław Miaskowski z Ponieca.

1633

6 II został wybrany pod Warszawą królem Polski Władysław IV. Koronowany
w Krakowie Spalił się klasztor w Paradyżu. Ks. Gotocki wybudował nowy most
w Poniecu.

1634

Król Władysław IV zawarł przymierze z Wielkim Księciem Moskiewskim, ale w tym
samym dniu książę moskiewski został zamordowany. Wybuchła wojna z Turkami.
Bardzo niskie ceny zboża. Wojska szwedzkie pokonały wojska cesarskie. Zmarł biskup poznański Adam Nowodworski. Odbył się synod prowincjonalny. Jesienią była
wielka susza. W dniu 8 września dziwne zjawisko wokół słońca.

1635

Podczas ingresu do katedry poznańskiej zmarł biskup Henryk Firlej, a jego miejsce
zajął biskup Andrzej Szołdrski. Odpust Jubileuszowy pap. Urbana VIII o zaprzestanie
walk i pokój między narodami chrześcijańskimi, w diecezji poznańskiej obchodzony
w 1637 r. Spodziewano się, że biskup Szołdrski będzie bronił wiernych i duchowieństwo przed uciskiem ze strony szlachty.

1636

We Włoszech zmarł Jan Albert, syn króla Zygmunta III Wazy, kardynał i biskup krakowski.

1637

Zmarł Tomasz Zamojski, syn Jana Zamojskiego. Bardzo wielka susza. Zasiane zboża
nie powschodziły.

1638

W Łowiczu zmarł arcybiskup gnieźnieński Jan Wężyk (umiłowany przez duchowieństwo). Król Władysław IV odbył zjazd z cesarzem Ferdynandem III we Wiedniu. Po
powrocie do kraju udał się na Litwę, a ok. św. Bartłomieja powrócił do Warszawy,
aby odprawić sejm.

1639

W kościele w Poniecu położono nową dębową podłogę. Panowała susza. Zamordowany został Zygmunt Zawadzki podczas posiłku we własnym domu, bardzo oddany
Kościołowi i duchowieństwu. Obficie obrodziły zboża.

1640

Król Władysław IV wysłał poselstwo do Turcji do sułtana Ibrahima. Urodził się syn
pierworodny królowi Władysławowi IV – Zygmunt Kazimierz August. W Warszawie
po Wielkanocy sejm. W kościele w Poniecu położono nowy dach z wypalanych dachówek.
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1641–
1647

Zgon zacnych obywateli w parafii Poniec. Ich następcy na wysokich stanowiskach.

1648

Zmarł król Władysław IV w Mereczu na Litwie. Walczył za życia z wrogami Polski.
O Kozakach pisał, że należeli do Polski, ale był to naród nieujarzmiony, dziki i zbuntowany, ale waleczny. Na czele Kozaków stał Bogdan Chmielnicki. Przeciw nim została zorganizowana wyprawa wojsk polskich, ale Polacy uciekli z pola walki zostawiając Tabor i zbroję – haniebna ucieczka. Przed śmiercią króla był widoczny nad
Zamkiem Królewskim na niebie żałobny całun. Pogrzeb króla na Zamku Królewskim
i w Krakowie na Wawelu. Wybór króla Jana Kazimierza.

1649

Pod koniec roku ponowna wyprawa przeciw Kozakom. Bohaterska postawa Aleksandra
Karchowskiego, szlachcica wielkopolskiego, którego wnętrzności i serce po jego bohaterskiej śmierci Kozacy spalili, a popiół mieszali z napojem i dawali swoim żołnierzom do picia, aby byli mężni w walce z Polakami. Bohaterskie czyny księcia Jaremy Wiśniowieckiego.

1650

Zmarł Jakub Bieliński, członek i opiekun Bractwa Różańcowego w Poniecu. Zmarł
biskup poznański Andrzej Szołdrski. Bractwo Szkaplerza Świętego w Poniecu.

1651

Do Poznania przybył nowy biskup Kazimierz Florian Czartoryski. Owacyjnie witany.
Nowa wyprawa szlachty wielkopolskiej i całego Królestwa Polskiego przeciw Kozakom i Tatarom. Szlachta zgłaszała się na wyprawę w Poznaniu i Kościanie. Tej wyprawie autor życzył zwycięstwa. Jest to jednocześnie ostatnia wiadomość przekazana przez ks. Pawła Gotockiego.

Podsumowanie
Przedstawione wyżej roczniki ponieckie ks. Pawła Gotockiego stanowią cenny
dokument, dotyczący niewielkiej społeczności miasta i parafii ponieckiej, ale przedstawiają te wydarzenia na kanwie wydarzeń państwowych i kościelnych w Wielkopolsce i całym Królestwie Polskim. Zrealizowane dzieło przez proboszcza ponieckiego świadczy o głębokiej jego wiedzy, patriotyzmie i gorliwej służbie Bożej.
Roczniki są jednocześnie świadectwem wydarzeń religijnych, gospodarczych i społecznych na tym terenie. Dzięki tym relacjom znalazły potwierdzenie wiadomości
o klęskach elementarnych, panującej epidemii morowego powietrza oraz o wpływach atmosferycznych na urodzaje. Dla lokalnej społeczności ważnymi były więzy
społeczne pomiędzy różnymi stanami. Specjalne znaczenie posiadały zgony wybitnych przedstawicieli władzy państwowej i kościelnej. Dla proboszcza w Poniecu
były ważne wydarzenia polityczne (wojny religijne, wojna trzydziestoletnia i wojny
kozackie). Sławił polskich bohaterów, którzy dla dobra Ojczyzny poświęcili swoje
życie i mienie. Te wydarzenia miały duże znaczenie dla ówczesnych mieszkańców,
skutki odczuwali w swoim codziennym życiu. Dzisiaj zaś kronikarskie zapisy służą
do lepszego poznania wielkich i małych spraw dziejących się w Ojczyźnie, w społeczności Ponieca i okolicy, posiadają wartość źródła historycznego w zakresie dziejów ojczystych w pierwszej połowie XVII wieku.
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Summary
Annals of Poniec by Father Paweł Gotocki (1617–1651)
In the 1930s, while searching for relics of the Polnish culture after the times of the national
bondage, Józef Mikołajtis, M.A., a Polish language teacher in Częstochowa, came across the Annals of Poniec, written by Fr. Paweł Gotocki, the pastor of Poniec parish in the years 1617–1651.
To protect the Annals against robbery by Prussian authorities, the local pastor and the owner of the
town hid them in the attic of the parish church. The recovered parish records and the local library
were later handed over to Kórnik Library, whose management gave to Mr. Mikołaitis,as a keepsake, the Annals of Poniec. The work had 48 A4 size pages of Latin text. Fr. Gotocki described in
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the Annals major chuch and social events in Poniec and its surroundings. He wrote about renovations of the parish church and religious life of the community (religious services, pilgrimage for
the intention to stop the epidemic, takeover of the parish church by Czech Brethren and by followers of Luther, return of Catholics to the parish church, building , as a token of gratitude, the Votive
Church of Holy Trinity. The author wrote a lot about natural disasters (bubonic plague, fires,
droughts and floods, poor harvests and high prices of food, false coins from Bohemia, appearance
of strange phenomena on the sky, a cruel murder). Important ewents were deaths of eminent state
and church personages and appointment of their successors. Fr. Gotocki was well aware of the
matters connected with fights against the Swedish prince, Gustavus of Sudermania, for Livonia
and Pomerania, against Cossacks and Tatars and with the 30 Years’ War. Fr. Gotocki emphasized
the heroism of defenders of the Motherland – Prince Janusz Zbaraski, Prince Jarema Wiśniowiecki
and Aleksander Karchowski, a heroic knightt from Greater Poland (Wielkopolska). F. Gotocki
concluded the Annals with a description of the military expedition against mutinous Cossacks and
Tatars in 1651. In that year Fr. Gotocki probably died.
Keywords: Gotocki Paweł, Miaskowski Jan z Pomykowa, Andrzej Opaliński, Zygmunt III
Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz.
Słowa kluczowe: Gotocki Paweł, Miaskowski Jan z Pomykowa, Andrzej Opaliński, Zygmunt
III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz.
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Emmanuel Héré i Jean Lamour oraz ich dzieła
upamiętniające kulturową spuściznę króla
Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii
Niebagatelne znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju społeczno-kulturowego oraz upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych zarówno w życiu
jednostki, jak i całych społeczności odgrywa materialne i duchowe dziedzictwo
kulturowe. Na przestrzeni wieków i w zależności od zmieniających oblicze rzeczywistości doniosłych wydarzeń politycznych, wypracowany przez pokolenia
dorobek kulturowy częstokroć ulega zagładzie albo – nieupamiętniony – odchodzi w zapomnienie. Postacią historyczną, która w sposób szczególny była świadoma procesu nieustannych przemian rzeczywistości, chcącą ponadto ocalić od
zapomnienia osobisty wkład wniesiony w spuściznę kulturową z połowy XVIII
stulecia w Lotaryngii, był nowy jej książę, król Stanisława Leszczyński. Ten
wyjątkowy mecenas sztuki, za życia okrzyknięty królem dobroczyńcą, dołożył
wszelkich starań, by pozostawić potomnym nie tylko wymierne „owoce” swej
materialnej aktywności, ale i szereg drukowanych przekazów zaświadczających
o wszystkich poczynionych w nowej ojczyźnie w latach 1737–1766 przedsięwzięciach. W metamorfozie krajobrazu kulturowego stanowiącego spuściznę po
Stanisławie uczestniczyło wielu artystów: architektów, rzeźbiarzy, malarzy.
Wśród nich szczególną rolę odegrało dwóch: Emmanuel Héré – architekt oraz
Jean Lamour – mistrz kowalstwa artystycznego. Ich talent oraz wyjątkowe zaangażowanie twórcze splotły się ze sobą, tworząc dzieła unikatowe, niepowtarzalne. Wieloletnia zaś współpraca odpowiadająca gustom i oczekiwaniom ich mecenasa – Stanisława – na trwale wpisała się w historię Lotaryngii, w sposób zaś
szczególny w dzieje miasta Nancy.
Emmanuel Héré należał do grona osób, rdzennych Lotaryńczyków, które zetknęło się z nowym władcą tuż po jego oficjalnym wjeździe do Lunéville,
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4 kwietnia 1737 roku. Młody, niespełna 35-letni architekt, pełniący wcześniej
funkcję magazyniera księcia Franciszka1, znajdował się w kręgu osób posiadających kontakt z królem Stanisławem. Dla formującego się nowego dworu książęcego należało przygotować siedzibę pałacową wraz z przyległościami. Wówczas
to, na polecenie nowego władcy, rozpoczęto szereg prac budowlanych, w tym
aranżację przypałacowej przestrzeni ogrodowej, uzupełnianej nowymi orientalnymi budowlami.
Wraz z organizacją dworu książęcego w nowej ojczyźnie Leszczyński mianował początkowo architektem Jeana Nicolasa Jennessona2, jednak z powodu
różnicy upodobań – zdaniem Pierre’a Boye’a3 – bliższa współpraca była niemożliwa. Opinie badaczy co do czasu i okoliczności powołania pierwszego architekta są rozbieżne4. Niemniej Emmanuel Héré (ryc. 1) został powołany najpierw inspektorem i dozorcą królewskiego pałacu w Lunéville dekretem z 29
grudnia 1737 roku, a tytuł pierwszego architekta pojawia się w oficjalnej dokumentacji dopiero w styczniu 1739 roku. Emmanuel Héré widnieje jako Pierwszy
architekt i inspektor Zabudowań Jego Wysokości Króla Polski Księcia Lotaryngii i Baru5.
Emmanuel Héré6 urodził się 12 października 1705 roku w Nancy. Jego ojciec był kontrolerem robót i zabudowań na dworze księcia Leopolda, więc młody chłopiec spędził dzieciństwo w środowisku architektów, techników, rzemieślników i artystów pracujących na placach budów w Nancy i Lunéville. Na1

2

3

4

5

6

Ch. Pfister, Emmanuel Héré et la place Stanislas, [w:] Mémoires de l’Académie de Stanislas,
Nancy 1906, s. 7.
Jean Nicolas Jennesson, ur. w Nancy (1686–1755), był pierwszym architektem Stanisława
Leszczyńskiego, zastąpiony przez E. Héré ze względu na brak uległości wobec nowego władcy.
Jennesson w dziedzinie artystycznej posiadał silną osobowość, wybudował między innymi kościoły Saint-Sebastien, Saint-Fiacre, Saint-Pierre w Nancy oraz opactwo Remiremont na zlecenie córki księcia Leopolda; zob.: Ch.L. Leclerc, Biographie des Grands Lorrains, Nancy 1975,
s. 117.
Powodem konfliktu były „egzotyczne” upodobania króla Stanisława, który pragnął posiadać
w ogrodzie artefakty w tym stylu; zob.: P. Boyé, Les Châteaux du roi Stanislas en Lorraine,
Nancy 1910, s. 98.
Jan Ostrowski z kolei twierdzi, że obaj architekci zostali mianowani w tym samym roku,
a z czasem Héré otrzymał wyłączność na architektoniczne projekty – idem, L’oeuvres architecturale du roi Stanislas en Lorraine 1737–1751, Nancy 1972, s. 38.
Ch. Pfister, Emmanuel Héré et la place Stanislas, s. 25; A. France-Lanord, Emmanuel Héré architecte du roi Stanislas, Nancy 1984, s. 36.
Wśród najważniejszych prac dotyczących życia i twórczości architekta należy wymienić: Julia
Rau-Grafin v.d. Schulenburg, Emmanuel Héré premier architecte von Stanislas Leszczyński in
Lothringen (1705–1763), Berlin 1973; A. France-Lanord, Emmanuel Héré architecte…;
Ch. Pfister, Emmanuel Héré et la place Stanislas…; P. Morey, Emmanuel Héré, sa vie et ses
oeuvres, [w:] Mémoires de l’Académie de Stanislas, Nancy 1862; P. Marot, Emmanuel Héré,
1705–1763; biographie du premier architecte du roi Stanislas d’après les notes de Pierre
Boyé, Nancy 1954.
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uki w zakresie architektury pobierał u Germaina Boffranda7, tak że już w wieku
dwudziestu lat otrzymał zaszczytną funkcję kierownika robót Jego Książęcej
Wysokości księcia Leopolda. Dużo podróżował, zwiedził Paryż i okoliczne
zamki, asystował nawet Boffrandowi w podróży do Niemiec. Jego wykształcenie należało do najlepszych, jakie można było w tym czasie otrzymać w Nancy,
aczkolwiek jego biograf – Julia Rau-Grafin v.d. Schulenburg – stwierdza, że
przy boku Boffranda adept nauczył się jedynie dobrego rysunku8. Héré zawarł
związek małżeński z Marguerite Dugesnoy w 1729 roku, z którą miał szesnaścioro potomstwa9.
Po wyjeździe księcia Franciszka Lotaryńskiego nadal sprawował powierzoną
mu funkcję. Kiedy poznał Leszczyńskiego, Héré miał trzydzieści dwa lata, talent, ambicję i wyniesione z pracy na dworze księcia Leopolda doświadczenie
oraz niezwykłą cechę osobowości – umiejętność dostosowania się do otaczającej
rzeczywistości. To dzięki tym zdolnościom zdobył uznanie i zaufanie nowego
monarchy. Z łatwością przystosował się do życzeń, kaprysów i polotu artystycznego króla Polski. Ich współpraca trwała praktycznie do czasu ciężkiej choroby
architekta. Emmanuel Héré otrzymywał roczną pensję w wysokości 2000 liwrów, a od 1756 roku o 1000 liwrów więcej; do tego dochodziło wiele gratyfikacji na zakup terenów i budowę dodatkowych domostw. W 1751 roku Stanisław
nadał mu tytuł szlachecki i majątek nieopodal Metz-Corny. Tytuł został poświadczony dekretem króla Ludwika XV w roku następnym10. Ten ostatni mianował go nawet Kawalerem Orderu Świętego Michała, dystynkcją zarezerwowaną dla wysokich urzędników, która jedynie w wyjątkowych wypadkach była
przyznawana najznamienitszym artystom11. Otrzymywał ponadto wiele pojedynczych korzyści majątkowych w Nancy. Tytułem jednorazowego wynagrodzenia Stanisław wypłacił mu 20 tys. franków na zakup zabudowań i terenów.
Jednak wynagrodzenie architekta nie było zadowalające dla Hérégo. Jego ma7

8

9

10

11

Germain Boffrand (ur. w Nancy w 1667, zm. w Paryżu w 1754), uczeń Jules’a Hardouin-Mansarta, uczestniczył przy budowie ogrodów w Wersalu, nadzorował prace przy oranżerii,
w Paryżu – placu Vendôme i hotelu de Soubise. Na służbę do księcia Leoplda Lotaryńskiego
przeszedł w wieku 36 lat i zaprojektował oraz nadzorował w części prace przy budowie pałacu
w Lunéville. Zob.: M.P. Morey, Notice sur la vie et les oeuvres de Germain Boffrand, premier
architecte de Leopold, Nancy 1866, s. 43.
Ibidem, s. 36; dokładnie na temat zależności E. Hérégo od Boffranda pisze Julia Rau-Grafin
v.d. Schulenburg – eadem, Emmanuel Héré premier architecte von Stanislas…, s. 27.
Kilka córek zostało dobrze wydanych za mąż: za dworzanina króla Stanisława, za sekretarza
intendentury lotaryńskiej czy porucznika kawalerii. W 1752 roku Héré otrzymał dokument
(brevet) dla córki na jedno z dwunastu ufundowanych przez Leszczyńskiego stypendiów w wysokości 775 livrów na rzecz biednych panien pochodzenia szlacheckiego w klasztorze Saint-Sacrement w Nancy. Zob.: Ch. Pfister, Emmanuel Héré…, s. 20–25.
L. Grandmaison de, Essai d’armorial des artistes français. Lettres de noblesse. Preuves pour
l’ordre de Saint-Michel, p. 334–337; A. Jacquot, Anoblissements d’artistes Lorrains, dans
Reunion des Societes des Beaux-Arts, t. 9, 1885, s. 130–131.
Zob.: Ch. Pfister, Emmanuel Héré…, s. 20.
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rzeniem było zostać bogatym przemysłowcem, więc za namową samego króla
Stanisława12 wszedł w spekulacje przemysłowe. Zamierzał rozwinąć produkcję
pudru (sproszkowanego krochmalu) z owoców dzikiego kasztanowca. Odkrycie
to w owych czasach miało ogromne znaczenie oszczędnościowe ze względu na
bardzo duże zużycie mąki do pudrowania włosów i ciała, toteż główny architekt
w 1754 roku otrzymał zezwolenie na otwarcie manufaktury krochmalu z przywilejem na 15 lat13. Wokół tego przedsięwzięcia rozgorzał nawet dyskurs z Akademią Nauk w Paryżu, z której to Héré otrzymał ekspertyzę wystawioną przez
akademika Hellota. Sekret – czyli patent – na pozyskiwanie owego pudru miał
być upubliczniony po 15 latach funkcjonowania manufaktury14. Produkcję rozpoczął w Lunéville, a całe przedsięwzięcie okazało się niepowodzeniem, przyczyniającym się do zrujnowania przedsiębiorcy. Pod koniec życia dotknęła go
ciężka choroba – paraliż, z tego powodu w 1760 roku, pełniąc jeszcze funkcję
architekta, nie był już w stanie podpisać żadnego urzędowego aktu. Zmarł 2 lutego 1763 roku.
Architekt Emmanuel Héré w umiejętny sposób łączył wpływy baroku i klasycyzmu. W jego kreacjach można zauważyć wyważoną symbiozę architektonicznych kierunków, czego przykładem były liczne architektoniczne artefakty.
Zgodnie z wolą królewską zaprojektował, stylizowane wpływem orientu, efemeryczne ogrodowe pawilony, udekorował boskiety, słowem – uzupełnił i wzbogacił wczesniejsze realizacje swego mistrza preceptora Boffranda w Lunéville: kaplicę pałacową, kościł Saint-Jacques, kościół de Carmes. Po zakończeniu adaptacji głównej siedziby króla – zespołu pałacowo-ogrodowego w Lunéville – Héré pracował na chwałę Leszczyńskiego, projektując i organizując prace przy budowie zespołu zabudowań, wokół którego organizowało sie miasto Nancy, jak:
kościół Notre-Dame de Bonsecours, zabudowania des Missions Royales, budynek szpitala Saint-Julien, budynki licznych klasztorów, upiększył pałac książąt
lotaryńskich w Nancy, czy przeprowadził rozbudowę zespołu pałacowo-ogro12

13

14

Po przeprowadzeniu wieloletnich badań nt. działalności Stanisława w Lotaryngii, należy
stwierdzić, że pomysłodawcą założenia manufaktury na produkcję pudru był sam król. Jego fascynacja wszelkimi nowościami i eksperymentami polegała na zastosowaniach praktycznych,
a następnie przeniesieniu ich nawet na grunt akademickiego dyskuru. Zaufanie, jakim darzył
pierwszego architekta, spowodowało namówienie go na uruchomienie manufaktury. Na temat
zainteresowań Stanisława wszelkimi nowościami zob.: M. Durbas, Akademia Stanisława
w Nancy (1750–1766), Kraków 2013, s. 171–201.
Do pomysłu wytwarzania krochmalu w celach kosmetycznych bardzo przyjaźnie ustosunkował
się Stanisław Leszczyński, nie tylko wielki orędownik pomocy dla biedaków, ale także gorliwie popierający wszelkich wynalazców. W 1756 roku do nagrody w dziedzinie literatury
w Akademii typował chirurga Janeta, wynalazcę nowego pudru do włosów. Kandydaturę motywował tym, że zaoszczędziłby mąkę wystarczającą na wyżywienie 125 tys. biednych. Niestety, akademicy odmówili mu tej przysługi. Zob.: M. Durbas, Akademia…, s. 162–164; Ch. Pfister, Histoire…, s. 778.
P. Morey, Emmanuel Here, sa vie et ses oeuvres, [w:] Mémoires de l’Académie de Stanislas,
Nancy 1862, s. 350–352.
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dowego w Commercy15. Na koniec podjął się życiowego wezwania, jakim było
opracowanie projektu urbanistycznej przebudowy miasta Nancy. Emmanuel
Héré był twórcą kompleksu architektonicznego, jaki tworzą plac Stanisława oraz
plac de la Carrière w Nancy, czy plac d’Alliance, stanowiący obecnie jedno
z największych osiągnięć urbanistyki okresu oświeceni16. Ze względu na postępującą chorobę, został na tym stanowisku godnie zastapiony przez swego
ucznia, który wiele lat później przejdzie do historii jako twórca nowych krajobrazowych rozwiązań w parku w Wersalu, insirowanych krajobrazem kulturowym z Lunéville czasów króla Stanisława.
Richard Mique urodził się w Nancy w 1724 roku, w rodzinie z tradycjami
architektonicznymi. Początkowo kształcił się pod bacznym okiem swego ojca,
a podczas pobytu w Paryżu uczęszczał na lekcje do Blondela. Następnie pracował pod rozkazami nadwornego architekta E. Hérégo, między innymi przy budowie Palais du Gouvernement i przy Place de la Carrière. W 1761 roku, podczas ciężkiej choroby swego mistrza, Richard Mique zostaje mianowany architektem króla Polski, a w dwa lata później naczelnym inżynierem dróg i mostów
Lotaryngii i Baru. Powierzono mu również w tym samym roku stanowisko generalnego dyrektora budów, opuszczone po śmierci E. Hérégo. R. Mique uczestniczył jako architekt w ostatnim przedsięwzięciu Stanisława związanym z budową
koszar i bram miejskich – Catherine i Sainte-Stanislas. W styczniu 1766 roku,
tuż przed śmiercią Stanisława, został mianowany z polecenia Marii Leszczyńskiej intendentem i generalnym kontrolerem budowli i ogrodów królowej Francji. Opuścił wówczas na stałe Nancy i swe dobra Heillecourt w Lotaryngii17.
Król Stanisław, chcąc rozpowszechnić wiedzę na temat swego mecenatu artystycznego oraz pozostawić w annałach bibliotek ślady swej aktywności kulturowej, posiadające już wówczas akceptowane wartości historyczne, zadbał
o wykonanie stosownych drukowanych przekazów. Z jego inspiracji powstała
seria – ważnych z punktu widzenia historii kultury – prac, które do dzisiaj, ze
względu na wyjątkowość w swej graficznej strukturze, służą jako doskonałe
15

16
17

Na temat wszystkich kreacji architektonicznych i urbanistycznych pierwszego architekta szerzej w pracy: A. France-Lanord, Emmanuel Héré...
P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1993, s. 425.
R. Mique po śmierci królowej Marii przeszedł na służbę do królowej Marii Antoniny, zajmował się dekoracją pałacu Grand i Petit Trianon. Zaprojektował m.in. Temple de l’Amour w zagospodarowanych w nowym nurcie ogrodach Le Notre, w których wytyczył rzeczki, jezioro
i słynne Hameau de la Reine. Na podstawie dawnych wspomnień lotaryńskich konstrukcji króla
Stanisława, zwłaszcza z Lunéville i Commercy, wprowadził wiele nowych elementów do projektowanych budowli oraz urządzania przestrzeni. W słynnym Hameau de la Reine zamierzał
zbudować m.in. pawilon chiński, park owczy, salon hydrauliczny z kolumnadą wodną, podobną do tej, jaka funkcjonowała w rezydencji pałacowo-ogrodowej w Commercy. Nieoczekiwana
śmierć pod gilotyną w 1794 roku podczas rewolucji francuskiej położyła kres owym nowatorskim zamysłom zdolnego ucznia E. Here i byłego architekta króla Stanisława Leszczyńskiego.
Zob.: Ch. Pfister, Histoire de Nancy, t. 3, Nancy 1908, s. 676.
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źródło historyczne18. Częścią tego zespołu są zachowane trzy tomy albumu rycin, przygotowane przez pierwszego architekta Emmanuela Hérégo (ryc. 2). Są
graficznym świadectwem architektonicznego kunsztu głównego architekta króla
Leszczyńskiego. Plansze wykonano w Paryżu techniką rycin u lotaryńskiego rytownika Stanisława i Ludwika XV, Jeana Charles’a François (ryc. 3), który użył
do pomocy swych współpracowników: Duranda, Jardiniera, Badela, Choffarda19. Stanisław Leszczyński opłacił koszty związane z wykonaniem i wydrukiem
125 egzemplarzy przeznaczonych do rozpowszechnienia w całej Europie oraz
przekazania do ufundowanej w Nancy biblioteki20. Dwa pierwsze tomy opracowano w latach 1750–1751, zamieszczono tam kolejno w tomie pierwszym czterdzieści jeden plansz i dwadzieścia osiem w drugim tomie21. Pierwszy tom nosi
tytuł Recueil des plans, elevations et coupes tant geometriques qu’en perspectives des chateaux, jardins et dependances que le Roi de Pologne occupe en Lorraine…22. Następny tom, drugi, zatytułowano Suite des plans, elevations…23,
natomiast trzeci tom, powstały 1753 roku, nosi tytuł: Plans et elevations de la
place Royale et des autres edifices…24. Albumy zawierają rysunki ściśle techniczne, plany sytuacyjne, plany założeń ogrodowych oraz ich fragmenty, wzory
ornamentyki parterów ogrodowych, a nawet rycinę teatru automatów czy malowideł ściennych galerii ogrodowych. Niektóre z tych projektów zawierają pewne
niezgodności z ówczesnym stanem zabudowań, co mogło wynikać z rozbieżności czasowej powstania niektórych budowli oraz albumów architektonicznych,
np. kościół Notre-Dame de Bonsecours. Trzeci tom, wykonany najpóźniej, za18

19

20

21
22

23

24

W niniejszej pracy nie zostały zaprezentowane wszystkie prace gloryfikujące materialny i duchowy mecenat kulturowy Stanisława. Więcej na ten temat oraz na temat innych publikacji gloryfikujących działalność króla Polski zob.: S. Gaber, Un beau livre lorrain du XVIII siecle: le
Recueil des fondations du roi de Polotne, de Nicola-Leopold Michel, „Le pays Lorrain, journal
de la societe d’archeologie Lorraine et du musee Historique Lorraine” 1985, nr 2, s. 73.
Jeans-Charles François (1717–1769) jest znany dzięki wynalazkowi rysunku ołówkiem (manière de crayon). Wszystkie plansze wykonane przez niego w prawym dolnym rogu oznakowane
są inskrypcją F. Lotha. Zob.: Ch. Pfister, op. cit., s. 473.
Według Le Compte général de la Depense…, koszt wydruku wynosił 12 444 liwrów, ale nie
mamy jasności, czy dotyczył wszystkich trzech tomów, czy tylko trzeciego; zob.: J. Ostrowski,
Les publications illustées glorifiant le mecenat du Roi Stanislas, duc de Lorraine: oevre d’art et
source pour histoire de l’art, les cahiers de Varsovie, IX, Warszawa 1982, s. 142.
Ibidem, s. 141.
Recueil des plans, elevations et coupes tant geometriques qu’en perspectives des chateaux,
jardins et dependances que le Roi de Pologne occupe en Lorraine, y compris les batiments
qu’il a fait elever ainsi que les changements considerables, les decorations et autres
enrichissements qu’il a fait faire a ceux qui etaient deja construits. Le tout dedié à sa majesté
par M. Héré, son premier architecte. I Partie, Paris 1750.
Suite des plans, elevations et coupe des chateaux que le roy de Pologne occupe en Lorraine,
Paris 1752.
Plans et elevations de la place Royale et des autres edifices qui l’environnent batie par les
ordres du Roy de Pologne, duc de Lorraine. Dedie au Roy de France par Héré, premier
architecte de sa Majesté Polonaise, Paris 1753.
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wiera projekt przebudowy miasta i plany placu królewskiego. Został przedłożony przez samego architekta Emmanuela Hérégo królowi Ludwikowi XV,
a w rok później Stanisław podarował album Fryderykowi II, królowi Prus25.
Jean Lamour26, artysta kowal, należał do najbardziej znanych i cenionych
rzemieślników w Lotaryngii, zajmując wśród nich pozycję zupełnie niezależną.
Urodził się 26 marca w 1698 roku w Nancy, w rodzinie rzemieślniczej. Jego ojciec był ślusarzem miejskim i pracował przy boku architekta Boffranda, udzielając przy okazji pierwszych nauk dobrze zapowiadającemu się synowi27. W wieku młodzieńczym Jean Lamour pobierał lekcje ślusarstwa w Metz, zapoznał się
nawet z utalentowanym lotaryńskim „archimedesem” Philippe’em Vayringem,
wykazującym szczególne zdolności w zakresie mechaniki, a nawet w dziedzinie
kowalstwa artystycznego i ślusarstwa28. Po odbytych naukach w Metz i w Paryżu w latach 1715–1719, Lamour zamieszkał w Nancy, poślubiając Madeleine
Dieudonne, z którą miał troje dzieci. Początkowo jako mistrz znający się na pracach kowalskich i ślusarskich naprawiał latarnie miejskie i dozorował parafialne
dzwonnice. W 1726 roku miasto Nancy powierzyło mu stanowisko naczelnego
ślusarza z roczną gażą 10 franków baryjskich. Ta zaszczytna funkcja już po
dwóch latach otworzyła mu drogę do nowych intratnych zleceń. Dla kościoła
Saint-Epvre wykonał bardzo kosztowne okratowanie bramy z herbem miasta
oraz kuty balkon dla północnej części Palais Ducal i kilka innych 29. Tuż po
śmierci księcia Leopolda w 1729 roku, Jean Lamour służył nadal rodzinie książęcej. Wstąpił do bractwa Saint-Sacrement i dostał kolejne zlecenie, jakim było
wykonanie krzyża w budowanym pod kierunkiem architekta Jennessona kościele Saint-Sebastian. Po osiedleniu się króla Stanisława w nowej ojczyźnie wkrótce nawiązała się między nowym władcą a zdolnym kowalem-artystą bliska
i owocna współpraca tym bardziej, że Lamour był bardzo pobożnym i interesującym się kwestiami religijnymi człowiekiem. Dopiero od tego momentu jego
talent zaczął być dostrzegany. Król, będąc doskonałym organizatorem życia artystycznego, skupił wokół siebie grupę młodych, zdolnych w każdej dziedzinie,
25

26

27
28
29

Wszystkie trzy tomy albumów E. Hérégo znajdują się w bibliotece miejskiej w Nancy pod sygnaturą: coté 699 119 (1–3; 1 bis;), dodatkowo w zbiorach biblioteki można odnaleść jeszcze album
małego formatu A4 z 1753 roku zatytułowany: Plans et elevations de la Place Royale de Nancy et
des autres Eglise qui l’environnent batie par les Ordre du Roi de Pologne, duc de Lorraine, Dedier au Roi de France par Héré, Premier architecte de sa Majesté Polonaise, MDCCLIII, coté
98 040. W Polsce znajdują się również pojedyncze egzemplarze dwóch pierwszych tomów –
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Szerzej na temat Jeana Lamoura w pracach biograficznych: A. France-Lanord, Jean Lamour,
serrurier du Roi, Presses Universitaires de Nancy, Nancy 1977 (ss. 104); R. Chavance, Jean
Lamour et la ferronnerie d’art, Paris 1942 (publikacja techniczna 43 strony); Ch. Cournault,
Jean Lamour, serrurier du Roi Stanislas a Nancy, Paris 1886 (s. 32).
Ch. Pfister, Histoire…, s. 537.
Ibidem, s. 248.
Kilka elementów tego balkonu ocalałego z pożaru znajduje się w ekspozycji Mussée Lorrain
w Nancy.
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indywidualności twórczych. Według źródeł epoki stał się dla nich po jakimś
czasie doskonałym nauczycielem, uwrażliwiającym na wyczucie smaku i pojawianie się nowych artystycznych trendów30. Rola Jeana Lamoura jako artystykowala i ślusarza przy tworzeniu kreacji ogrodowych była pośrednia, przyczynił
się do wyposażenia w niezbędne elementy kute służące upiększeniu ogrodów
przy rezydencjach króla Stanisława. Ściśle współpracował z Emmanuelem Héré.
Jego prace składały się z grupy okratowań, portali, bram tworzących lekką, żelazną siatkę wzorzystą, rozświetloną licznymi akantowymi w stylu rokoko złoceniami. Był mistrzem starającym się stworzyć dzieła zachwycające odbiorcę, dzieła
o niezwykłym smaku i kunszcie. Wykonana przez Jeana Lamoura seria okratowań
ujęta w fantazyjne asymetryczne ramy, okalająca zaprojektowany przez architekta
nowy plac, nacechowana jest lekkością, elegancją i finezją form (ryc. 4).
Kiedy został nadwornym ślusarzem króla Leszczyńskiego, wykorzystał pomieszczenia starego kościoła prymasowskiego na swoje przestronne atelier kowalskie, w którym wykonywał wszystkie elementy żelaznej architektury wkomponowanej w kompleks placu zaprojektowany przez głównego architekta. Wizytę króla w jego atelier kowalskim obrazuje wkomponowana w ornamentacyjną
bordiurę frontyspisu rycina Król Stanisław w atelier Jeana Lamoura w albumie
rycin kowalstwa artystycznego (ryc. 5).
Jean Lamour był twórcą wszystkich dekoracyjnych okratowań na obecnym
placu Stanisława, dzieła wiekopomnego w dziedzinie ślusarstwa artystycznego,
które uważane jest za jedno z najcenniejszych wytworów sztuki osiemnastowiecznej (ryc. 6). Zmarł w 1771 roku.
Wydana po śmierci Stanisława następna praca gloryfikująca artystyczny mecenat króla stanowi kolekcję artystycznych konstrukcji ślusarskich wykonanych
przez doskonałego kowala-artystę Jeana Lamoura. Nosi tytuł Recueil des
ouvrages en serrurerie que Stanislas le Bienfaisant, Roy de Pologne a fait poser
sur la Place Royale a la gloire de Louis Bien-Aime…, par Jean Lamour31 (ryc. 7).
Dzieło prezentuje mistrzowskie wzory zdobniczej fantazji architektury metalowej mistrza ornamentyki. Praca powstała na zamówienie Stanisława, ale została
wydana dopiero po jego śmierci32. Imponujących rozmiarów album zawiera 34
30

31

32

Talent Jeana Lamoura zaczyna się uwydatniać dopiero po zetknięciu się ze Stanisławem
Leszczyńskim, świadczyć o tym może również fakt dedykacji mistrza dla króla zamieszczonej
na frontyspisie ryciny Recueil des ouvrages de serrurie que Stanislas le bienfaisant, roi de
Pologne, duc de Lorraine et de Bar, a fait poser sur la place Royale de Nancy à la gloire de
Louis-le-Bien-Aime, compose et execute par Jean Lamour, son serrurir ordinaire, Paris 1767.
Recueil des ouvrages en serrurerie que Stanislas le Bienfaisant, Roy de Pologne a fait poser
sur la Place Royale a la gloire de Louis Bien-Aime…, par Jean Lamour, Nancy – Paris 1768;
wyd. 2, 1860. Ogromnych rozmiarów album zawiera 34 plansze pokazujące elementy architektury metalowej, takie jak: ogrodzenia, fontanny, fragmenty ratusza i innych budowli. Zachowane do dziś ryciny stanowią przykład sztychowych osiągnięć francuskiego rokoka.
Drugie wydanie Recueil des ouvrages ukazało się w 1860 roku w związku z potrzebą renowacji zabytków miasta. To wydanie zostało wystawione na aukcje książek w Domu Aukcyjnym w Warszawie w 2009 – M.D.
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plansze ukazujące całe zespoły konstrukcji oraz pojedyncze elementy metalowych artystycznych konstrukcji, wykonanych w pracowni artysty i wkomponowanych w zabudowania placu, jak okratowania, fontanny, fragmenty balkonów
ratusza, pojedyncze elementy. Stanowią przykład sztychowych osiągnięć rokoka. Ryciny zostały wykonane przez naczelnego grawera miasta Nancy, Dominique’a Collina33. Wykonał on szereg rycin na potrzeby wydawnicze prac upamiętniających spuściznę kulturową po Stanisławie Leszczyńskim.
Zamysł stworzenia serii albumów wysławiających mecenat króla Polski nie
należał w owym czasie do zupełnych nowości. Stanisław posłużył się zapewne
przykładem Wersalu, na temat którego powstały prace znacznych rozmiarów,
prezentujące plany założeń pałacowo-ogrodowych oraz zbiory figur, grup rzeźbiarskich, fontann, waz, statui oraz innych upiększeń w ogrodach wersalskich34.
Niemniej pozostawione w gabinetach rycin i annałach bibliotek dzieła gloryfikujące artystyczny mecenat króla Stanisława pozostawiony w Lotaryngii są ponadto graficznym świadectwem architektonicznego kunsztu zarówno głównego architekta Emmanuela Héré, jak i wyjątkowego mistrza w zakresie kowalstwa
i ślusarstwa artystycznego – Jeana Lamoura.

Bibliografia
Boyé P., Les Châteaux du roi Stanislas en Lorraine, Nancy 1910.
Caffier M., Place Stanislas, trois siècle d’art et d’histoire, Strasbourg 2005.
Chaunu P., Cywilizacja wieku Oświecenia, Warszawa 1993.
Chavance R., Jean Lamour et la ferronnerie d’art, Paris 1942.
Cournault Ch., Jean Lamour, serrurier du Roi Stanislas a Nancy, Paris 1886.
Durbas M., Akademia Stanisława w Nancy (1750–1766), Kraków 2013.
France-Lanord A., Emmanuel Héré architecte du roi Stanislas, Nancy 1984.
France-Lanord A., Jean Lamour, serrurier du Roi, Presses Universitaires de Nancy, Nancy 1977.
Gaber S., Un beau livre lorrain du XVIII siecle: le Recueil des fondations du roi de Polotne, de
Nicola-Leopold Michel, [w:] Le pays Lorrain, journal de la societe d’archeologie Lorraine et
du musee Historique Lorraine, 1985, N. 2.
Grandmaison de L., Essai d’armorial des artistes français. Lettres de noblesse. Preuves pour
l’ordre de Saint-Michel, Paris 1904.
33

34

Dominique Collin (1725–1781), znany grawer lotaryński, którego rysunki zdobią wiele prac
ukazujących się w owym okresie, współautor winiety w Compte Général de la dépense (1759),
grawiury Król Stanisław w atelier Jeana Lamoura w Recueil des ouvrages de serrurerie i innych. W 1758 roku został naczelnym grawerem miasta Nancy (graveur ordinaire de la ville de
Nancy), jego syn Yves-Dominiques Collin był również znanym i płodnym rysownikiem. Zob.:
M. Caffier, Place Stanislas, trois siècle d’art et d’histoire, Strasbourg 2005, s. 27; L.A. Michel,
Biographie historique et généalogique des hommes marquants de l‘ancienne province de Lorraine, Nancy 1829, s. 117. Znana praca na temat lotaryńskich malarzy nie zamieszcza biogramu ojca, jedynie jego syna. Zob.: G. Voreaux, Les peintres lorrains du dix-huitième siecle, Paris 1998, s. 218. Ponadto w historiografii polskiej ukazała sie nota Hanny Widackiej: Król i jego rytownik, czyli Stanisław i Dominique Collin w Nancy, „Kronika Zamkowa” 2003, t. 1 (45).
Zob.: J. Ostrowski, Les publications illustrées glorifiants…, 142.

98

Małgorzata DURBAS

Jacquot A., Anoblissements d’artistes Lorrains, dans Reunion des Societes des Beaux-Arts, t. 9,
1885.
Le Compte général de la Depense des edifices et batimens que le roi de Pologne, duc de Lorraine
et de Bar a fait construire pour l’embellissement de la ville de Nancy, depuis 1751, jusqu’en
1759, par Nicolas Leopold Michel, Lunéville 1759.
Leclerc Ch.L., Biographie des Grands Lorrains, Nancy 1975.
Marot P., Emmanuel Héré, 1705–1763; biographie du premier architecte du roi Stanislas d’après
les notes de Pierre Boyé, Nancy 1954.
Michel L.A., Biographie historique et généalogique des hommes marquants de l‘ancienne province
de Lorraine. Nancy 1829.
Morey M.P., Notice sur la vie et les oeuvres de Germain Boffrand, premier architecte de Leopold,
Nancy 1866.
Morey P., Emmanuel Héré, sa vie et ses oeuvres, [w:] Mémoires de l’Académie de Stanislas,
Nancy 1862.
Ostrowski J., L’oeuvres architecturale du roi Stanislas en Lorraine 1737–1751, Nancy 1972.
Ostrowski J., Les publications illustées glorifiant le mecenat du Roi Stanislas, duc de Lorraine:
oevre d’art et source pour histoire de l’art, Les cahiers de Varsovie, IX, Warszawa 1982.
Pfister Ch., Emmanuel Héré et la place Stanislas, [w:] Mémoires de l’Académie de Stanislas,
Nancy 1906.
Plans et élevations de la Place Royale de Nancy et des autres Eglise qui l’environnent batie par
les Ordre du Roi de Pologne, duc de Lorraine, Dedier au Roi de France par Héré, Premier
architecte de sa Majesté Polonaise, MDCCLIII, coté 98 040.
Plans et élevations de la place Royale et des autres edifices qui l’environnent batie par les ordres
du Roy de Pologne, duc de Lorraine. Dedié au Roy de France par Héré, premier architecte de
sa Majesté Polonaise, Paris 1753.
Rau-Grafin v.d. Schulenburg J., Emmanuel Héré premier architecte von Stanislas Leszczyński in
Lothringen (1705–1763), Berlin 1973.
Recueil des ouvrages de serrurie que Stanislas le bienfaisant, roi de Pologne, duc de Lorraine et
de Bar, a fait poser sur la place Royale de Nancy à la gloire de Louis-le-Bien-Aimé, composé
et executé par Jean Lamour, son serrurier ordinaire, Paris 1767.
Recueil des ouvrages en serrurerie que Stanislas le Bienfaisant, Roy de Pologne a fait poser sur la
Place Royale à la gloire de Louis Bien-Aimé..., par Jean Lamour, Nancy – Paris 1768; wyd. II
1860.
Recueil des plans, élévations et coupes tant géometriques qu’en perspectives des châteaux, jardins
et dépendances que le Roi de Pologne occupe en Lorraine, y compris les batiments qu’il a fait
elever ainsi que les changements considerables, les decorations et autres enrichissements qu’il
a fait faire a ceux qui etaient deja construits. Le tout dedié à sa Majesté par M. Héré, son
premier architecte. I Partie, Paris 1750.
Suite des plans, élevations et coupe des châteaux que le roy de Pologne occupe en Lorraine, Paris
1752.
Voreaux G., Les peintres lorrains du dix-huitième siècle, Paris 1998.
Widacka H., Król i jego rytownik, czyli Stanisław i Dominique Collin w Nancy, „Kronika Zamkowa” 2003, t. 1 (45).

Emmanuel Héré i Jean Lamour…

99

Ryc. 1. Rycina wykonana przez P. Moreya według XVIII-wiecznej miniatury należącej do Mme
Rene Beauford – P. Morey, Emmanuel Here, sa vie et ses oeuvres, [w:] Mémoires de l’Académie
de Stanislas, Nancy 1862.
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Ryc. 2. Karta dedykacyjna z albumu Recueil des plans, élévations et coupes tant géometriques
qu’en perspectives des châteaux, jardins et dépendances que le Roi de Pologne occupe en
Lorraine, y compris les batiments qu’il a fait elever ainsi que les changements considerables, les
decorations et autres enrichissements qu’il a fait faire a ceux qui etaient deja construits. Le tout
dedié à sa Majesté par M. Héré, son premier architecte. I Partie, Paris 1750.
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Ryc. 3. Posłowie autorstwa grawera Jeans-Charles François Recueil des plans, elevations et
coupes tant geometriques…
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Ryc. 4. Wzory ornamentyki balkonów ratusza w Nancy, [w:] Le Compte général de la Depense
des edifices et batimens que le roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar a fait construire pour
l’embellissement de la ville de Nancy, depuis 1751, jusqu’en 1759, par Nicolas Leopold Michel,
Lunéville 1759.

Ryc. 5. Król Stanisław w pracowni Jeana Lamoura, [w:] Recueil des ouvrages de serrurie que
Stanislas le bienfaisant, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, a fait poser sur la place Royale
de Nancy à la gloire de Louis-le-Bien-Aimé, composé et executé par Jean Lamour, son serrurier
ordinaire, Paris 1767.
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Ryc. 6. Fragment finezyjnego kompleksu okratowań z placu Stanisława, autorstwa Jeana
Lamoura, [w:] Le Compte général de la Depense des edifices et batimens que le roi de Pologne,
duc de Lorraine et de Bar a fait construire pour l’embellissement de la ville de Nancy, depuis
1751, jusqu’en 1759 par Nicolas Leopold Michel, Lunéville 1759.
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Ryc. 7. Frontyspis albumu Recueil des ouvrages de serrurie que Stanislas le bienfaisant, roi de
Pologne, duc de Lorraine et de Bar, a fait poser sur la place Royale de Nancy à la gloire de Louisle-Bien-Aimé, composé et executé par Jean Lamour, son serrurier ordinaire, Paris 1767.
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Emmanuel Héré and Jean Lamour – the artist of King
Stanisław Leszczyński remembering his cultural heritage in
Lorraine
Summary
Many artists participated in the metamorphosis of the cultural landscape of king Stanisław
Leszczyński’s heritage, including architects, sculptors and painters. Two among them played
a very special role: Emmanuel Héré – architect and Jean Lamour – master of artistic blacksmithing
Their talent and unique creative involvement intertwined to create unique works. Their long-term
cooperation that suited the taste and expectations of their patron, Stanisław, became a permanent
fixture in Lorraine’s history and, in a more unique way, in the history of the city of Nancy. This
unique patron of of arts, hailed in his life as king benefactor, made every effort to leave to posterity not only tangible “fruits” of his material activities, but also a multitude of printed sources attesting to all of his projects in his new country between 1737 and 1766. Willing to spread the
knowledge concerning his patronage and provide libraries with traces of cultural endeavours, even
than hailed for their historic significance, Stanisław took care to document them in print. He inspired the creation of historically important works of culture that still serve as a perfect historical
source owing to their graphical uniqueness. Stanisław Leszczyński paid the cost of 125 copies for
dissemination across Europe, as well as for the newly founded Nancy library.
The series of albums that were created to present plans for palaces and gardens, collections of
figures, groups of sculptures, fountains, vases, statues and other spatial artefacts serves as a graphical testament not only to the architectural mastery of the main architect, Emmanuel Héré, but also
the master of blacksmithing and metalwork – Jean Lamour. It also is uniquely valuable in remembering important historical events, not only in the lives of the king himself, but the whole people of
Lorraine.
Keywords: Emmanuel Héré, Jean Lamour, Stanisław Leszczyński, Lorraine, architecture, artistic blacksmithing.
Słowa kluczowe: Emmanuel Héré, Jean Lamour, Stanisław Leszczyński, Lotaryngia, architektura, kowalstwo artystyczne.
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Kazimierz Pułaski –
epigon staropolskiej sztuki wojennej
W czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r., a następnie podczas insurekcji
kościuszkowskiej dwa lata później, armia Rzeczypospolitej Obojga Narodów
walczyła zgodnie zasadami zachodnioeuropejskiej sztuki wojennej, wypracowanymi w połowie XVIII w. Jednakże jeszcze dwie dekady wcześniej konfederaci
barscy prowadzili działania zgodnie ze staropolską sztuką wojenną. Jednym zaś
z niewielu dowódców, który odnosił wówczas sukcesy, był konfederacji marszałek łomżyński – pułkownik Kazimierz Pułaski1.
W niniejszym artykule na wybranych przykładach przedstawione zostaną
działania militarne prowadzone przez Kazimierza Pułaskiego w czasie konfederacji barskiej (1768–1772) i w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1777–1779), które można postrzegać jako ostatnie przejawy staropolskiej sztuki wojennej.
Na początek należy odpowiedzieć na pytanie, czym była staropolska sztuka
wojenna. Chodzi tutaj o wypracowany w XVI w., a doskonalony w następnym
stuleciu, model prowadzenia działań wojennych. Charakterystyczną jego cechą
było wszechstronne wykorzystanie formacji konnych – zarówno autoramentu polskiego, czyli: husarii, pancernych i lekkokonnych, jak i cudzoziemskiego, a więc:
1

Wiesław Majewski, w czasie obrad XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w 1994 r.,
przedstawił tezę o czerpaniu przez dowódców powstania kościuszkowskiego strategicznych
i taktycznych wzorców z konfederacji barskiej. Opierał się w tym twierdzeniu przede wszystkim na przykładach działań prowadzonych przez Kazimierza Pułaskiego. Zob.: W. Majewski,
Sztuka wojenna powstania kościuszkowskiego 1794 r. na tle sztuki wojennej konfederacji barskiej, [w:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. 1, cz. 1, red. J. Staszewski, Toruń 1995, s. 263–272.
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arkebuzerii, rajtarii i dragonii2. Pozostałe rodzaje wojsk, czyli przede wszystkim
piechota, ale również artyleria i „oddziały inżynieryjne” (służba taborowa), wykorzystywane były do wspierania formacji konnych. W związku z tym działania podejmowane przez tak zorganizowaną armię cechowały się na ogół dużą dynamiką.
W skali operacyjnej w pierwszym rzędzie starano się przenieść działania
wojenne na teren nieprzyjaciela lub na obszar wcześniej przez niego opanowany.
Ze względu na oparcie się głównie na formacjach konnych z reguły omijano
twierdze i ufortyfikowane miasta, o ile nie udało się ich zająć przez zaskoczenie.
Dążono za to do szybkiego starcia z armią polową nieprzyjaciela. W ostateczności podejmowano też blokadę twierdz (np. Kamieńca Podolskiego w latach
1684–1699) lub umocnionych obozów wroga (np. taborów kozackich), starając
się poprzez odcięcie zaopatrzenia zmusić go do kapitulacji. Natomiast w działaniach defensywnych stosowano strategię obrony kordonowej, ale z wydzieleniem
silnego manewrowego odwodu (sprawdzona zwłaszcza przeciwko Tatarom)3.
W skali taktycznej piechota lub spieszona dragonia razem z artylerią zajmowały stanowiska w taborze bojowym, fortyfikacjach polowych lub stałych,
a w ostateczności w terenie otwartym, ale w oparciu o przeszkody naturalne. Ich
zadaniem było wspieranie ogniem broni palnej działań jazdy, która albo atakiem
frontalnym, albo manewrem na flankę lub tyły nieprzyjaciela starała się rozbić
jego ugrupowanie bojowe, a następnie wykorzystując szybkość i manewrowość,
zadać mu maksymalnie duże straty w czasie pościgu. Formacje piesze broniły
też kawalerię w razie jej porażki, zapewniając możliwość przegrupowania się
pod osłoną ognia, a następnie podjęcia dalszej walki4.
2

3

4

Formacji konnych, a nie kawalerii, gdyż dragoni w armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów
jeszcze w regulaminie z 1775 r. uważani byli za konną piechotę. Zob.: Regulamen exercerunku
dla regimentów kawaleryi, Warszawa 1775, s. 49.
J. Wimmer, Polskie wojsko i sztuka wojenna w czasie Wielkiej Wojny Północnej, „SMHW”
1978, t. 21, s. 360, 368; W. Majewski, Wojny polsko-szwedzkie 1600–1629, [w:] Polskie tradycje wojskowe, t. 1, pod red. J. Sikorskiego, Warszawa 1990, s. 214–215. Oczywiście w razie
konieczności prowadzono przewlekłe oblężenia, czego przykładem była wojna Stefana Batorego przeciwko Carstwu Rosyjskiemu (1577–1582), w trakcie której oblegano kolejno: Połock,
Wielkie Łuki i Psków, wojna polsko-rosyjska z lat 1609–1618, z niemal dwuletnim oblężeniem
Smoleńska, zakończonym zdobyciem miasta szturmem, czy wojna polsko-szwedzka z lat
1655–1660, w trakcie której wojsko koronne zdobyło szturmem Warszawę, a następnie oblegało wspólnie z posiłkami austriackimi Kraków i Toruń, a wojsko litewskie Koldyngę i Mitawę.
Zob.: T. Nowak, Oblężenie Torunia w roku 1658, Toruń 1936, s. 100–112; M. Kukiel, Zarys
historii wojskowości w Polsce, London 1993, s. 69–74; W. Majewski, Wojny polsko-szwedzkie…, s. 215; P. Skworoda, Wzajemne oddziaływanie i wpływy staropolskiej i szwedzkiej sztuki
wojennej w zakresie organizacji armii oraz taktyki walki w latach 1655–1721, [w:] Materiały
do historii wojskowości, nr 3, cz. 1, Pułtusk 2006, s. 92.
W. Majewski, Wojny polsko-szwedzkie…, s. 211–213; idem, Wojna polsko-szwedzka 1655–
1660 (Potop), [w:] Polskie tradycje wojskowe…, s. 308. Poza obroną fortyfikacji lub taboru
piechota miała znaczny wkład w zwycięstwa odnoszone przez kawalerię. Jako przykłady można podać bitwy pod Kłuszynem (1610), Beresteczkiem (1651), Chocimiem (1673) i Wiedniem
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Należy podkreślić, że staropolska sztuka wojenna wykorzystywała również stałe
fortyfikacje – twierdze i fortalicje, zarówno państwowe, jak i prywatne. Oddziały
polowe prowadziły w oparciu o nie działania operacyjne i taktyczne. Twierdze zaopatrywały je w żywność, furaż i amunicję w czasie działań ofensywnych (zwłaszcza na rozległym obszarze województw południowo-wschodnich), a także stanowiły
istotny punkt oparcia w razie porażki lub ofensywy przeważających sił przeciwnika5. W drugim wypadku, niejednokrotnie wytrwała obrona, niewielkich czasem fortec, umożliwiała przeprowadzenie mobilizacji w głębi kraju lub przerzucenie na zagrożony teren oddziałów z innego teatru działań wojennych6.
Ten sposób prowadzenia działań wojennych wynikał z jednej strony z potrzeby operowania na dużym obszarze południowego i wschodniego pogranicza
Rzeczypospolitej, a z drugiej z konieczności przeciwstawienia się przeciwnikom
opierającym swoje siły zbrojne również na kawalerii lub na kawalerii i lekkiej
piechocie, czyli: Rosjanom, Turkom, Tatarom, Mołdawianom i Kozakom7.
W starciu z wojskami walczącymi zgodnie zachodnimi koncepcjami, a więc
przede wszystkim ze szwedzkimi, odnoszono sukcesy w starciach polowych do
połowy XVII w. Jednakże już w latach 1626–1629 pojawiły się problemy, gdyż
wojsko szwedzkie unikało takiej konfrontacji, starając się przyjmować bitwy
w oparciu o fortyfikacje polowe, których bez wsparcia licznej piechoty hetman
Stanisław Koniecpolski nie miał możliwości zdobyć. Natomiast podczas „potopu” okazało się, że wyniszczone wcześniejszymi kampaniami wojska Rzeczypospolitej nie były już w stanie wygrać walnej bitwy z armią zorganizowaną zgodnie z modelem zachodnioeuropejskim, tj. dysponującą dużą siłą ognia (muszkieterzy i artyleria polowa)8. W związku z tym w czasie wojen polsko-szwedzkich

5

6

7

8

(1683). Zob.: M. Kukiel, op. cit., s. 81, 110–117, 129–130, 137–139; J. Wimmer, Polskie wojsko i sztuka wojenna…, s. 361; W. Majewski, Wojna polsko-szwedzka…, s. 304.
J. Naronowicz-Naroński, Budownictwo wojenne, z rękopisu do druku przygotowała J. Nowakowa, red. nauk. T. Nowak, Warszawa 1957, s. 47–53.
Przykładami tego może być obrona Zbaraża przed armią kozacko-tatarską w 1649 r. czy Lachowic przed armią rosyjską w 1660 r. Zob.: L. Frąś, Obrona Zbaraża w 1649, Kraków 1932;
W. Kucharski, Walki o utrzymanie twierdzy w Zbarażu w lipcu i sierpniu 1649 r. Oblężenie
i obrona. Faza I (10–31 VII). Część 1, „Rocznik Przemyski” 2013, t. 49, z. 1; ibidem, Faza II
(1–25 VIII). Część 2, „Rocznik Przemyski” 2014, t. 50, z. 1; M. Gawęda, Połonka-Basia 1660,
Warszawa 2005; K. Kosarzecki, Kampania roku 1660 na Litwie, Zabrze 2005.
J. Wimmer, Polskie wojsko i sztuka wojenna…, s. 360; W. Majewski, Wojny polsko-szwedzkie…, s. 212.
Wojsko koronne i litewskie poniosło duże straty w latach 1652–1655, w związku z czym brakowało w ich szeregach doświadczonych dowódców i wyszkolonych żołnierzy. Warto też
zwrócić uwagę, że armia szwedzka w czasie wojny z Rzeczypospolitą w latach 1655–1660
zmieniła swoją organizację, znacznie zwiększając procentowy udział rajtarii i dragonii, co było
podyktowane potrzebą przeciwstawienia się polsko-litewskim konnym dywizjom. Szerzej:
Z. Anusik, Gustaw II Adolf, Wrocław 1996, s. 95–125; L. Tersmeden, Armia Karola X Gustawa – zarys organizacyjny, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” (dalej: SMHW) 1973,
t. 19, s. 125–169; idem, Organizacja bojowych i administracyjnych jednostek szwedzkich i rozwój taktyki walki w XVII wieku, SMHW 1978, t. 21, s. 318–327; P. Skworoda, op. cit., s. 88–90.
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z lat 1626–1629 i 1655–1660 widać zasadniczą zmianę w operacyjnej skali staropolskiej sztuki wojennej, w której można zauważyć elementy działań pośrednich, polegających na unikaniu konfrontacji z głównymi siłami przeciwnika,
a jednocześnie prowadzeniu działań na jego zaplecze w celu zniszczenia podstawy
operacyjnej i zmuszenia go tym samym do odwrotu9. W skali taktycznej polscy
dowódcy starali się zaskoczyć przeciwnika w trakcie marszu tak, aby nie zdołał on
przygotować szyków obronnych (np. w bitwie pod Warką 7 kwietnia 1656 r.),
a w razie porażki zarządzali gwałtowny odwrót, niekiedy celowo rozpraszając siły,
aby ponieść jak najmniejsze straty (np. bitwa pod Gołębiem 18 lutego 1656 r.)10.
Pomimo dostrzeganego na polach bitew coraz większego prymatu wojsk
zorganizowanych zgodnie modelem zachodnioeuropejskim i walczących zgodnie z koncepcjami zachodnioeuropejskiej sztuki wojennej, do połowy XVIII w.
dowódcy wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów – hetmani i regimentarze –
zachowali staropolski sposób prowadzenia działań militarnych. Z pewnym powodzeniem był on jeszcze stosowany podczas wielkiej wojny północnej, toczącej się na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1701–1712, oraz podczas konfederacji tarnogrodzkiej w latach 1715–1716. W pierwszym z tych konfliktów
przeciwnikiem były szwedzkie wojska Karola XII oraz siły jego polskich stronników, a w drugim wojska saskie króla Augusta II, przeciw któremu wystąpiła
szlachta wraz z wojskiem koronnym i litewskim. Okazało się wówczas, że partie
i dywizje konne w skali operacyjnej są w stanie wymanewrować przeciwnika
działającego zgodnie z zachodnioeuropejską sztuką wojenną, opanować słabo
bronione punkty strategiczne, a następnie oczyścić teren z mniejszych oddziałów. Jednakże w skali taktycznej kawaleria wspierana przez nieliczną piechotę
lub spieszoną dragonię nie mogła już pokonać w walnej bitwie przeciwnika dysponującego armią opartą przede wszystkim na zdyscyplinowanej piechocie
i walczącą zgodnie z taktyką broni połączonych11. Upadek staropolskiej sztuki
9

10

11

Skuteczność owej strategii udowodniły kampanie hetmana Stanisława Koniecpolskiego przeciwko armii Gustawa II Adolfa na terenie Prus Królewskich w latach 1626–1629, Stefana
Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego przeciwko armii Karola X Gustawa na terenie Wielkopolski oraz Wincentego Gosiewskiego na terenie Prus Książęcych w 1656 r. Zob.: T. Nowak,
Kampania wielkopolska Czarnieckiego i Lubomirskiego w 1656 r., „Rocznik Gdański” 1938,
t. 11, s. 57–155; M. Kukiel, op. cit., s. 90–92, 121; W. Majewski, Wojny polsko-szwedzkie…,
op. cit., s. 211–213; P. Skworoda, op. cit., s. 91–92. Szerzej na temat strategii działań pośrednich zob.: B.H. Liddell Hart, Strategia. Działania pośrednie, Warszawa 1959.
L. Podhorecki, Bitwa pod Warką (7 IV 1656), SMHW 1956, t. 2, s. 300–323; J. Teodorczyk,
Wyprawa zimowa Stefana Czarnieckiego w 1656 r. Bitwa pod Gołębiem (18 II 1656 r.), [w:]
Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, Warszawa 1973, s. 259–295; P. Skworoda, op. cit., s. 90–92.
Szerzej na temat staropolskiej sztuki wojennej zob.: O. Laskowski, Odrębność staropolskiej
sztuki wojennej, Warszawa 1935.
Należy przy tym zaprzeczyć opinii o kryzysie moralnym – „utracie ducha” przez wojsko polskie po niepowodzeniach kampanii mołdawskich z lat 1685–1691, a także „kompleksowi
szwedzkiemu” z lat 1702–1712. Zob.: J. Wimmer, Wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej (1700–1717), Warszawa 1956, s. 230–231, 288–289, 419; M. Trąbski, Pułki przedniej
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wojennej nastąpił ostatecznie w latach dwudziestych XVIII w., co potwierdziło
się w czasie wojny o sukcesję polską w latach 1733–1735, kiedy to zarówno
wojsko regularne, jak i siły zmobilizowane przez konfederatów dzikowskich dla
obrony króla Stanisława Leszczyńskiego ponosiły sromotne porażki12.
W czasie konfederacji barskiej jej dowódcy nadal hołdowali staropolskiemu
sposobowi prowadzenia walki, w modelu wypracowanym w jego schyłkowej fazie (II poł. XVII i pocz. XVIII w.). Wynikało to z kilku powodów. Po pierwsze,
dowódcom konfederackim brakowało doświadczenia, gdyż w większość nie służyli oni wcześniej w armii, a mający doświadczenie wojskowe wynieśli je zazwyczaj z oddziałów autoramentu polskiego lub konnych formacji armii sąsiednich (głównie saskiej lub pruskiej). Po drugie, wiązało się to z siłami, jakimi
dysponowali konfederaci. Były to w przeważającej większości konne oddziały
formowane w momencie rozpoczęcia walk lub opanowania danego terenu przez
konfederatów. Łatwo można było je zaimprowizować z ochotników, czyli spośród szlachty przybywającej pod chorągwie z pocztowymi, na własnych koniach
i z własną bronią13. Wspierały je z różnym skutkiem oddziały regularne: chorągwie komputowe wojska koronnego, pułki tatarskie wojska litewskiego czy re-

12

13

straży wojska koronnego 1764–1794, Zabrze – Tarnowskie Góry 2012, s. 16–21, 23; Ł. Pabich,
Bitwa pod Koniecpolem 21 listopada 1708, Zabrze – Tarnowskie Góry 2014, s. 36–37, 60–61,
69, 139, 141–142. Trzeba jednak dodać, że bitwy, w których jazda próbowała samodzielnie pokonać korpus broni połączonych, zazwyczaj kończyły się jej porażką. Tak było m.in. pod Pońcem (7 XI 1704 r.), gdzie Karol XII na czele ok. 7000 żołnierzy szwedzkiej kawalerii zaatakował korpus saski gen. Johanna von Schulenburga złożony z ok. 4500 żołnierzy piechoty i 1000
jazdy. Król szwedzki, odnoszący wcześniej same sukcesy, poniósł wówczas porażkę, tracąc
wielu żołnierzy. Zob.: K. Jarochowski, Z czasów saskich, spraw wewnętrznych, polityki i wojny, Poznań 1886, s. 351–356; D. Płowy, Poniec 7 XI 1704. Kampania jesienna Karola XII, Zabrze – Tarnowskie Góry 2013, s. 60–94; A. Querengässer, S. Lunyakov, Die Armee Augusts
des Starken im Nordischen Krieg. Seria: Heere & Waffen, Bd. 21, s. 38, 40.
K. Olejnik, Dzieje oręża polskiego, Toruń 2004, s. 106–107. Najlepiej to widać na przykładzie
bitwy pod Wyszecinem na Kaszubach (20 III 1734 r.). Zob.: T. Ciesielski, W obronie Gdańska
– działania wojsk polskich na Pomorzu i Kujawach 1733–1734, „Studia Historyczno-Wojskowe”, t. 2 (za rok 2007), Zabrze 2008, s. 178–195. Kryzys polskiej wojskowości w XVIII w.
związany był m.in. z niewłaściwą polityką kadrową, tj. powierzaniem magnatom komendy nad
oddziałami, co powodowało wprowadzenie podziału kadry oficerskiej (dowódczej), na zawodową i tytularną. Zob.: M. Nagielski, Staropolska sztuka wojenna na tle przemian w zachodnioeuropejskiej wojskowości w XVII wieku, [w:] Modernizacja struktur władzy w warunkach
opóźnienia. Europa Środkowa i Wschodnia na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych,
red. M. Dygo, S. Gawlas, H. Grala, Warszawa 1999, s. 216. Natomiast o stopniu wyszkolenia
ówczesnej polskiej jazdy najlepiej świadczy niniejszy cytat z epoki – „maniera polska nie jest
uszykować się w liniach, ale hurmem napadać, uda się to dobrze, nie uda to nazad”. Cyt. za:
T. Ciesielski, Niezrealizowany projekt zmodernizowania jazdy autoramentu narodowego z drugiej połowy lat trzydziestych XVIII w., [w:] Z badań nad Rzeczypospolitą w czasach nowożytnych, pod red. K. Matwijowskiego, „Prace Historyczne”, t. 31, Wrocław 2001, s. 111.
W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. 2, Warszawa 1991, s. 843. Trafnie to ujął Wiesław
Majewski – „oficerami konfederatów byli wczorajsi hreczkosieje, a żołnierzami wczorajsi forysie”. Zob.: J. Majewski, Sztuka wojenna powstania kościuszkowskiego…, s. 265–226.
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gimenty dragonii koronnej i litewskiej, zagarnięte lub dobrowolnie przyłączone
do konfederatów, oraz milicje prywatne magnatów składające się z chorągwi
i szwadronów: ułanów, bośniaków, huzarów, kompanii dragonów i rajtarów czy
sotni kozaków14. Piechota w oddziałach konfederackich była w większości wypadków nieliczna, podobnie jak artyleria. Zazwyczaj używano tych dwóch rodzajów broni do obrony twierdz lub ufortyfikowanych obozów. Brały one jednak też udział w działaniach polowych, gdzie wspierały siły główne złożone
z kawalerii. Zazwyczaj jednak w momencie porażki piechota i artyleria konfederacka ulegały zniszczeniu, ze względu na mniejszą mobilność, w odróżnieniu od
formacji konnych, które po rozproszeniu zbierały się ponownie, często nie ponosząc istotnych strat15.
Siły konfederatów składały się z autonomicznych dywizji i partii, liczących
od kilkuset do kilku tysięcy żołnierzy, których dowódcy rzadko kiedy ze sobą
współpracowali, a za to często rywalizowali. Polem rywalizacji było opanowanie obszaru, z którego można było czerpać zaopatrzenie i ściągać podatki. Najczęściej ograniczali się też do pustoszenia królewszczyzn, unikając starć z wojskami rosyjskimi i królewskimi. Wielu z tych dowódców nie było po prostu
w stanie podjąć z nimi walki. Jeżeli już do niej dochodziło, albo ograniczali się
do ostrzału przeciwnika z karabinków, po czym zarządzali odwrót, albo rzucali
kawalerię do frontalnego ataku, co kończyło się jej porażką oraz czasowym rozproszeniem żołnierzy. Należy podkreślić, że wobec przewagi wojsk rosyjskich
pod względem organizacji, uzbrojenia i wyszkolenia, konfederaci barscy zmuszeni byli stosować strategię wojny partyzanckiej („szarpanej”), unikając większych starć, a za to ciągle niepokojąc odosobnione komendy, licząc na zwycięstwo Turcji (w toczącej się wówczas wojnie rosyjsko-tureckiej) lub włączenie
się do konfliktu Francji16.
W czasie konfederacji pojawiło się jednak kilku dowódców potrafiących
wykorzystać podległe sobie oddziały do skuteczniejszej walki z nieprzyjacielem.
14

15

16

W. Majewski, Bar powstaniem narodowym. Konfederacja barska na Ukrainie i Białorusi, [w:]
Ostatnie lata I Rzeczypospolitej, pod red. T. Rawskiego, Łowicz 1996, s. 82–83.
Wodzowie i wojsko według relacji Dumourieza z d. 30 kwietnia 1771 r., [w:] Konfederacja barska. Wybór tekstów, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył W. Konopczyński, Kraków 1928,
s. 113–115; W. Konopczyński, Konfederacja…, t. 2, s. 843–845.
Konfederacja barska. Wybór tekstów, s. 24, 43, 47; W. Konopczyński, Konfederacja…, t. 2,
s. 849. Teoretycznej podstawy do tego typu działań mogła dostarczyć instrukcja Mihálya Lajosa
Jeney [Louis Michel de Jeney], oficera armii austriackiej, francuskiej i pruskiej, który w czasie
wojny siedmioletniej dowodził freikorpusem przeznaczonym do działań „partyzanckich”. Zob.:
L.M. de Jeney, Partyzant, czyli sztuka prowadzenia pomyślnie woyny podjazdowey, według
zwyczaju wieku teraźnieyszego. Z przydatkiem ułożonych plant, ułatwiaiących poięcie, dyspozycye, y wszystkie potrzebne obroty woysk letkich w odprawianiu marszów, czynieniu zasadzek,
attaków, y reyterady, jako y z sposobami łatwemi leczenia zdarzaiących się przypadków y chorób pod czas Kampanii tak ludziom iako y koniom, przez … sławnego Indzeniera y Kapitana
Woysk Francuzkich, wydany, a teraz na polski ięzyk przetłumaczony, Supraśl 1770.
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Byli to: Józef Sawa-Caliński, Józef Zaręba i Kazimierz Pułaski. Co prawda, unikali oni starcia z głównymi siłami rosyjskimi, ale za to szukali walki z odosobnionymi komendami i słabszymi korpusami.
Kazimierz Pułaski urodził się 6 marca 1745 r. w Warszawie, w dworku należącym do Pułaskich, a ochrzczony został 14 marca tego roku, w kościele pw. św.
Krzyża w Warszawie17. Jego rodzicami byli starosta warecki Józef Pułaski
i podczaszanka łomżyńska Marianna Zielińska, a rodzicami chrzestnymi (co
ciekawe w kontekście późniejszej jego działalności) byli: wojewoda mazowiecki
Stanisław Poniatowski i wojewodzianka ruska Maria Zofia ks. Czartoryska,
kasztelan czerski Kazimierz Rudziński i podkanclerzyna litewska Eleonora Monika z Waldsteinów ks. Czartoryska oraz podkomorzy łomżyński Tomasz Zieliński i wojewodzianka mazowiecka Ludwika Maria Poniatowska18. Dzieciństwo
Kazimierz Pułaski spędził w Winiarach pod Warką. Co do jego edukacji brak
jest informacji pewnych, w związku z czym można opierać się jedynie na przypuszczeniach. Według Władysława Konopczyńskiego początkowo uczył się
w szkole parafialnej w Warce, a następnie w szkole księży teatynów w Warszawie19. Autor ten podaje również, że w 1762 r. Pułaski został paziem księcia kurlandzkiego Karola Krystiana Wettyna, przy którym przebywać miał w czasie
sześciomiesięcznej blokady zamku w Mitawie (grudzień 1762 – maj 1763 r.)
prowadzonej przez wojska rosyjskie. Jednakże zdaniem Janusza Roszka, ani nie
był paziem, ani nie przebywał w stolicy Kurlandii przez tak długi czas, a jedynie
przez niecały tydzień20. Kazimierz Pułaski prawdopodobnie brał za to udział
17

18

19

20

J. Pinkowski, Szczątki Kazimierza Pułaskiego w Savannah. Dowody fizyczne, s. 81–82, [w:]
40 lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Bohater, historia i perspektywy rozwoju.
Materiały z polsko-amerykańskiego sympozjum w Warce-Winiarach, 13–16 października 2007,
pod red. I. Stefaniak, Warka 2007, s. 347. W starszych opracowaniach podawane były inne daty i miejsce urodzenia – 4 marca 1746 lub 1747 r. w Winiarach koło Warki. Zob.: W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski. Życiorys, Kraków 1931, s. 9; J. Roszko, Ostatni rycerz Europy,
Katowice 1983, s. 13; W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski herbu Ślepowron (1746–1779), Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław 1986, s. 386; A. Wasiak, Działalność Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie, „Almanach Częstochowy” 1993, cz. 1, s. 3.
S. Górzyński, Pułascy herbu Ślepowron, [w:] Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej
świadomości. Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach
8–10 października 1997 r., pod red. J. Maciejewskiego, E. Bem-Wiśniewskiej, J. Wójcickiego,
Warszawa 1998, s. 6.
Wacław Szczygielski zanegował możliwość uczęszczania Kazimierza Pułaskiego do szkoły parafialnej w Warce, gdyż nie ma źródeł świadczących, aby taka szkoła tam funkcjonowała. Z kolei Janusz Roszko podał w wątpliwość uczęszczanie starościca wareckiego do konwiktu teatynów, ponieważ „raczej nie brylował [on] wyszukaną konwersacją po salonach, [a] w dodatku
zawsze [miał] pewne trudności z językami obcymi”, teatyni zaś uczyli właśnie ogłady towarzyskiej i języków obcych. Zob.: W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 9. Por. J. Roszko,
op. cit., s. 26; W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski…, s. 386.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 9–15; W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski…, s. 386.
Por. J. Roszko, op. cit., s. 30–33.
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w demonstracji zbrojnej stronnictwa republikanów przeciw planom koronacyjnym „Familii” w 1764 r.21 Są to w zasadzie jedyne w miarę pewne informacje
o militarnych doświadczeniach starościca wareckiego vel starosty zazulińskiego
przed wybuchem konfederacji barskiej.
Po zawiązaniu konfederacji w Barze (29 lutego 1768 r.) Kazimierz Pułaski
przystąpił do niej niezwłocznie, gdyż jednym z jej organizatorów był jego ojciec. Prawdopodobnie 20 kwietnia stoczył pierwszą, a co najważniejsze, zwycięską potyczkę pod folwarkiem Pohorełe, a 23 kwietnia obronił Starokonstantynów atakowany przez kilka godzin przez Rosjan. W maju bronił Chmielnika,
skąd wycofał się na rozkaz ojca do Winnicy, a następnie zajął Berdyczów. Przez
2 tygodnie (31 maja–13 czerwca 1768 r.) bronił się w murach twierdzy klasztornej przed przeważającymi siłami gen. Piotra Nikityczyna Kreczetnikowa, aby
ostatecznie skapitulować wobec braku amunicji i nadziei na odsiecz. Pomimo
podpisanego recesu po kilku tygodniach ponownie włączył się do walki, dokonując wypadów partyzanckich z Mołdawii na teren województwa podolskiego
i ruskiego. Pod koniec grudnia zajął niewielką, częściowo zrujnowaną, fortalicję
pograniczną Okopy Świętej Trójcy, która stała się dogodną bazą wypadową.
W dniu 8 marca został tam oblężony przez Rosjan, ale udało mu się odeprzeć
wszystkie ataki, po czym w nocy wyprowadził swoich żołnierzy z Okopów
i przeprawił się na drugi brzeg Dniestru, na teren Mołdawii22. Jednakże już na
początku kwietnia znajdował się z powrotem na terenie Rzeczypospolitej,
w obozie ks. Jerzego Marcina Lubomirskiego w Barwinku. Prowadził stamtąd
wypady w głąb ziemi sanockiej, m.in. 5 kwietnia stoczył zwycięską potyczkę
pod Jaśliskami23. W połowie maja połączył się z bratem Franciszkiem w Samborze, aby razem z nim, na czele ok. 700 ludzi (w tym 100 Turków), ruszyć na
Przemyśl, a później na Lwów24.
Zatrzymajmy się na chwilę w celu omówienia sił, jakimi dysponował Kazimierz Pułaski w latach 1769–1772. Dywizja, którą wówczas komenderował, liczyła zazwyczaj od 2000 do 4000 żołnierzy. W większości były to oczywiście
oddziały konne – huzarzy, dragoni, ułani i bośniacy oraz jazda autoramentu narodowego. W pierwszym okresie wojny barskiej (1768–1769) miał on do dyspozycji oddziały zorganizowane zapewne jeszcze systemem zaciągu towarzyskiego
oraz kozaków z milicji prywatnych25. Jednakże już w czasie działań na Litwie
latem 1769 r. w źródłach pojawiają się informacje o oddziale huzarów, stano21

J. Roszko, op. cit., s. 35–37.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 19–73; W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski…,
s. 386–387.
23
S. Lubomirski, Pamiętniki, oprac. W. Konopczyński, Lwów 1925, s. 57.
24
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 75–80, 85–87; W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski…, s. 387; W. Majewski, Bar…, s. 83.
25
J. Kitowicz, Pamiętniki czyli Historia polska, oprac. P. Matuszewska, Warszawa 1971, s. 190;
W. Majewski, Bar…, s. 83.
22
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wiącym podstawę dywizji starościca wareckiego26. Po stratach poniesionych jesienią od 1 lutego 1770 r. formował on pułk huzarów, zgodnie z listem przypowiednim wydanym mu przez Generalność Konfederacji Barskiej (miał on liczyć
1000 żołnierzy), który we wrześniu tego roku liczył ok. 500, a w kwietniu 1771 r.
– 600 żołnierzy. Była to najpewniejsza część jego dywizji. Można też uznać huzarów za ulubioną formację marszałka łomżyńskiego27.
Pod względem wartości bojowej jedną z najlepszych jednostek, którymi dowodził Pułaski, był Regiment Gwardii Konnej Koronnej. Lejbdragoni zostali zagarnięci przez niego 1 września 1770 r., w czasie ataku na krakowski Kazimierz.
Spośród 211 jeńców niemal wszyscy zgodzili się służyć pod rozkazami marszałka łomżyńskiego, w tym jeden oficer – por. Czyżewski. Przypuszczalnie Pułaski
starał się zwiększyć liczebność również tego oddziału, gdyż w kwietniu 1771 r.
płk Charles François Dumouriez oceniał jego siłę na 300 żołnierzy28. Poza tym
wcześniej, latem 1769 r. na Litwie, w składzie dywizji Pułaskiego znajdowały
się komendy dwóch regimentów konnych – Buławy Wielkiej i Buławy Polnej
Litewskiej, nie wiadomo jednak w jakiej sile. Warto przypomnieć, że dragoni
mogli być wykorzystywani również jako piechota, ze względu na posiadane
uzbrojenie i wyszkolenie, co czyniło z nich formację uniwersalną.
Ułani w dywizji marszałka łomżyńskiego znajdowali się w latach 1769–
1772. Najpierw na Litwie (1769 r.) były to dwa pułki tatarskie – Józefa Bielaka
i Aleksandra Mustafy Koryckiego. Pierwszy z nich mógł liczyć do 414, a drugi
do 342 oficerów i żołnierzy29, dobrze wyszkolonych, gdyż wcześniej większość
z nich walczyła w wojnie siedmioletniej w składzie sasko-austriackiego korpusu.
Po „kampanii litewskiej” ok. 100 Tatarów pozostało przy Pułaskim, uczestnicząc w jego kolejnych działaniach30. W składzie dywizji Pułaskiego znajdowało
się też ok. 50 bośniaków (nazwa lekkiej jazdy w typie ułanów), którzy wzmacniali komponent jazdy uzbrojonej w broń drzewcową. Bośniaków odbito na krakowskim Kazimierzu 1 września 1770 r. – było ich wówczas kilkudziesięciu31.
26

27

28

29

30
31

Diaryusz z Słonima a die 9-VII, „Kurier Wileński” 1929, nr 238, s. 2–3; Raport Drewitza do
Weymarna, [w:] Materiały do dziejów wojny konfederackiej 1768–1772, oprac. W. Konopczyński, Kraków 1931, s. 16–18.
Wodzowie i wojsko według relacji Dumourieza…, s. 114; W. Konopczyński, Konfederacja barska…, t. 2, s. 843; idem, Kazimierz Pułaski…, s. 130–131.
Wodzowie i wojsko według relacji Dumourieza…, s. 114; J. Kitowicz, op. cit., s. 255; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 156–158. Regiment Gwardii Konnej Koronnej był traktowany przez
króla jako jednostka wzorcowa, „stając się regimentem gardekorów, przez wybór ludzi, piękność
koni oraz wspaniałość uniformów”. Zob.: S. Lubomirski, Pod władzą księcia Repnina. Ułamki pamiętników i dzienników historycznych (1764–1768), oprac. J. Łojek, Warszawa 1971, s. 101.
Dane liczbowe na 1766 r. – zob.: М. Махыня, Войска Вялікага Княства Літоўскага
ў пачатковы ерыяд дзеянняў Вайсковай Камісіі Вялікага Княства Літоўскага, „Arche.
Гарадзенскі міленіум” 2011, № 6 (105), c. 289, 291.
Raport Drewitza do Weymarna…, s. 17–18; Wodzowie i wojsko według relacji Dumourieza…, s. 114.
Wodzowie i wojsko według relacji Dumourieza…, s. 114; W. Konopczyński, Konfederacja barska…, t. 2, s. 843; idem, Kazimierz Pułaski…, s. 157.
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Poza tym pod komendą Pułaskiego w latach 1771–1772 znajdowało się ok. 3000
jazdy, którą francuski doradca wojskowy przy Generalności Konfederacji Barskiej określał jako oddziały nieregularne, często tylko pod nominalnym dowództwem marszałka łomżyńskiego32.
Piechota w dywizji Pułaskiego w działaniach polowych występowała w miarę
możliwości jej pozyskania. W lipcu 1769 r. zagarnął on w Słonimie Regiment Pieszy Buławy Polnej Litewskiej (cztery kompanie, maks. 270 żołnierzy33). W wrześniu miał pod Orzechowem ponad 100 piechurów „regimentu pińskiego”. Rok później pod Poznaniem tylko „garstkę” piechoty. Za to na koncentrację oddziałów konfederackich, zarządzoną przez Dumourieza w maju 1771 r., marszałek łomżyński
wyprowadził z twierdzy jasnogórskiej 400 żołnierzy. Miał też piechotę 13 czerwca
pod Zamościem, chociaż raczej nie „jasnogórską”, ale zapewne z oddziału konfederackiego działającego na Podgórzu, przy czym nie wiadomo w jakiej sile34.
Pułaski w działaniach polowych używał też niemal zawsze artylerii, przy
czym poza liczbą dział (przede wszystkim armat) niewiele możemy powiedzieć
więcej. W działaniach na Litwie latem 1769 r. dysponował 18 działami (w większości zapewne zagarniętymi w Wołczynie i Słonimie), a we wrześniu co najmniej 3 armatami 3-funtowymi. Następnie w październiku 1770 r. pod Poznaniem miał 2 armaty, w maju 1771 r. wyprowadził z Jasnej Góry pod Siewierz 18
dział, ale w rajd na Zamość w czerwcu zabrał prawdopodobnie tylko 2 armaty35.
W skali operacyjnej działania prowadzone przez Kazimierza Pułaskiego były ze wszech miar ofensywne. Wykorzystując jako bazę operacyjną twierdzę lub
teren wcześniej opanowany, podejmował akcje mające na celu przeniesienie
walk na dalekie zaplecze „wroga”, czyli nieobjęte konfederacją województwa
Rzeczypospolitej. Pierwszym przykładem tego typu rajdu były działania, jakie
podjął Pułaski w maju 1769 r. spod Sambora na Przemyśl i Lwów. Miały one na
celu wznowienie walk w Małopolsce oraz opanowanie stolicy województwa ruskiego – ważnej z punktu widzenia strategicznego i ekonomicznego. Lwowa
jednak nie zdobyto, ze względu na twardą obronę, którą kierował rojalista płk
Felicjan Korytowski (1–2 czerwca 1769)36. Po tym niepowodzeniu Pułaski przerzucił się ze swoim oddziałem w lubelskie.
32
33
34

35

36

Wodzowie i wojsko według relacji Dumourieza…, s. 114.
Dane liczbowe na 1766 r. – zob.: М. Махыня, op. cit., c. 309–311.
Ofensywa Dumourieza i porażka pod Lanckoroną według pamiętników Dumourieza, [w:] Konfederacja barska. Wybór tekstów…, s. 134; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 101,
115–116, 179, 243, 252.
Ofensywa Dumourieza i porażka pod Lanckoroną…, s. 134–135; Raport Drewitza do
Weymarna…, s. 16; A. Петров, Война Россіи съ Турціей и польскими конфедератами съ
1769–1774 годъ, т. 1: годъ 1769, Санктпетербургъ 1866, c. 250; W. Konopczyński,
Kazimierz Pułaski…, s. 179; idem, Konfederacja barska…, t. 2, s. 844.
A. Петров, op. cit., т. 1, c. 171–172; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 77, 88–91;
W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski…, s. 387; J. Majewski, Sztuka wojenna powstania kościuszkowskiego…, s. 268; idem, Bar…, op. cit., s. 84.
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Był to wstęp do dużo ambitniejszego przedsięwzięcia, jakim była wyprawa
na Litwę. Jej opanowanie przez konfederatów mogło odciąć wojska rosyjskie
walczące w centralnej Polsce od ich podstawy operacyjnej znajdującej się w guberniach północnych. Przestałyby wówczas docierać „nad Wisłę” posiłki i zaopatrzenie (broń i amunicja), a tym samym znajdującym się tam korpusom groziłoby stopniowe osłabienie ich zdolności bojowej. Rajd rozpoczął się w czerwcu 1769 r. w Puławach, skąd przez Brześć Litewski Pułaski wkroczył na ziemie
Wielkiego Księstwa na czele ok. 600 ludzi, kierując się na Grodno, a następnie
na Słonim. Wcześniej jednak zatrzymał się na kilka dni w Terespolu, skąd rozesłał szeroko podjazdy, które pozwoliły mu na szybkie powiększenie potencjału
bojowego dywizji. Zagarnęły one mianowicie: 2 pułki tatarskie (Bielaka i Koryckiego), komendy z regimentów konnych (dragońskich) Buławy Wielkiej
i Polnej Litewskiej, w Wołczynie 7 armat z amunicją ks. Michała Czartoryskiego, w Białej konie ze stajni ks. Karola Radziwiłła, a w samym Terespolu przechwycono 60 ludzi z milicji prywatnej Jerzego Fleminga i umundurowanie dla
kolejnych 300. Poza tym prowadzono tam rekrutację do oddziałów, organizowano polityczne zaplecze konfederacji na tych terenach (Franciszek Pułaski) oraz
zbierano kontrybucję z ekonomii królewskich i dóbr należących do „Familii”37.
Rajd Pułaskiego na Litwę spowodował ewakuację garnizonów rosyjskich
z Wielkopolski, których żołnierze ściągnięci zostali pod Warszawę, a dotychczasowy rosyjski garnizon stolicy wyprawiono w celu stłumienia konfederacji
w Wielkim Księstwie. Była to m.in. grupa płk. hr. Wachtmeistera i płk. Knorringa, licząca łącznie 1200 żołnierzy i 4 armaty38. Dzięki temu konfederacja
opanowała z powrotem Wielkopolskę i zyskała czas na okrzepnięcie oraz zorganizowanie oddziałów liczących w lipcu 1769 r. już ok. 4000 ludzi39. Przeciw Pułaskiemu ruszyły też komendy rosyjskie z Wołynia – ppłk. Iwana Grigoriewicza
Drewicza (ok. 1000 żołnierzy), i z Grodzieńszczyzny – płk. Uszakowa (ok. 700
żołnierzy)40. Jednakże próba osaczenia starościca wareckiego nie powiodła się
Rosjanom, ze względu na dużą ruchliwość jego dywizji oraz taktyczne zwycięstwa odnoszone nad kolejnymi przeciwnikami.
Pułaski najpierw stoczył zwycięską bitwę pod Kukiełkami 6 lipca (w połowie drogi między Białymstokiem a Wołkowyskami), a następnie szybkim marszem ruszył na wschód przez Wołkowyska do Słonima (9 lipca) – rezydencji
37

38

39

40

Détail des opérations militaires du comte Pulaski par le comte Zajączek, [w:] Materiały do
dziejów wojny…, s. 6; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 96–99; W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski…, s. 387; J. Majewski, Bar…, s. 84. Odnośnie do Wołczyna – zob.: Słownik
geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13, Warszawa 1893, s. 867.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 99. Majewski błędnie pisze, że były to oddziały dowodzone przez „pułkowników Weymarna i Knorringa”. Zob.: J. Majewski, Bar…, s. 84.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 99; W. Szczygielski, Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768–1770, Warszawa 1970, s. 234–244.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 99; J. Majewski, Bar…, s. 84.
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hetmana wielkiego litewskiego Michała Ogińskiego. Zagarnął tam Regiment
Pieszy Buławy Polnej Litewskiej, 9 (?) armat i 2 moździerze oraz amunicję,
mundury, płótno, sukno i kontrybucję. Ponownie też osłaniał prace nad polityczną organizacją ruchu na opanowanym terenie. W związku z tym zdecydował się
na trzydniowy postój, co doprowadziło do starcia z korpusem płk. Wachtmeistra.
Bitwa miała miejsce 12 lipca na polach za Słonimem. Pułaski ponownie odniósł
zwycięstwo, zmuszając Rosjan do odwrotu. Oderwawszy się od nieprzyjaciela,
ruszył na wschód w kierunku Nieświeża. Liczył na przejęcie liczącej 800 ludzi
milicji radziwiłłowskiej oraz na zyskanie bazy operacyjnej w twierdzy nieświeskiej. Pozwoliłoby mu to na kontynuowanie działań na Litwie. W marszu tym
nie zapominał o pozostawionym za plecami nieprzyjacielu, na którego zastawił
zasadzkę w borach między Połonką a Myszą, zadając mu kolejne straty w potyczce stoczonej 15 lipca. Ponieważ jednak cel wyprawy był nieosiągalny, wobec negatywnej postawy ks. Radziwiłła (co było zrozumiałe, wziąwszy pod
uwagę, że w twierdzy stacjonował również rosyjski garnizon), Pułaski zdecydował się na odwrót. W pościg za nim ruszył wówczas ppłk Drewicz, któremu
podporządkowano oddziały Wachmeistera i Uszakowa41.
Pomimo że Pułaski dysponował w tym momencie około 2500 żołnierzy42,
nie zaryzykował generalnej konfrontacji z Drewiczem, mającym pod komendą
łącznie około 3000 ludzi, lecz skierował się na Nowogródek, a następnie na
Grodno. Ograniczał się do potyczek z jego awangardą złożoną z Kozaków, odnosząc drobne sukcesy pod Mołczadzią (16 lipca) i pod Dworcem (17 lipca).
Przechodząc wzdłuż lewego brzegu Niemna, nieopodal Grodna Pułaski skierował się do Puszczy Augustowskiej43, gdzie miał osłonić zawiązywanie konfederacji litewskiej pod marszałkiem Michałem Janem Pacem, starostą ziołowskim.
Ponieważ po tym akcie odebrano Pułaskiemu pułki tatarskie oraz litewskie oddziały komputowe (przejął je regimentarz litewski Józef Sapieha), postanowił on
powrócić na ziemie Korony. W Łomży 3 sierpnia został obrany marszałkiem
tamtejszej konfederacji, nie pozostał jednak na pograniczu Mazowsza, Podlasia
41
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Détail des opérations militaires du comte Pulaski…, s. 6; Raport Drewitza do Weymarna, [w:]
Materiały do dziejów wojny konfederackiej…, s. 16; Diaryusz z Słonima a die 9-VII, „Kurier
Wileński” 1929, nr 238, s. 2–3; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 100–107.
W. Majewski, Bar…, s. 86–87. Według Konopczyńskiego Pułaski miał wówczas prawie 4000
żołnierzy, ale Drewicz w raporcie oceniał jego siły na 2500. Biorąc pod uwagę, że Pułaski
mógł dysponować maksymalnie 750 ułanami i 250 piechurami litewskim, trudno pozostałe siły
oceniać na ok. 3000 ludzi – raczej było ich ok. 1500. Zob.: Raport Drewitza do Weymarna…,
s. 16. Por. W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 103.
Konopczyński pisał, że w czasie marszu zgrupowania konfederackiego wojska (oddziały Pułaskiego i Litwinów) wzdłuż lewego brzegu Niemna, przez Woszewice, Dereczyn, Piaski, Wołpę
i Łunnę na Grodno, Pułaski „wpada jeszcze do Wołczyna po dalsze łupy”, po czym ponownie
dołącza do głównych sił. Wydaje się jednak to raczej mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę
odległość pomiędzy powyższą marszrutą a Wołczynem, wynoszącą co najmniej 175 km. Zob.:
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 104.
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i Prus Wschodnich, lecz wyruszył z powrotem na Lubelszczyznę. Celem jego
było prawdopodobnie zajęcie twierdzy zamojskiej, którą ówczesny ordynat Jan
Jakub Zamoyski jakoby obiecał wydać, w zamian za zapewnienie mu eskorty na
Węgry lub Śląsk. Zamość mógł stać się doskonałą bazą operacyjną i schronieniem dla oddziałów konfederackich. Niestety, plany pokrzyżował Józef Bierzyński – samozwańczy marszałek związkowy, który odebrał Pułaskiemu większość
oddziałów44.
Efektem ponadpółrocznej działalności Pułaskiego było zawiązanie pod
ochroną jego dywizji konfederacji: przemyskiej, ruskiej, brzeskiej, wołkowyskiej, słonimskiej, grodzieńskiej i łomżyńskiej, a pośrednio także: lubelskiej,
pińskiej, wołyńskiej, czernihowskiej, bełzkiej i aż trzech podlaskich. Tym samym
płomień konfederacji został rozpalony na dużym obszarze Rzeczypospolitej.
Pułaski kilkakrotnie w czasie wojny barskiej podejmował tego typu akcje.
Najpierw jeszcze we wrześniu 1769 r. próbował ponownie wkroczyć na Litwę,
aby odnowić zdławione przez Drewicza konfederacje. Tym razem jednak został
szybko osaczony i zmuszony do odwrotu przez płk. Aleksandra Wasiljewicza
Suworowa, w czasie którego poniósł klęskę pomiędzy Orzechowem a Włodawą
(13 września 1769 r.)45. Więcej szczęścia miał w kolejnych rajdach. Prowadził je
już na krótszym dystansie, nie zawsze osiągając planowany cel, ale za to kończyły się one udanym powrotem do bazy operacyjnej, którą była twierdza jasnogórska. W październiku 1770 r. Pułaski wyprawił się do Wielkopolski, w maju
1771 r. na Zamość, a w październiku tego roku – pod Warszawę.
Pierwszy rajd miał na celu oczyszczenie Wielkopolski z oddziałów rosyjskich, w czym współdziałać miał z regimentarzem wielkopolskim Józefem Zarembą. Korzystając z okazji, 19 października Pułaski próbował opanować Poznań, ale brak umiejętności zdobywania nawet słabo ufortyfikowanego miasta
oraz symboliczna wręcz liczba piechoty i artylerii w dywizji marszałka łomżyńskiego spowodowały, że zamiar się nie powiódł. W związku zaś z porażką części oddziałów wielkopolskich oraz uchyleniem się Zaremby od współpracy, Pułaski spod Poznania ruszył na Grodzisk (Wielkopolski) i Leszno, aby wzdłuż
granicy śląskiej powrócić do twierdzy jasnogórskiej46.
Z kolei druga wyprawa miała na celu opanowanie twierdzy zamojskiej, która
stać się miała bazą operacyjną do dalszych działań. Pułaski poprowadził zgrupowanie liczące od 1500 do 2500 ludzi, z czego zdecydowana większość składała się z kawalerii – spod Siewierza wyprowadził 600 jazdy (w tym na pewno bośniaków) i 2 działa, resztę stanowiły siły przyprowadzone przez podporządkowanych mu dowódców z Podgórza i z południowego Mazowsza. Na terenie
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Détail des opérations militaires du comte Pulaski…, s. 7; Raport Drewitza do Weymarna…,
s. 16–19; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 106–112.
A. Петров, op. cit., т. 1, c. 247–250; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 113–117.
W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski pod Poznaniem, Poznań 1929, s. 6–11; W. Konopczyński,
Kazimierz Pułaski…, s. 175–181.
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Rzeszowszczyzny stoczył Pułaski kilka zwycięskich potyczek, ale nie udało mu
się podporządkować garnizonu zamojskiego, a w czasie pertraktacji jego żołnierze zostali zaskoczeni przez Suworowa. Pomimo porażki pod murami twierdzy
marszałkowi łomżyńskiemu udało się oderwać od nieprzyjaciela i powrócić
przez Podgórze do Częstochowy. Rajd ten w sposób zamierzony, czy też nie,
odciągnął z powrotem w Lubelskie korpus Suworowa, dzięki czemu Pułaski uratował górskie fortece Dumourieza (Lanckoronę i Bobrek)47.
Natomiast rajd z października 1771 r. był dywersją mającą odciągnąć siły
rosyjskie spod Warszawy (na południe i zachód), w celu niedopuszczenia do ich
wymarszu na Litwę, gdzie powstanie miał na nowo rozniecić hetman Ogiński.
Przy okazji zamierzano zgromadzić zaopatrzenie dla twierdzy jasnogórskiej –
żywność i furaż. Wypad ten umożliwił też przeprowadzenie próby porwania
Stanisława Augusta, co skutkowało następnie oskarżeniem marszałka łomżyńskiego o współudział w „królobójstwie”48.
Na wiosnę 1772 r. Pułaski planował rajd 4-tysięcznej grupy kawalerii na Wołyń,
gdzie zamierzał pozyskać środki materialne (pieniądze) oraz żołnierzy (komputowych i z milicji prywatnych). Stamtąd zaś, w myśl jego planów, można było działać
albo dalej na Kijowszczyznę i Pobereżę (dywersja na korzyść Turków), albo na Litwę (w celu wznowienia tam walki)49. Do wyprawy tej jednak już nie doszło.
W 1772 r. Pułaski przeprowadził jeszcze kilka akcji kawaleryjskich, m.in. od
20 lutego do 1 marca przeciw oddziałom rosyjskim i królewskim oblegającym
47
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Détail des opérations militaires du comte Pulaski…, s. 9–10; Jan de Kober. Opisanie
zdarzonych w okolicy i w mieście samym Zamościu w czasie trwającej w kraju polskim
Konfederacji Barskiej różnych wypadków w roku 1771-ym, [w:] Materiały do dziejów wojny
konfederackiej…, s. 120–124; Wyciąg z raportów Suworowa do Weymarna, [w:] ibidem,
s. 128–129; [K. Pułaski], Marsz Pułaskiego na Zamość. Raport P. do Generalności z d. 21
czerwca 1771 r., [w:] Konfederacja barska. Wybór tekstów…, s. 139–141; A. Петров, op. cit.,
т. 3: годъ 1771, Санктпетербургъ 1874, c. 221, 226–228; W. Konopczyński, Kazimierz
Pułaski…, s. 248–253.
Deklaracja Dworu Wiedeńskiego z Wiednia do Generalności w Cieszynie będącej, Kopia listu
Xcia Kaunitza do JW. Paca z Wiednia 30 9bris 1771 a, Biblioteka Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu (dalej: BZNO), rkps Pawl. 194, Kopiariusz listów, pism publicystycznych i innych materiałów odnoszących się do spraw politycznych Polski z lat 1770–1771,
k. 144v–145; Détail des opérations militaires du comte Pulaski…, s. 10; Описаніе воинскихъ
дѢйствій со вступленія генералъ порутчика и кавалера Бибикова въ командованіе войскъ
Ея Императорскаго Величества въ ЛитвѢ и въ ПольшѢ находящихся, [w:] Materiały do
dziejów wojny konfederackiej…, s. 143–144; J. Kitowicz, op. cit., s. 299–300; A. Петров, op.
cit., т. 3, c. 247, 261–264; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 284–287, 292. Co do
udziału lub choćby wiedzy o planie porwania króla, opinie były i są podzielone. Sam Pułaski
zaprzeczał swojemu udziałowi w tym przedsięwzięciu. Zob.: Manifest Kazimierza Pułaskiego
marszałka ziemi łomżyńskiej d. 18 Xbris 1771, BZNO, rkps 194, k. 149; [A. Hulewicz], Pamiętniczek A. Hulewicza konfederata barskiego, oprac. K. Pułaski, „Niwa” 1886, z. 271,
s. 467–468; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 288–297.
Projekt do udysponowania pięciu komendantów wojskiem Rzpltej skonfederowanej komenderujących, wrzesień r. 1771, [w:] Materiały do dziejów wojny konfederackiej…, s. 133–134.
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Wawel, a od połowy marca do 31 maja dowodził ostatnimi oddziałami konfederackimi ześrodkowanymi w obozie warownym pod twierdzą jasnogórską50.
Wiosną planował jeszcze opanowanie zamku Rzemień, aby stamtąd prowadzić
działania na Podkarpaciu. Chciał też przejąć zwierzchnią władzę wojskową, mając pod swoją komendą większość ówczesnych żołnierzy konfederackich. Nic
jednak z tych planów już nie wyszło51. W dniu 31 maja 1772 r. zdał komendę
nad twierdzą jasnogórską Filipowi Radzimińskiemu i Jakubowi Zielińskiemu, po
czym potajemnie opuścił ziemie Rzeczypospolitej52.
Należy podkreślić, że Pułaski od początku wojny barskiej przykładał dużą
rolę do posiadania twierdz. W pierwszej fazie konfederacji (1768) były one dla
niego schronieniem i punktami oporu, które miały wiązać siły nieprzyjaciela
i umożliwić tym samym zorganizowanie skutecznej odsieczy. Tak można oceniać obronę Starokonstantynowa (23 kwietnia 1768 r.), a przede wszystkim Beresteczka (31 maja–13 czerwca 1768 r.). Jednakże już na przełomie 1768 i 1769 r.
zaczął wykorzystywać zajęte twierdze jako podstawę operacyjną do prowadzonych przez siebie działań. Pułaski starał się więc opanować jedną z nielicznych
twierdz, jakie wówczas znajdowały się jeszcze na ziemiach Rzeczypospolitej.
Pierwszą próbą było zajęcie Okopów Świętej Trójcy (grudzień 1768 r.), prowadził jednak stamtąd działania na niewielką skalę, a samej fortalicji nie był w stanie obronić przed atakiem wojsk rosyjskich (8 marca 1769 r.). Dopiero po zajęciu twierdzy jasnogórskiej marszałek łomżyński dysponował bazą operacyjną do
akcji na szerszą skalę. Co więcej, wytrzymał tam kilkutygodniowe oblężenie
i odparł formalny szturm, a zaangażowanie oddziałów rosyjskich pod Częstochową umożliwiło podjęcie działań przez konfederatów w okolicach Krakowa53.
Działania Pułaskiego w skali operacyjnej miały na celu przeniesienie walki
na teren nieobjęty konfederacją, pozyskanie siły i środków, zdobycie nowej bazy
operacyjnej, a także wykazanie woli dalszej walki. Charakteryzowały je rozmach i elastyczność. Pułaski nie wahał się prowadzić swojej dywizji na znaczne
odległości, a nie mogąc osiągnąć zakładanego celu, albo wyznaczał kolejny, albo wycofywał się do bazy operacyjnej, którą była twierdza lub ufortyfikowany
obóz. Działania te można porównać do rajdów przeprowadzonych w czasie
50
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J. Kitowicz, op. cit., s. 309; W. Konopczyński, Konfederacja…, t. 2, s. 666; W. Kęder, „Fortalitium Marianum” w czasach konfederacji barskiej, „Studia Claromontana” 1988, s. 230;
A. Wasiak, Miasto i klasztor wobec konfederacji barskiej, [w:] Częstochowa, dzieje miasta
i klasztoru jasnogórskiego, t. 1: Okres staropolski, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002, s. 440.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 315.
J. Kitowicz, op. cit. , s. 314–315; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 316; idem, Konfederacja…, t. 2, s. 666; W. Kęder, op. cit. , s. 230–231; R.H. Bochenek, op. cit. , s. 185.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 158–159; W. Kęder, op. cit. , s. 209–232; R.H. Bochenek, Twierdza Jasna Góra, Warszawa 1997, s. 177–178; A. Wasiak, Działalność Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie…, op. cit., s. 6–22; M. Trąbski, Diariusz oblężenia twierdzy jasnogórskiej w 1771 roku, „Częstochowskie Teki Historyczne”, t. 4, pod red. N. Morawca,
M. Trąbskiego, s. 183–193.
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wielkiej wojny północnej przez Jerzego Aleksandra Lubomirskiego (wrzesień
1702) i Stanisława Chomentowskiego (wrzesień–październik 1705 r.)54.
Przyjrzyjmy się teraz taktyce Pułaskiego. W bitwie pod Kukiełkami (6 lipca
1769 r.) miał on do dyspozycji prawdopodobnie ok. 1200 jazdy (huzarów i ułanów),
100 piechurów (dragonów?) i 6 armat. Osłonił się rzeką, a jedyny dostęp do pola, na
którym biwakowały jego oddziały, prowadził przez bagnisty wąwóz i groblę przechodzącą obok wioski. Dodatkowo w wiosce urządził zasadzkę, obsadzając ją piechotą (spieszonymi dragonami?). Ponieważ płk Uszakow nie zamierzał zaatakować
przygotowanych do obrony Polaków, a ograniczył się tylko do ostrzału artyleryjskiego wioski, Pułaski przejął inicjatywę. Głównymi siłami obszedł zabudowania
i zaatakował umocnione pozycje Uszakowa („Wagenburg” – tabor obronny?), czym
przykuł jego uwagę. Jednocześnie na tyły Rosjan wyszedł pułk Bielaka, wzmocniony 2 armatami, zamykając im tym samym drogę odwrotu. W efekcie doszło do impasu – Pułaski nie miał możliwości zdobycia pozycji przeciwnika (jazda trzykrotnie
została odparta ogniem karabinów i armat), Uszakow zaś obawiał się wyjść poza
umocnienia (jego kawaleria w czasie walki przed umocnieniami poniosła porażkę).
Ostatecznie więc uzgodniono, że Rosjanie dostaną wolną drogę do Grodna, ale pod
warunkiem czasowego zaprzestania działań wojennych55.
W bitwie pod Słonimem (12 lipca 1769 r.) Pułaski oddał bez walki miasto
(nie mając środków do jego obrony) i wycofał się na wschodni brzeg Szczary,
gdzie przyjął bitwę. Poza kawalerią (1200–1500 żołnierzy) miał do dyspozycji
4-kompanijny Regiment Pieszy Buławy Polnej Litewskiej z garnizonu słonimskiego (ok. 250 żołnierzy), 16 (?) armat i 2 moździerze. Stroną atakującą były
wojska rosyjskie płk. Wachtmeistera, złożone prawdopodobnie z ok. 800 żołnierzy piechoty, 200 karabinierów i 200 kozaków z 4 armatami. Po opanowaniu
z marszu Słonima kozacy próbowali przeprawić się przez rzekę Szczarę w miejscu zerwanego mostu, ale powstrzymani zostali ogniem armaty i 30 żołnierzy
piechoty litewskiej. Dopiero nadejście piechoty rosyjskiej z armatami zmusiło
żołnierzy Pułaskiego do odwrotu. Po przeprawieniu żołnierzy na drugi brzeg
rzeki Wachtmeister na prawym skrzydle ustawił Kozaków, na lewym karabinierów, a w centrum piechotę z armatami. Pułaski zapewne celowo oddał przeciwnikowi teren na rozwinięcie szyku po przekroczeniu rzeki, gdyż dzięki temu
mógł go oskrzydlić. Lewe skrzydło konfederackich wojsk zajmowali huzarzy
osłaniani przez redutę („okopy”), z piechotą i artylerią, na prawym skrzydle
ukryci byli za laskiem Tatarzy płk. Bielaka, a w centrum stała prawdopodobnie
54
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E. Otwinowski, Pamiętnik do panowania Augusta II, wyd. E. Raczyński, Poznań 1838, s. 45–
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pozostała część piechoty z artylerią ubezpieczane przez jazdę. Starościc warecki
nie przyjął też biernie ataku, lecz wyprowadził kontratak, najpierw na Kozaków,
a następnie na karabinierów. Na obu skrzydłach odniósł sukces (Rosjanie stracili
ok. 250 ludzi, ponad 100 koni oraz sztandar), nie zaatakował jednak piechoty.
Według Konopczyńskiego sprzeciwili się temu „panowie Litwini”, możliwe
jednak, że sam Pułaski uznał szarżę na piechotę za zbyt duże ryzyko, zwłaszcza
że nie mógł liczyć na wsparcie piechoty litewskiej (w czasie bitwy zdezerterowała część żołnierzy – „lutrowie i kalwini”, a po bitwie aresztowany został pułkownik – dowódca regimentu). Poprzestał więc na zmuszeniu Rosjan do odwrotu, w czasie którego stracili oni 1 armatę (pozostawili uszkodzoną?)56.
Inną stosowaną przez Pułaskiego taktyką było wciąganie przeciwnika w zasadzkę, zazwyczaj pod flankowe uderzenie kawalerii. Zastosował ją na mniejszą
skalę w potyczce z płk. Wachtmaisterem między Połonką a Myszą (15 lipca
1768 r.), gdzie udało mu się zdobyć drugi sztandar rosyjski57. Niestety, w bitwie
pod Skaryszewem 31 października 1771 r. poniósł klęskę, w starciu z oddziałem
mjr. Mojżesza Piotrowicza Langego. Powodem była prawdopodobnie zbyt długa
droga, jaką musiała wycofywać się ariergarda, aby umożliwić atak pozostawionej w zasadzce kawalerii. W efekcie doszło do przełamania szyku konfederatów,
a Pułaski stracił paruset ludzi i musiał cofnąć się z powrotem do Częstochowy,
nie osiągnąwszy celu wyprawy58.
Zdając sobie sprawę z pościgu silnej kolumny rosyjskiej, Pułaski starał się
cofać przez jak najtrudniejszy teren, szukając osłony gęstych lasów, terenów
podmokłych i rzek. Zatrzymując się na odpoczynek, wybierał pozycje za przeszkodą wodną, najczęściej rzeką, przejście przez nią zabezpieczał piechotą i artylerią, na skrzydłach mając kawalerię, a tabory uszykowane na kierunku dalszego odwrotu. W ten sposób dwukrotnie powstrzymał Drewicza pod Mołczadzią (16 lipca) i pod Dworcem (17 lipca)59. Jednakże pod Orzechowem 13 września 1769 r. dał się zaskoczyć manewrowi płk. Suworowa, który przeprawił piechotę na odcinku, gdzie trzeba było przejść przez 3 kolejne mosty. Po oderwaniu
się od nieprzyjaciela, pół mili dalej Pułaski zajął nową pozycję, od frontu ubezpieczoną bagnem, za którym została ustawiona artyleria i piechota (ok. 100 żołnierzy „regimentu pińskiego”). Ponownie jednak Rosjanie obeszli bokiem jego
stanowiska – tym razem Kozacy starali się wyjść na tyły Polaków. Aby ratować
56

57

58

59

Diaryusz z Słonima…, s. 2; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 102–103; W. Majewski,
Bar…, s. 86.
Raport Drewitza do Weymarna, s. 16–19; Diaryusz z Słonima…, s. 2–3; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 103. Według Majewskiego sztandar został zdobyty w potyczce pod Dworcem (17 lipca 1769). Zob.: W. Majewski, Sztuka wojenna powstania kościuszkowskiego…,
s. 267; idem, Bar…, s. 86–87.
Описаніе воинскихъ дѢйствій…, c. 143–144; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…,
s. 286–287; W. Majewski, Sztuka wojenna powstania kościuszkowskiego…, s. 26.
Zob.: Raport Drewitza do Weymarna…, s. 16–17. Por. W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…,
s. 103; W. Majewski, Bar…, s. 87–88.
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główne siły, Pułaski zdecydował się wówczas porzucić piechotę, artylerię i tabory, wyrywając się z pułapki z samą tylko kawalerią. Niestety, we Włodawie
zmęczonych konfederatów zaatakowała kolumna ppłk. Karla Gustawa von Rönne, a na związanych walką uderzyli od tyłu karabinierzy Suworowa, co doprowadziło do klęski dywizji marszałka łomżyńskiego. W bitwie pomiędzy Orzechowem a Włodawą stracił on 500 zabitych (w tym brata Franciszka), 130 jeńców, całą artylerię i tabor z kancelarią. Udało mu się wyrwać z pułapki na czele
ok. 200 ludzi, których poprowadził w kierunku Lublina60.
Na koniec warto wspomnieć o amerykańskim (ostatnim) etapie kariery wojskowej Kazimierza Pułaskiego. Po upadku konfederacji barskiej, po krótkim pobycie
w Turcji, gdzie zamierzał przyłączyć się do armii osmańskiej walczącej przeciwko
Rosji, a następnie nieco dłuższym we Francji, udał się w czerwcu 1777 r. do walczących o niepodległość kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. W czasie pierwszego spotkania z naczelnym dowódcą wojska amerykańskich gen. Jerzym Waszyngtonem Pułaski zademonstrował swój kunszt jeździecki, a w czasie rozmowy
starał się udowodnić przewagę kawalerii nad piechotą61. Po bitwie nad Brandywine
(11 września 1777), gdzie na czele niewielkiego oddziału kawalerii osłonił odwrót
Armii Kontynentalnej, otrzymał nominację na stopień generała brygady i stanowisko dowódcy kawalerii. Składała się ona wówczas tylko z czterech pułków lekkich
dragonów, liczących łącznie ok. 700 żołnierzy. Dodatkowo siły te były rozproszone,
gdyż pododdziały kawalerii były przydzielane do poszczególnych brygad piechoty,
w celu prowadzenia na ich rzecz działań rozpoznawczych. Pułaski kilkukrotnie
przedstawiał projekty zwiększenia liczebności kawalerii amerykańskiej, uzbrojenia
jej w lance oraz postulował koncentracje oddziałów w celu ich skuteczniejszego
wykorzystania. Ponieważ Kongres nie spełnił jego oczekiwań, a jednocześnie doszło
do sporu na tle podległości służbowej z gen. Antonim Waynem, 28 lutego 1778 r.
Pułaski złożył dymisję ze stanowiska dowódcy kawalerii62. Po kilku dniach otrzymał jednak zgodę na sformowanie mieszanego korpusu pod nazwą Konnego Legio60
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62

A. Петров, op. cit. , т. 1, c. 249–250; W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 115–117. Kitowicz błędnie umiejscawia te potyczki pod Myszą i Białymstokiem. Dodatkowo, według pamiętnikarza, w pierwszej nie tylko jeden z braci Pułaskich zginął (Franciszek), ale drugi (Andrzej) dostał się do niewoli. Co więcej, pod Białymstokiem hetman J.K. Branicki miał udostępnić Kazimierzowi Pułaskiemu swoje oddziały – przyboczne (chorągiew janczarów) i prywatne.
Zob.: J. Kitowicz, op. cit. , s. 188–189.
Z. Sułek, Polacy w republikańskiej armii amerykańskiej podczas wojny o niepodległość Stanów
Zjednoczonych 1775–1783, [w:] Polskie tradycje wojskowe, t. 3, pod red. J.W. Dyskanta, Warszawa 1995, s. 25; A. Storozynski, The Peasant Prince. Thaddeus Kosciuszko and the Age of
Revolution, NY 2009, s. 56; idem, Kościuszko. Książę chłopów, przełożył J. Mikos, Warszawa
2011, s. 75; L. Pastusiak, Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych: Kościuszko,
Pułaski i inni. Czy pierwszym Polakiem w Ameryce był uczestnik wyprawy Kolumba?, Warszawa 2015, s. 96.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 374–383; Z. Sułek, op. cit., s. 26–29; L. Pastusiak,
op. cit., s. 97–104. Pastusiak przesuwa dymisję na kwiecień 1778 r., co raczej jest błędem –
zob.: ibidem, s. 104.
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nu Pułaskiego (Pulaski Cavalry Legion), w skład którego miało wchodzić 68 lansjerów (ułanów) i 200 żołnierzy lekkiej piechoty. Jego przeznaczeniem było prowadzenie „wojny partyzanckiej”, czyli wypadów na tereny kontrolowane przez armię
brytyjską. W sierpniu 1778 r. oddział liczył ok. 330 żołnierzy, zarówno amerykanów, jak i cudzoziemców, a składał się z plutonu lansjerów, dwóch plutonów dragonów i trzech kompanii lekkiej piechoty (dysponował też 1 armatą)63. Z powyższego widać, że na gruncie amerykańskim były marszałek łomżyński postanowił dostosować organizację dowodzonego przez siebie oddziału do realiów wojny toczonej przede wszystkim zgodnie z ówczesną europejską sztuką wojenną. Można dodać, że Legion przypominał swoją strukturą i przeznaczeniem freikorpusy znane
z czasów wojny siedmioletniej.
Pułaski w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych stoczył kilka
potyczek, z których najistotniejsza dla omawianego tematu miała miejsce 11 maja 1779 r. pod Charleston. Jej celem było powstrzymanie marszu gen. Augustine’a Prevosta, który z 900 żołnierzami zmierzał w kierunku ówczesnej stolicy
Karoliny Południowej. Pułaski dysponował 300 żołnierzami swojego Legionu
oraz niewielkim oddziałem konnej milicji. Piechotę ukrył za wzniesieniem,
a sam na czele kawalerii (ułanów, dragonów i milicji) wyruszył naprzeciw straży
przedniej brytyjskiej kolumny. Zamierzał związać walką kawalerię przeciwnika,
po czym cofając się pod jej naporem, wciągnąć Brytyjczyków pod flankowy
ogień piechoty. Niestety, piechota prawdopodobnie za wcześnie wyszła z zasadzki, co zniweczyło plan Pułaskiego. Amerykanie musieli rozpocząć ogólny
odwrót, odpierając ataki przeważającej liczebnie kawalerii brytyjskiej. Pułaski,
tak jak niejednokrotnie to bywało w czasie konfederacji, zaangażował się osobiście w walkę, staczając kilka pojedynków z dragonami przeciwnika. Ostatecznie
jego oddział dotarł do Charleston, straciwszy od 30 do 40 zabitych oraz kilkudziesięciu rannych i wziętych do niewoli (część milicji zdezerterowała). Niemniej starcie to powstrzymało marsz gen. Prevosta, co umożliwiło przybycie do
zagrożonego miasta 4-tysięcznego korpusu gen. Benjamina Lincolna, w konsekwencji czego Brytyjczycy się wycofali64. Następnie 9 października Pułaski
wziął udział w próbie zdobycia silnie ufortyfikowanego Savannah. W czasie
szturmu, powstrzymując odwrót francuskiej kolumny, cofającej się po nieudanym ataku, został śmiertelnie ranny kartaczem – zmarł 11 października 1779 r.65
63

64

65

W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 383–390; Z. Sułek, op. cit., s. 29–32; L. Pastusiak,
op. cit., s. 104–110. Szerzej na temat Legionu Pułaskiego zob.: F.C. Kajencki, Casimir Pulaski
cavalry commander of the american revolution, El Paso 2001; idem, The Pulaski Legion in the
Americam Revolution, El Paso 2004.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 390–391; J. Roszko, op. cit., s. 378–379; Z. Sułek,
op. cit., s. 33; L. Pastusiak, op. cit., s. 110–112. Według Pastusiaka w czasie odwrotu oddziałów gen. Prevosta Pułaski na czele Legionu ścigał Brytyjczyków, „nękając ich podjazdami
i atakami z zaskoczenia”. Jego łupem paść miał tabor i jeńcy. Zob.: L. Pastusiak, op. cit., s. 104.
W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski…, s. 392–396; W. Szczygielski, Pułaski Kazimierz…,
s. 392; Z. Sułek, op. cit., s. 34–35; L. Pastusiak, op. cit., s. 114–116.
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Jak widać na podstawie przytoczonych przykładów, Kazimierz Pułaski
w działaniach polowych na szczeblu taktycznym starał się zawsze przyjmować
bitwę na terenie, który zapewniał mu już na wstępie przewagę nad przeciwnikiem. Osłaniał się więc od frontu rzeką lub mokradłami, ale zawsze pamiętał,
aby mieć otwarty teren za plecami na wypadek porażki i potrzeby szybkiego
odwrotu. Jeżeli istniała taka możliwość, próbował zmusić przeciwnika do ataku
przez różnego rodzaju cieśniny: most, groblę, jar czy wąwóz, przez co mógł
skoncentrować na nim ogień swojej artylerii i nielicznej piechoty. W czasie konfederacji barskiej główny manewr i atak przeprowadzała jazda, rzucana na flankę szyku nieprzyjaciela, a piechota z artylerią angażowała uwagę nieprzyjaciela
oraz zapewniała wsparcie kawalerii, torując jej ogniem drogę ataku. Nieco inny
przebieg miała potyczka pod Charleston, gdzie kawaleria miała za zadanie związać przeciwnika walką, a następnie wciągnąć go w strefę rażenia ukrytej w zasadzce piechoty. W obu jednak schematach podstawą był manewr w wykonaniu
kawalerii, z niezbędnym wsparciem w postaci ognia piechoty i artylerii. Tego
typu bitwy były charakterystyczne dla staropolskiej sztuki wojennej w drugiej
połowie XVII w. oraz w czasie wielkiej wojny północnej i konfederacji tarnogrodzkiej. Przytoczyć tutaj można bitwę z Tatarami pod Podhajcami w 1698 r.
lub bratobójcze starcie przeciwników i zwolenników Stanisława Leszczyńskiego
pod Koniecpolem w 1708 r.66
Zastanawiające jest, gdzie Kazimierz Pułaski, mający w chwili zawiązania
konfederacji barskiej tylko 23 lata, zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające
odnosić sukcesy w walce, zarówno w polu, jak i zza fortyfikacji, a także organizować oddziały i skutecznie je szkolić67. Teatyni raczej nie uczyli przedmiotów
militarnych. Może więc starościc warecki uczęszczał do któregoś z kolegiów jezuickich, gdyż zakon ten miał w tym czasie co najmniej dwóch profesorów wykładających teorię wojskową: o. Faustyna Grodzickiego (w Kamieńcu Podolskim w latach 1758–1762) i o. Józefa Feliksa Rogalińskiego (w Poznaniu)68. Co
do wcześniejszej praktyki to trudno za taką uznać 5-dniowy pobyt w „obozie”
księcia Karola Wettyna w Mitawie, czy udział w demonstracji zbrojnej przeciwników Familii pod Warszawą w 1764 r. Może ma więc rację Roszko, snując
domysły o pobycie młodego Pułaskiego na dworze ks. Karola Radziwiłła
(w związku z późniejszą dobrą współpracą z płk. Maciejem Szycem, byłym ofi66
67

68

J. Wojtasik, Podhajce 1698, Warszawa 1990; Ł. Pabich, op. cit.
Dla porównania – Józef Zaremba był o 12 lat starszy od Pułaskiego, przed konfederacją służył
w wojsku saskim, a następnie w wojsku koronnym (w stopniu majora w regimencie dragonów).
Tym samym nie ma kłopotów z wytłumaczeniem odnoszonych przez niego później sukcesów.
Zob.: W. Szczygielski, Kazimierz Pułaski pod Poznaniem…, s. 4.
Szerzej zob.: T.M. Nowak, Problematyka wojskowa w wykładach jezuitów polskich: Oswalda
Krügera (1633 r.) i Faustyna Grodzieckiego (1747 r.), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów
Nauki” 1997, R. VI, z. 1; idem, „Prawidła całej sztuki wojennej” w ujęciu Józefa Rogalińskiego SJ z 1776 roku, [w:] Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
pod zaborami, pod red. I. Stasiewicz-Jasiuk, Kraków – Warszawa 2004.
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cerem radziwiłłowskim) – mógł on zapoznać się tam z funkcjonowaniem całkowicie
zmilitaryzowanej milicji tego magnata69. Pułaski mógł oczywiście nabyć też potrzebnych wiadomości z „książek”, gdyż po wojnie siedmioletniej ukazało się wiele
różnego rodzaju publikacji prezentujących ówczesną sztukę wojenną. Pewnym problemem mogło być to, iż do 1770 r. wszystkie dostępne były w językach obcych
(niemieckim, francuskim, angielskim), a tymi starościc warecki nie władał biegle.
Na zakończenie należy podkreślić, że tym, co decydowało o staropolskim systemie prowadzenia działań wojennych przez Kazimierza Pułaskiego, było oparcie
się głównie na formacjach konnych. Podstawą działań operacyjnych były rajdy
dywizji złożonej z tychże formacji na tyły nieprzyjaciela, w celu wywołania tam
powstania (zawiązania konfederacji) oraz zdobycia sił i środków na dalsze prowadzenia wojny. Skutkowało to także wycofaniem się sił nieprzyjaciela z innego obszaru walk (w 1769 r. z Wielkopolski), co umożliwiało opanowanie tego terenu lub
chroniło siły konfederackie przed zniszczeniem (w 1771 r. – oddziały Dumourieza). W skali taktycznej kawaleria była zasadniczym rodzajem broni, niemal zawsze
jednak wspierana ogniem (mniej licznej) piechoty i artylerii. Oczywiście tego typu
działania w skali operacyjnej i taktycznej były stosowane również w czasie powstania kościuszkowskiego, a także przez inne ówczesne armie w czasie wojen śląskich czy też napoleońskich70, ale tylko jako uzupełnienie działań sił głównych,
gdzie podstawową bronią była piechota wspierana przez liczną artylerię, a celem
w działaniach ofensywnych – zniszczenie armii przeciwnika oraz opanowanie strategicznych punktów, takich jak stolica, główne miasta i twierdze (w celu zmuszenia
go do kapitulacji), a w działaniach defensywnych – odparcie ataku przeciwnika
oraz obrona punktów o znaczeniu strategicznym. Co więcej – oddziały prowadzące
„małą wojnę” często miały znaczny komponent lekkiej piechoty i silną artylerię,
które brały na siebie główny ciężar walki71.
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J. Roszko, op. cit., s. 40. O współpracy pomiędzy Pułaskim a Szycem zob.: J. Kitowicz, op. cit.,
s. 189–190. Natomiast, zdaniem Wiesława Majewskiego, Pułaski był paziem na dworze ks. Karola Wettyna, przebywał w Mitawie przez sześć miesięcy i to wówczas „korzystając z ustnych
relacji oficerów biorących udział w wojnie siedmioletniej” nabył wiedzy pozwalającej mu odnosić sukcesy w czasie konfederacji barskiej. Zob.: W. Majewski, Kazimierz Pułaski – wódz
i mąż stanu konfederacji barskiej, [w:] Kazimierz Pułaski w 230. rocznicę śmierci. Materiały
z sesji naukowej zorganizowanej 7 grudnia 2009 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie,
pod red. I. Stefaniak, K. Kucharskiego, Warka 2011, s. 32.
Według ówczesnej terminologii tego typu działania określane były mianem „małej wojny” lub
„wojny partyzanckiej”. Zob.: [F.W. v. Bismark], Służba polna jazdy. Dzieło w języku niemieckim napisane przez hrabiego Bismark, jenerała brygady wojsk wirtemberskich, wydawcę kilku
szacownych dzieł wojskowych, mianowicie jazdy tyczących się, Przekładania Wiktora hrabiego
z Tęczyna Ossolińskiego, byłego podpułkownika strzelców konnych gwardii królewsko-polskiej,
przypisane temuż pułkowi, Warszawa 1820, s. 110–153; [K. Decker], Mała wojna według tegoczesnego sposobu wojowania, czyli o użyciu wszystkich trzech broni w małej wojnie, przełożone
z niemieckiego przez M.L., byłego oficera Wojska Polskiego, Warszawa 1828, s. 303–321;
M. Trąbski, Kawaleria Królestwa Polskiego 1815–1830, Warszawa 2011, s. 285.
Szerzej: C Telp, Rozwój sztuki operacyjnej 1740–1813. Od Fryderyka Wielkiego do Napoleona, tłum. G. Smółka, Oświęcim 2012.
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Summary
Casimir Pulaski – epigone of polish traditional military arts
This article shows examples of military actions led by Casimir Pulaski during the time of the
Bar Confederation (1768–1772), and also at the time of the American war of independence (1777–
1779), which can be regarded as the last manifestations of Polish traditional military arts. The article focuses both on the actions at operational level: raids to Lithuania (1769), Greater Poland
(1770), near Zamość (1769 i 1771) and Warsaw (1771), and at the tactical level: battle at Kukiełki
(6 VII 1769), Słonim (9 VII 1769), between Orzechów and Włodawa (13 IX 1769), at Skaryszew
(31 X 1771) and Charleston (11 V 1779), including the organization of troops which Pulaski led in
Poland and in America.
Keywords: Casimir Pulaski, modern military arts, Polish traditional military arts, the Bar Confederation, the American war of independence.
Słowa kluczowe: Kazimierz Pułaski, nowożytna sztuka wojskowa, staropolska sztuka wojenna, konfederacja barska, wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
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Adam Poniński – marszałek sejmu 1773–1775
Spośród grona marszałków sejmów epoki stanisławowskiej najgorzej oceniany był Adam Poniński (1732–1798), jawiący się we współczesnych mu relacjach jako zdolny, ale pozbawiony zasad moralnych pijak, „[…] rozpustnik i łotr
w najwyższym stopniu”1, który to „[…] wyuzdany na wszystko, co jest niecnym, wszelki wstyd, wszelką uczciwość chciwości i lubieżności poświęcił”2.
Te cechy akcentowane były w satyrach3 i poezji patriotycznej4. Głównie jednak
krytykowany był za swoją działalność na sejmie rozbiorowym 1773–1775, którego został marszałkiem5. Był tak znienawidzony za prezentowaną na nim po1

2
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Poniński, lecz złodziej”, Epigramma, że pan Poniński na Brylowskim pałacu krzyż przeorski
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rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–1775, oprac., B. Wolska, Wyd. Sejmowe, Warszawa
2001, s. 315.
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jarmarki, // W których za wstążki, krzesła i urzędy // Kładł Moskal jarzmo na karki”, S. Wodzicki, Do Jaśnie Wielmożnego Stanisława Potockiego, wojewody ruskiego, dnia 12 czerwca
1788, [w:] Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Część pierwsza 1788–1789, z papierów
Edmunda Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 1998, s. 76.
„[…] Poniński, starając się o laskę marszałkowską, przyrzekł w Petersburgu, iż wszystko będzie czynił, cokolwiek mu potencje zagraniczne rozkażą; jakoż dotrzymał danego słowa”,
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stawę, że czasem nawet myślano o jego zgładzeniu6. Nic więc dziwnego, że tak
też przedstawiany jest przez historyków7. Zrozumiała niechęć do Adama Ponińskiego owocuje brakiem analizy jego działalności jako marszałka sejmu rozbiorowego8, którego efektem była ratyfikacja I rozbioru, ale też szereg reform9.
W tej sytuacji celowe jest prześledzenie jego działalności jako marszałka sejmu
i konfederacji. Zagadnienie to jest o tyle skomplikowane, że sejm rozbiorowy
zasadniczą część dyskusji przeniósł do delegacji sejmowej, obradującej pod
przewodnictwem biskupa kujawskiego Antoniego Ostrowskiego10. W rezultacie
obrady sejmy, rozciągające się na dwa lata, w rzeczywistości toczyły się tylko
na 53 sesjach11. Podejmując się wypełnienia tej luki badawczej, należy skupić
się na działalności Adama Ponińskiego w sejmie, pomijając jego rolę w pracach
delegacji sejmowej, która wymaga odrębnego studium. Z racji rozległości tematu niezbędna jest również rezygnacja z przedstawienia chociażby skrótowego
życiorysu Ponińskiego, jako już zarysowanego12.
Niezbędne natomiast jest wskazanie przyczyn powołania Adama Ponińskiego na marszałka sejmowego. Oczywiście przemawiało za tym jego doświadcze6
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nie parlamentarne, ponieważ posłował już w 1760 roku (w wieku 27 lat) z województwa rawskiego, zwalczając Familię w czasie bezkrólewia jako marszałek
sejmiku generalnego wielkopolskiego i na sejmie konwokacyjnym, gdy po podpisaniu manifestu wraz z opozycją opuścił Warszawę13. Jednak wkrótce zmienił
barwy polityczne i na sejmie elekcyjnym poparł Stanisława Poniatowskiego, co
potwierdził w czasie sejmu koronacyjnego i sejmu Celestyna Czaplica w 1766
roku, by jednak już na sejmie delegacyjnym 1767/1768 prezentować cele radomian. Ta giętkość została zauważona i wykorzystana przez ambasadę carską już
na sejmie 1767/1768. W czasie konfederacji barskiej popierał dążenia do podjęcia przez króla działań przeciw konfederatom i zgłaszał gotowość zawiązania
rekonfederacji, mającej zawrzeć sojusz z Rosją, podjąć wojnę z Turcją o Mołdawię i przywrócić dawny ustrój Rzeczypospolitej, czy nawet przeprowadzić detronizację Stanisława Augusta (od września 1770), co dla Michaiła Wołkońskiego stanowiło dogodne narzędzie nacisku na króla. Stąd też w 1770 roku znalazł
się w „Radzie Patriotycznej” prymasa Gabriela Podoskiego. Również ambasador
Kasper Saldern (od 1771) dostrzegał jego przydatność i w 1772 roku powierzył
mu misję do Petersburga. Wykazywaną przez Ponińskiego uległość, brak skrupułów i zręczność postanowił wreszcie wykorzystać Otto Magnus Stackelberg
dla przeprowadzenia ratyfikacji traktatów rozbiorowych14.
Decyzję o zwołaniu tego sejmu nadzwyczajnego podjęła rada senatu 8 lutego 1773 roku, informując sejmiki o pretensjach terytorialnych obcych dworów15.
Dobór odpowiednich posłów nastręczał wiele problemów, bo niewielu było
skłonnych do realizowania żądań mocarstw zaborczych16. Ponieważ Poniński,
wyznaczony przez ambasadora Stackelberga na marszałka sejmu, spóźnił się na
sejmiki poselskie to został obrany posłem dzięki powtórnym uniwersałom na
sejmik liwski17. Trzy dni przed otwarciem sejmu został też, wraz z Michałem
Hieronimem Radziwiłłem, powołany na marszałka konfederacji, zawiązanej
16 kwietnia 1773 roku w domu kanclerza i biskupa poznańskiego Andrzeja
Młodziejowskiego18, co miało ułatwić złamanie opozycji wobec ratyfikacji traktatów rozbiorowych.
13

14
15
16

17

18

M. Matuszewicz, Diariusz życia mego 1758–1764, oprac. B. Królikowski, t. 2 (1758–1764),
Warszawa 1986, s. 451–457, 479–482.
Z. Zielińska, Poniński Adam, s. 504–505.
Protokół Delegacji, Zagajenie I, t. 1, s. 1.
Stąd często byli to ludzie zagrożeni bankructwem, wyrokami sądowymi czy szukający możliwości wzbogacenia nawet za cenę konieczności zobowiązania do podporządkowania się Ponińskiemu, jak Marcin Lubomirski; zob.: W. Zarzycki, Książę Marcin Lubomirski 1738–1811,
Warszawa 1998, s. 129–131.
Sejmiki poselskie odbyły się 23 III i 5 IV 1773, bo mogło być zerwanych nawet 30 sejmików;
zob.: R. Chojecki, op. cit., s. 548; W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493–1793,
Kraków 1948, s. 167.
Zebranie zwołał 15 IV kanclerz Młodziejowski, który uznał konfederację za warunek zrealizowania żądań zaborców. Poparł go biskup kujawski Antoni Ostrowski, strasząc zgubieniem sie-
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Zasadniczy okres obrad sejmu
Obrady sejmu rozpoczęły się 19 kwietnia 1773 roku od tradycyjnego nabożeństwa pod przewodnictwem biskupa Antoniego Ostrowskiego i kazaniem ks.
Jana Aleksandrowicza. Król obowiązek podniesienia laski powierzył posłowi
krakowskiemu Stanisławowi Łętowskiemu, Adam Poniński poprosił zaś Stanisława Augusta o błogosławieństwo. Dalej sesja nie przebiegała już jednak według ustalonego scenariusza, ponieważ informacji Łętowskiego o zawiązaniu
konfederacji i jego wezwaniu do objęcia przewodniczenia obrad przez Adama
Ponińskiego, jako marszałka sejmu skonfederowanego, sprzeciwił się poseł nowogródzki Tadeusz Rejtan19. Zażądał on przeprowadzenia wyboru marszałka, bo
zjechano się na sejm wolny, a nie na skonfederowany. W tej sytuacji Łętowski
mógł tylko udzielić głos Ponińskiemu20, ale na przejęcie przez niego obowiązków marszałka nie zgadzali się kolejni opozycjoniści: Rupert Dunin, Stanisław
Kożuchowski i Franciszek Jerzmanowski – posłowie łęczyccy, Jacek Jezierski –
nurski, Samuel Korsak – nowogródzki, Michał Bułharyn wołkowyski, Stanisława Bohuszewicz – miński. Żądali, by Poniński usiadł na swoim miejscu, a nie
na przeznaczonym dla marszałka. Gdy ten jednak je zajął, to i Rejtan usiadł
obok niego i stwierdził, że równie zasadnie może uznać się marszałkiem sejmu
jak Poniński. W tej sytuacji Poniński spróbował rozwiązać problem poprzez wystąpienie z propozycją, by Rejtanowi ustąpił swojej godności marszałek konfederacji litewskiej Michał Hieronim Radziwiłł, na co ten nic nie odpowiedział.
Ostatecznie Poniński solwował sesję, co uczynił też Rejtan, gdy zdecydowana
większość posłów zlekceważyła jego wezwanie do pozostania na miejscach21.
Rozpoczęcie drugiej sesji poprzedziło spotkanie części posłów u Ponińskiego (w pałacu wojewody wołyńskiego Józefa Ossolińskiego), na którym zdecydowano o postawieniu Rejtana przed sądem konfederackim22. Jednak w izbie

19

20

21
22

bie i kraju. Drugiego dnia (16 IV) zawiązano konfederację przy poparciu biskupa Ignacego
Massalskiego i tylko przy umiarkowanej opozycji posła warszawskiego Wojciecha Szamockiego, który chciał umieszczenia dodatku, że posłowie idą „za przykładem Senatorów i Ministrów” – Diariusz 1773, s. 125–132; Protokół Delegacji, Zagajenie I, t. 1, s. 1; Utwierdzenie
Generalney Konfederacyj, [w:] Vol. Leg., t. 8, s. 5–6. Sekretarzem konfederacji został cześnik
ziemi łomżyńskiej Florian Krzysztof Drewnowski.
Zaznaczmy, że jego sprzeciw ułatwił scenariusz inauguracji, opracowany przez Młodziejowskiego, który dla zachowania pozoru nie wpisał aktu konfederacji do grodu i chciał zacząć obrady jak na sejmie zwyczajnym; zob.: J. Michalski, Rejtan i dylematy Polaków w dobie pierwszego rozbioru, [w:] idem, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 1, Warszawa 2007, s. 190;
idem, Reytan Tadeusz, [w:] PSB, t. 31, s. 231–237.
Chciał objąć funkcję jako marszałek konfederacji podpisanej już przez 76 posłów; zob. R. Chojecki, op. cit., s. 549.
Sesja I dnia 19 IV 1773, Diariusz 1773, s. 133–137.
Stało się to możliwe dzięki wpisaniu aktu konfederacji do ksiąg grodzkich 20 kwietnia, Vol.
Leg., t. 8, s. 6.
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sejmowej opozycja (głównie posłowie nowogródzcy i łęczyccy) wezwała Stanisława Łętowskiego do wznowienia obrad i obioru marszałka, czego ten odmówił, twierdząc, że przekazał już laskę Ponińskiemu (nieobecnemu na tej sesji),
i sam wkrótce opuścił izbę poselską. Wówczas opozycja starała się bezskutecznie skłonić drugiego posła krakowskiego Aleksandra Łętowskiego do rozpoczęcia obrad. Te jednak zostały solwowane przez Stanisława Łętowskiego, który
powrócił do izby poselskiej. Wznowiono je 21 kwietnia od próby postawienia
przed sądem konfederackim opozycyjnych posłów (wymieniano głównie Korsaka). Zebrani na sesję nie mogli jednak obradować pod nieobecność marszałka
i w imieniu Ponińskiego ponownie sesję zwiesił poseł sandomierski Marcin Lubomirski, przeciw czemu protestował Korsak i zaczęła się okupacja Sali Poselskiej. W dniu 22 kwietnia jej okupację kontynuował tylko Rejtan, gdyż pozostali
opozycjoniści zostali wezwani przez gen. Karola Malczewskiego na rozmowy
do Stackelberga. Okazały się one bezowocne i wówczas ambasador nakazał zamknąć Salę Poselską (z pozostającym w niej Rejtanem) i zacząć obrady gdzieś
indziej. Król jednak zezwolił na jej otwarcie, co wykorzystali posłowie Korsak
i Bohuszewicz (i inni), by dołączyć do Rejtana23. Ich opozycja straciła sens, gdy
23 kwietnia, po zdecydowanej interwencji Stackelberga i przy asyście rosyjskich
żołnierzy, do konfederacji przystąpili senatorowie i król, obrady zaś przeniosły
się do Sali Senatorskiej24.
Rozpoczęły się one 24 kwietnia od odczytania przez sekretarza sejmowego
Floriana Krzysztofa Drewnowskiego projektu akcesu do konfederacji. Następnie
po uderzeniu laską przez marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego obrady po raz pierwszy zagaił Poniński, który ubolewał nad przeciąganiem się czasu rozpoczęcia obrad poświęconych ratowaniu ojczyzny i prosił
o łaskę ucałowania ręki króla przez posłów. Dopiero wówczas rozpoczęły się
obrady od wystąpienia biskupa łuckiego Feliksa Turskiego, który zgłosił zastrzeżenia do zakresu uprawnień konfederacji, które poparł, w zawikłanej mowie, biskup smoleński Gabriel Wodziński. Ostro odpowiedział im Poniński,
podkreślając pełnię praw izby poselskiej do stanowienia praw i stwierdził, „[…]
że kto nie jest z Nami jest przeciw Nam”. Wezwał też obydwu biskupów do natychmiastowego podpisania aktu konfederacji. Poparł go król25, uznając, że najpierw trzeba być w konfederacji, by móc o niej mówić. Myśl króla ponownie
23

24
25

Była to już tylko demonstracja wobec nikłego poparcia ze strony pozostałych posłów, pogodzonych z koniecznością podporządkowania się zaborcom – W. Konopczyński, Rejtan, Korsak
i Bohuszewicz na sejmie 1773 r., Wilno 1935, s. 8; J. Szujski, Tadeusz Rejtan na sejmie 1773 r.,
Warszawa 1925, s. 10.
Sesja II dnia 20 IV 1773, Diariusz 1773, s. 139–164.
Uznaje się jednak, w ślad za Stanisławem Augustem (Mémoires du roi…, t. 2, Leningrad 1924,
s. 127–129), że król wówczas faktycznie wspierał opozycję, starając się opóźnić wyłonienie delegacji sejmowej – R. Chojecki, op. cit., s. 550; J. Michalski, Stanisław August Poniatowski,
[w:] PSB, t. 41, s. 620. Por. K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 1998,
s. 223–228.
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rozwijał Poniński, wzywając obecnych do podpisania konfederacji26. Podobny
też charakter organizacyjny miała następna sesja, którą zagaił Poniński od zawiadomienia, że projekt akcesu senatorów do konfederacji poselskiej został
omówiony na sesjach prowincjonalnych i jest gotowy do podpisania. Poparł go
król i doszło do składania podpisów przez senatorów, w trakcie czego znowu
przemawiał Poniński, ponieważ pojawiać się zaczęły pewne spory i kontrprojekty, w rezultacie których nawet biskup wileński Ignacy Massalski zastanawiał się
nad złożeniem podpisu. Dyskusje te przerwał Poniński żądaniem przestrzegania
prawa, nakazującego, by wszelkie wnoszone projekty były rozpatrywane przez
trzy dni, i nie zgodził się na poddawanie ich wcześniej pod głosowanie27.
Po przystąpieniu senatorów do konfederacji rozpoczęły się zasadnicze obrady, których celem – według Stackelberga i Ponińskiego – miało być szybkie wyłonienie delegacji sejmowej i uchwalenie aktu limity sejmu. Stąd o przyspieszenie obrad wniósł Poniński w zagajeniu sesji 27 kwietnia. Wykorzystując to, biskup Młodziejowski przedstawił sejmującym deklaracje 3 dworów, żądających,
by konfederacja trwała aż do uregulowania spraw wewnętrznych i zewnętrznych, co oznaczało wydłużenie obrad ponad ustawowe dwa tygodnie, przewidziane dla sejmów nadzwyczajnych. Poniński zgłosił w tej sprawie projekt, który wywołał jednak ożywioną dyskusję, przerwaną dopiero przez króla28. Następnego dnia Poniński wezwał do przyjęcia swojego projektu, co poparł biskup
Massalski i inni członkowie senatu (Ignacy Twardowski, Szymon Dzierzbicki,
Antoni Sułkowski, Józef Stempkowski). Wobec przeciągania się dyskusji sesję
zakończył w imieniu króla kanclerz biskup Młodziejowski29. Wznawiając obrady, Poniński podkreślił, że przedłużanie dyskusji nad jego projektem grozi niebezpieczeństwem sejmującym i całemu krajowi, z czym nie godził się biskup
Turski, twierdząc, iż decyzje konfederacji bez zgody sejmu nie mogą mieć ważności. Poniński uznał jednak, że wobec większości głosów za jego projektem
można przystąpić do formalnego głosowania, z czym nadal nie zgadzał się biskup Turski. Choć Poniński bronił prawa konfederacji do podjęcia ostatecznego
głosowania, to jednak do niego nie doszło30. Kolejna sesja zaczęła się z opóźnieniem, dopiero o 18 (wcześniej godzinę wznowienia obrad przesunął Poniński
i marszałek Stanisław Lubomirski), gdy król wygłosił mowę o realności gróźb
dworów w razie odrzucenia projektu Ponińskiego, wskazując na gotowość wejścia do Polski 25 000 Prusaków. Za swój sukces uznał zgodę trzech ambasadorów na dodanie do projektu Ponińskiego dodatku, że konfederacja wraz z sejmem będą trwały tylko do podpisania traktatów rozbiorowych i ustanowienia
26
27
28
29
30

Sesja III dnia 24 IV 1773, Diariusz 1773, s. 165–172.
Sesja IV dnia 26 IV 1773, Diariusz 1773, s. 173–181.
Sesja V dnia 27 IV 1773, Diariusz 1773, s. 183–194.
Sesja VI dnia 28 IV 1773, Diariusz 1773, s. 197.
Sesja VII dnia 29 IV 1773, Diariusz 1773, s. 207–221.
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formy rządu. Wykorzystując to, Poniński polecił odczytanie poprawionego projektu i pomimo pojedynczych sprzeciwów uznał za przyjęty31.
Kolejne cztery sesje poświęcone zostały mniej istotnym kwestiom, co ograniczyło też aktywność Ponińskiego. Na sesji 4 maja, poświęconej głównie wyznaczeniu sędziów do procesu o próbę królobójstwa, wygłosił panegiryk na
cześć Stanisława Augusta „[…] sławiąc Nayiaśnieyszego Pana, że potrzebnych
używa środków na wprowadzenie jednomyślności, tak bardzo potrzebnej ku
powszechnemu ratunkowi Ojczyzny, że ta tylko jedna zapobiec może i dalszej
stracie czasu, i dalszej ruinie […]”32. Na kolejnej sesji podkreślił, że stan szlachecki, wybierając sędziów, dał dowód swojej wierności dla króla i następnie
wezwał do wysłuchania sprawozdań od posłów wysłanych do Anglii i Turcji, co
przeciągnęło się i na kolejną sesję. Dopiero 6 maja Poniński wniósł do króla
prośbę o wyznaczenie z senatu członków komisji do wysłuchania rachunków
komisji skarbowych. To jednak wywołało nieoczekiwaną dyskusję o sensie obrad, jako prowadzonych w warunkach zniewolenia przez sąsiadów, którą zainicjował biskup Turski. Kolejną sesję zagaił Poniński prośbą do króla o wyznaczenie z senatu członków komisji do wysłuchania komisji wojskowych. Sam
wyznaczył ich z izby poselskiej. Jednocześnie rozpoczęła się dyskusja nad trybem prac sejmowych33.
Dopiero 10 kwietnia rozpoczął się okres poważniejszych dyskusji sejmowych. Sesję tego dnia poprzedziło spotkanie marszałka Ponińskiego z ambasadorami trzech mocarstw, którzy zobowiązali go do przeprowadzenia limity sejmu. Zagajając obrady, stwierdził brak nadziei na pomoc zewnętrzną i uznał, że
dla ulżenia losu obywateli należy przyspieszyć podjęcie rozmów z mocarstwami, co warunkuje wyjście ich wojsk z kraju, i dlatego przedstawił projekt aktu
limity i wyznaczenia delegacji sejmowej, który odczytano pomimo sprzeciwu
posła pińskiego Ignacego Kurzenieckiego34. W dyskusji sprzeciw wyraził biskup
Turski, król zaś – zgadzając się oceną Ponińskiego o pełnej obojętności dalszych
mocarstw na sprawę rozbiorów – uznał konieczność przedstawienia innego projektu limity „Instrukcja Delegatom od JKMci podana”, który jako pochodzący
od tronu odczytał sekretarz w. kor. ks. Michał Poniatowski. Stanisław August
wyjaśniał też porozumienie z ambasadorami o kształcie przyszłej Rady Nieustającej i zwrócił się do sejmujących posłów w sprawie dochodów, ograniczanych
przez rozbiór35. Ta mowa królewska zainicjowała dyskusję na kolejnej sesji, na
której Poniński wezwał sejmujących do jednomyślnego przyjęcia projektów
31
32
33
34
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Sesja VIII dnia 30 IV 1773, Diariusz 1773, s. 225–228.
Sesja IX dnia 4 V 1773, Diariusz 1773, s. 237.
Sesja X dnia 5 V, XI dnia 6 V i XII dnia 7 V 1773, Diariusz 1773, s. 241–275.
W projekcie pozostawiono wolne miejsca na wpisanie liczby osób stanowiących wymagane
quorum z biskupów, senatorów, ministrów i posłów; Sesja XIII dnia 10 V 1773, Diariusz 1773,
s. 276–279.
Sesja XIII dnia 10 V 1773, Diariusz 1773, s. 280–310.
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skarbowych, co poparł biskup Ostrowski i wojewoda August Sułkowski. Ten też
dziękował królowi za kontakty z obcymi ambasadorami, pośredniczenie w przyspieszaniu decyzji sejmowych, jak też za zgodę na wyłonienie delegacji sejmowej oraz Rady Nieustającej. Stanowisko brata poparł poseł łomżyński Antoni
Sułkowski, swój sprzeciw zaś zgłosił biskup Turski oraz poseł krakowski Feliks
Oraczewski, chociaż skupił się głównie na problemie edukacji36. Dopiero na następnej sesji dyskusja nad sprawą limity obrad i wyłonienia delegacji sejmowej
zaczęła wkraczać w decydującą fazę. Sesję zagaił Poniński od przypomnienia
ponowionych pogróżek ambasadorów, co potwierdził marszałek nadworny litewski Władysław Gurowski. Wówczas z poparciem dla projektów króla, zgłoszonych na sesji XIV, wystąpił poseł dobrzyński Piotr Sumiński, z czym powszechnie się zgadzano. Ponownie zachwalał je również Stanisław August.
W tej sytuacji Poniński, wspierany przez króla i Michała Radziwiłła, wezwał do
ich przegłosowania, zaczynając od projektu limity. Obrady jednak zostały przerwane ze względu na spotkanie Stanisława Augusta ze Stackelbergiem u Ponińskiego, który zresztą zaprosił na nie i posłów, informując ich, „[…] iż Ci, którzy
z nim będą jedno rozumieć, otrzymają libertację od Imci Pana Stackelberga na
Dobra Swoje od furażów i na nagrodzenie szkód od Wojska Moskiewskiego im
poczynionych”, a następnie rozmawiał osobno z każdym z obecnych, obiecując
umieszczenie w składzie delegacji każdego popierającego akt limity37. Dopiero
to pozwoliło na przełamanie opozycji na wielogodzinnej sesji XVI, która rozpoczęła się po południu 13 kwietnia, a skończyła dopiero rankiem dnia następnego.
Rozpoczęła się ona od prośby Ponińskiego o zwołanie przez króla ministerium
dla wysłuchania deklaracji trzech ambasadorów, którzy zaświadczyli o gotowości wprowadzenia wojsk w przypadku odrzucenia projektu limity sejmu 38.
W czasie tego posiedzenia zdecydowano o poparciu projektu, o co prosił króla
między innymi kanclerz wielki litewski Michał Czartoryski, jedynie wojewoda
poznański Antoni Barnaba Jabłonowski wnosił o przedłużenie czasu na decyzję,
na co uzyskał zgodę samego Stackelberga. Dopiero koło pierwszej po północy
wznowiono obrady od wniosku króla o podjęcie decyzji, czy głosowany ma być
projekt Ponińskiego, czy tylko królewski. Ostatecznie opowiedziano się za głosowaniem tylko projektu królewskiego, za czym opowiedział się również sam
Poniński, który później jeszcze dwukrotnie występował w sprawach proceduralnych. W „rozmowie przy tronie” zobowiązał się też do wyznaczenia „ile możności” do składu delegacji sejmowej osób wskazanych przez króla, godząc się na
przyjęcie zasady mianowania: 15 według listy króla i 15 z listy Ponińskiego.
W głosowaniu, rozpoczętym o pierwszej w nocy, przełamany został opór opozy36
37
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Sesja XIV dnia 11 V 1773, Diariusz 1773, s. 311–344.
Z obecnych odmówił zgody tylko poseł zakroczymski Krzysztof Frankowski. Nic dziwnego, że
w bilecie do króla biskup Młodziejowski przedstawił Ponińskiego jako najbardziej zaufanego
człowieka Stackelberga; Sesja XV dnia 12 V 1773, Diariusz 1773, s. 360–363.
O skuteczności tego argumentu J. Topolski, Dzieje Wielkopolski, t. 1, Poznań 1969, s. 876.
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cji, chociaż przewaga zwolenników narzuconego rozwiązania wyniosła zaledwie
6 głosów, w tym tylko jednego w izbie poselskiej39. Do przeprowadzenia limity
i wyłonienia delegacji sejmowej przyczynił się również głos Ponińskiego, który
tym samym złamał zwyczaj nieuczestniczenia marszałka sejmu w głosowaniach40.
Po tak męczącej sesji obrady miano wznowić dopiero 17 maja, ale zastały
one solwowane przez Michała Czartoryskiego41. Dopiero 18 maja marszałek Poniński mógł stwierdzić dokończenie tego etapu prac sejmowych, które miały
uchronić kraj i poprawić sytuację obywateli. Wezwał od odczytania aktu limity,
plenipotencji i składu delegacji sejmowej oraz do ich podpisania42. Zakończyło
to pierwszy okres obrad sejmu rozbiorowego, którego prace w węższym gronie
miała kontynuować delegacja sejmowa43.

Okres wznawianych obrad sejmu
Zgodnie z aktem limity sejm wznowił swoje obrady 15 września 1773 roku.
Otworzył je Poniński od „[…] winnych uprzejmości ku Ojczyzny Ojcu, wierności ku Panu, uszanowania ku swemu Monarsze”. Dalej zaś informował o postępie prac w delegacji sejmowej, której wysiłki nie pozwoliły jednak na uchronienie króla od rozlicznych przykrości. Chwalił tylko wydanie wyroku na królobójcach, podkreślając królewską łaskę wobec swoich prześladowców44. Bardzo podobny był charakter jego wystąpienia na drugiej sesji, którą zagaił od podkreślenia stałej troski króla o dobro ojczyzny. Wyraził mu też współczucie z powodu
ograniczenia władzy i dokonanego podziału kraju. Dopiero po tym wstępie wezwał sekretarza sejmowego Drewnowskiego do odczytania traktatów podziałowych. Temu próbowali przeszkodzić opozycjoniści, którzy pod wodzą posła
krakowskiego Oraczewskiego starali się podjąć dyskusję nad losem szkół jezuickich. Stąd dopiero z trudem udało się odczytać traktaty rozbiorowe45. Następną
sesję Poniński ponownie rozpoczął od panegiryku na cześć króla, uznając to za
39
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Sesja XVI popołudniowa dnia 13/14 V 1773, Diariusz 1773, s. 365–378; R. Chojecki, op. cit.,
s. 551 (powołuje się jednak na strony diariusza z poprzedniej sesji sejmowej).
Równocześnie złamał obietnicę, że król będzie mógł nominować połowę składu delegacji. Stąd
król mógł później twierdzić, jakoby nie miał żadnego wpływu na jej obsadę, chociaż faktycznie
to czynił, ale w skromniejszym zakresie; R. Chojecki, op. cit., s. 552. Por. R. Łaszewski,
op. cit., s. 93; Z. Zielińska, Poniński Adam, s. 506.
Sesja XVII dnia 17 V 1773, Diariusz 1773, s. 381.
Sesja XVIII dnia 18 V 1773, Diariusz 1773, s. 383; Vol. Leg., t. 8, s. 6–9.
Protokół Delegacji, Zagajenie I, t. 1, s. 11. Jednocześnie toczyły się zakulisowe rozmowy Ponińskiego ze Stanisławem Augustem w sprawie przyszłego kształtu i uprawnień Rady Nieustającej; Konferencja króla z Ponińskim 14 VI 1773, Diariusz 1773, s. 393–415.
Sesja I dnia 15 IX 1773, Reasumpcja sejmu na terminie z limity przypadająca 1773 (dalej: Reasumpcja z limity), [w:] Diariusz 1773, s. 599.
Sesja II dnia 21 IX 1773, Reasumpcja z limity, [w:] Diariusz 1773, s. 605.
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„najmilszą powinność”. Połączył to z wyrażeniem uznania dla senatorów zasiadających w delegacji sejmowej, których rozum pomagał w stanowieniu prawa.
Dopiero po tak rozbudowanym wstępie wezwał do ratyfikacji układów z mocarstwami, zezwalając jednak na dyskusję, w której między innymi głos zabierali:
Józef Stempkowski (protestując przeciw poszerzeniu granic zaboru przez Prusy),
kasztelan Rafał Gurowski i Rupert Dunin46. Następną sesję zagaił od słów:
„Sławny ze wszech miar Najjaśniejszy Panie zaszczycasz Twój Naród mnogością najdroższych swych przymiotów, ale najwięcej łaskawością zawsze,
a szczególniej w głosie onegdajszym okazaną, która im bardziej zdobi wszelkich
Królów, tym skuteczniej Nas obowiązuje, abyśmy ją w Tobie niewygasłą wdzięcznością i czcili, i na zawsze jednali”47. Następnie wskazał na wykorzystanie
przez delegację sejmową czasu limity na przygotowanie traktatów rozbiorowych
do podpisu. Gdy poparł go kanclerz Młodziejowski, wówczas Poniński zapytał,
czy zebrani gotowi są na podpisanie traktatów. Była cisza i dopiero za trzecim
zapytaniem zabrał głos wojewoda Sułkowski, który brak poparcia dla wniosku
Ponińskiego uznał za krzywdę całej delegacji, której należy się wdzięczność za
wysiłki na rzecz ratowania kraju. Wezwał do podpisania traktatów (łącznie
z ograniczeniem królewskich uprawnień rozdawniczych), będących najlepszym
rozwiązaniem w istniejących warunkach. Poparł go Józef Stempkowski. Natomiast poseł łęczycki Jerzmanowski domagał się turnum nad traktatami, co Poniński uznał za niezgodne z prawem, gdyż w momencie wyłaniania delegacji
sejm zobowiązał się zatwierdzić wynik jej prac. W tej sprawie Poniński jeszcze
dwukrotnie ścierał się z Jerzmanowskim, ogłaszając zakończenie dyskusji
i uznając konieczność przejścia do konkluzji. Nadal jednak domagano się udzielenia głosu (kasztelan łęczycki Tadeusz Lipski, marszałek Gurowski), a biskup
Turski w szerszej mowie, dziękując za powierzenie buławy Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu, zdołał potępić Rosję za złamanie traktatu gwarancyjnego
z 1768 roku oraz wskazał na konieczność poprawienia błędów w przyjętej koncepcji Rady Nieustającej48. Na następnej sesji Poniński, po krótkiej pochwale
postawy Stanisława Augusta, podjął zdecydowane wysiłki na rzecz podpisania
traktatów rozbiorowych oraz prorogacji sejmu. Nie pomogła mu w tym mowa
hetmana Branickiego, który dziękował za otrzymaną buławę, ani nawet zręczna
argumentacja Marcina Lubomirskiego, który od podpisania traktatów uzależnił
możliwość zwolnienia z rosyjskiej niewoli obywateli sandomierskich (Adama
46
47
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Sesja III dnia 22 IX 1773, Reasumpcja z limity, [w:] Diariusz 1773, s. 606–619.
Sesja IV dnia 24 IX 1773, Reasumpcja z limity, [w:] Diariusz 1773, s. 620. Warto tu podkreślić
zasadniczą zmianę postawy marszałka, który po reasumpcji obrad wszystkie sesje rozpoczynał
od pochwały władcy, co niewątpliwie wiązało się z ewolucją stosunku Stackelberga wobec króla; zob.: D. Dukwicz, Ambasador Otto Magnus von Stackelberg wobec króla Stanisława Augusta w przededniu sejmu rozbiorowego 1773–1775, [w:] W dwusetną rocznicę śmierci Stanisława Augusta, „Wiek Oświecenia” 1999, nr 15, s. 95–109.
Sesja IV dnia 24 IX 1773, Reasumpcja z limity, [w:] Diariusz 1773, s. 620–638.
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Parysa). Ze szczególnie ostrym sprzeciwem wobec propozycji Ponińskiego występował kasztelan żarnowski Szymon Szydłowski, żądając przynajmniej wcześniejszego przywrócenia bezprawnie zajętych części kraju, którego nie przekonał marszałek stwierdzeniem „[…] iż w Akcie Limity Najwyższa Pani Rzplta
nakazała każdemu Delegatowi podpisać Traktat, trzeba więc pierwej posłuszeństwo wypełnić tej najwyższej Pani swojej, a nie zażywać tego, co jest przeciw
niej przestępstwem na wstrzymywanie podpisania Ratyfikacji Traktatów ugodzonych”. Nie pomogło również ponowne odczytanie traktatów, ponieważ nadal
z opozycją występował kasztelan Szydłowski, poparty przez posła łęczyckiego
Jerzmanowskiego, który proponował solwować sesję. Z drwiną Jerzmanowskiego spotkała się też propozycja Ponińskiego, by sprawę rozstrzygnęło głosowanie. Ostatecznie zgodzono się na wyłonienie deputacji (3 senatorów mianowanych przez króla i 3 posłów przez Ponińskiego) dla przygotowania ostatecznego
wniosku w sprawie traktatów49. Również na następnej sesji nie udało się Ponińskiemu przeprowadzić podpisania traktatów, pomimo informacji kanclerza Młodziejowskiego o wyniku prac powołanej dwa dni wcześniej deputacji, która zaleciła ich podpisanie. Nie pomogło mu wystąpienie Antoniego Sułkowskiego ani
nawet hetmana Branickiego, który w dramatycznej formie wezwał do pogodzenia się z obcą przemocą. Nadal bowiem występowała grupa opozycjonistów pod
wodzą posłów nurskiego Jacka Jezierskiego i wiskiego Franciszka Wilczewskiego, których poparł również poseł poznański Adam Zakrzewski, broniący
prerogatyw króla w Radzie Nieustającej50. Dopiero 28 września 1773 udało się
Ponińskiemu przeprowadzić podpisanie traktatów rozbiorowych, w czym pomagali mu swoimi wystąpieniami biskup Młodziejowski i poseł krakowski Romuald Walewski. Jedynym opozycjonistą pozostawał poseł bracławski Antoni
Świętopełk Czetwertyński. Ostatecznie marszałek usłyszał „zgoda” na podpisanie traktatu i zapowiedziano prorogację sejmu do 22 stycznia 1774 roku51. Przerwanie obrad nastąpiło dopiero 29 września 1773 roku, po uroczystej sesji, na
której Poniński wyraził podziękowanie królowi i podkreślił, że jedynym celem
konfederacji jest wprowadzenie porządku i posłuszeństwa prawu. Życzył też
Radzie Nieustającej, by umacniała panowanie króla i ustrzegła kraj od ostatecznej zguby, licząc na wsparcie sąsiednich mocarstw. Później zezwolił na swobodną dyskusję, chociaż nie miała ona już większego sensu, ponieważ 2 października miały rozpocząć się obrady delegacji sejmowej52.
Sejm wznowił swoje prace 22 stycznia 1774 roku po wyczerpaniu całego
czasu przeznaczonego na prace delegacji sejmowej. Ta reasumpcja sejmowych
obrad trwała zaledwie pięć dni. Już na pierwszej sesji Poniński doniósł sejmują49
50
51

52

Sesja V dnia 25 IX 1773, Reasumpcja z limity, [w:] Diariusz 1773, s. 640–652.
Sesja VI dnia 27 IX 1773, Reasumpcja z limity, [w:] Diariusz 1773, s. 653.
Sesja VII dnia 28 IX 1773, Reasumpcja z limity, [w:] Diariusz 1773, s. 677–692; Prorogacja
Seymu, [w:] Vol. Leg., t. 8, s. 9.
Sesja VIII dnia 29 IX 1773, Reasumpcja z limity, [w:] Diariusz 1773, s. 693–694.
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cym o konieczności kontynuowania prac delegacji i dał projekt prorogacji obrad
sejmu do 25 kwietnia 1774 roku. Spotkało się to z oporem sejmujących, zainicjowanym przez posła krakowskiego Oraczewskiego i kasztelana Kazimierza
Wykowskiego. Spory o zasadność wyrażenia zgody sejmu zajęły prawie cztery
sesje i dopiero 27 stycznia zdecydowano o prorogacji sejmu do 6 maja 1774 roku. Warto tu odnotować, że w ciągu tych burzliwych sesji Poniński nie zaznaczył już swojej obecności53.
Zgodnie z wcześniejszą decyzją obrady sejmu wznowiono 6 maja 1774 roku.
Obrady zagaił Poniński, podpisując się już jako świeżo mianowany książę.
Przedstawił on konieczność dania dalszego czasu na prace delegacji sejmowej
i złożył projekt prorogacji obrad sejmu do 1 października 1774 roku. Dla rozpatrzenia projektu sesję solwowano do 10 maja, i ponownie do 13 maja, bo nie pojawił się król. Dopiero 16 maja w obecności prezesa delegacji – biskupa Ostrowskiego – i marszałków konfederacji Ponińskiego i Radziwiłła przyjęto projekt
prorogacji54.
Obrady wznowiono 1 października 1774 roku od zagajenia Ponińskiego,
który wyraził radość stanu szlacheckiego z możliwości widzenia króla i „[…]
oświadczył respekt i życzył zdrowia w najdłuższe lata”. Następnie doniósł sejmującym o zawiłości spraw rozpatrywanych przez Delegację i przedstawił projekt prorogacji sejmu, który poparł kanclerz Młodziejowski i poseł Marcin Lubomirski. Z ostrym sprzeciwem natomiast wystąpił poseł krakowski Oraczewski, który zakwestionował dalsze trwanie konfederacji. Z umiarkowaną opozycją
wystąpił też marszałek Stanisław Lubomirski, który potępiając wkraczanie mocarstw w wewnętrzne sprawy kraju, chciał wyłonienia komisji dla uzyskania odszkodowania za gwałty obcych wojsk. W tej sytuacji Poniński musiał dwukrotnie udawać się do tronu z prośbą o poparcie wniosku o uchwalenie „tak potrzebnej” prorogacji. Ostatecznie zarządził odczytanie swojego projektu, jako najpierw podanego i dlatego w pierwszej kolejności kierowanego do dyskusji
(zgodnie z prawem 1766 i 1768). Jednocześnie zobowiązał się do późniejszego
przedstawienia projektu turnum, zgłoszonego przez posła Oraczewskiego, który
chciał odpowiedzi sejmujących na pytanie: „Rozwiązana ma być konfederacja?
Czy nie?”55. Jeszcze poważniejsze problemy miał Poniński na sesji 3 października, którą – chyba wyprzedzając głosy opozycji – rozpoczął od szczególnie
czołobitnego przedstawienia zalet Stanisława Augusta i wyraził żal z powodu
uszczuplenia dochodów króla. Następnie zaś wezwał do zalecenia delegacji sej53
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Sesja I, II, III, IV dnia 22, 24, 25 i 27 I 1774, Reasumpcja sejmu na terminie z prorogacji przypadającym 1774, [w:] Diariusz 1773, s. 713–718; Trzecia prorogacja Seymu, [w:] Vol. Leg.,
t. 8, s. 9.
Sesja I i II dnia 6 i 16 V 1774, Reasumpcja sejmu na terminie z trzeciej prorogacji przypadającym 1774, [w:] Diariusz 1773, s. 733–740; Prorogacja Seymu, [w:] Vol. Leg., t. 8, s. 9.
Sesja I dnia 1 X 1774, Reasumpcja sejmu na terminie z czwartej prorogacji następującym
1774, (dalej: Reasumpcja z czwartej prorogacji), [w:] Diariusz 1773, s. 743–744.
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mowej uregulowania spraw skarbowych (lista cywilna króla, płaca wojska),
wiążąc to z potrzebą prorogacji. Poparł go jedynie biskup Massalski. Przeciwny
tak szerokiej plenipotencji był natomiast Stanisław Lubomirski, żądając ograniczenia jej zadań do spraw zewnętrznych i ustrojowych, ale bez wchodzenia
w szczegółowe, z czym zgadzali się biskupi Onufry Okęcki i Feliks Turski,
a zwłaszcza poseł bracławski Czetwertyński56. W swojej odpowiedzi Poniński
bronił delegację przed zarzutami, głosząc zwłaszcza, że niczyich zasług i dobrego imienia nie należy „szarzyć” bez wyroków sądowych. Szczególnie bronił zasług Komisji Rozdawniczej, uznając za fałszywe wszystkie zarzuty o korupcji
i przywłaszczeniach. Pomimo dobrej mowy nie uzyskał jednak zgody na prorogację. Zaczęły się natomiast narzekania (w tym Stempkowskiego) na poszerzanie zaborów ponad zapisy konwencji petersburskiej. Z odsieczą dla Ponińskiego
pośpieszył wówczas Stanisław August, który wezwał do podjęcia decyzji
w sprawie prorogacji, wcześniej dziękując za wyrazy przywiązania do tronu
i deklarując swoje umiłowanie wolności. Prorogację do 15 grudnia 1774 roku
uchwalono dopiero po głosowaniu nad odrzuconym dodatkiem Stanisława Lubomirskiego, o ograniczeniu uprawnień i zadań Delegacji, która miała pracować
nawet pod nieobecność marszałków konfederacji57.
Sejm zebrał się ponownie 15 grudnia 1774 roku. W zagajeniu obrad Poniński stwierdził, że prace delegacji nie zostały jeszcze dokończone i dlatego konieczna jest dalsza prorogacja sejmu. Przeciw temu zaprotestował poseł bracławski Czetwertyński, wskazując na upadek kraju, wojska i pieniądza, winiąc
za to delegację, jako niedostatecznie aktywną. Poparli go posłowie łęczyccy
Jerzmanowski i Dunin, którzy potępiali też działalność Rady Nieustającej, oraz
poseł wyszogrodzki Szymon Miszewski. Dyskusję kontynuowano 17 grudnia,
gdy Poniński ponownie przedstawił projekt prorogacji złożony na poprzedniej
sesji przez biskupa Antoniego Ostrowskiego. Protestowała przeciw temu grupa
posłów: bracławski Czetwertyński, łęczyccy Jerzmanowski i Kożuchowski oraz
łomżyński Antoni Prusimski. Ponadto w obronie prerogatyw króla wystąpiła
grupa posłów krakowskich i poseł poznański Kazimierz Raczyński. Ostatecznie
jednak w głosowaniu większość opowiedziała się za prorogacją do końca lutego58.
Kolejna reasumpcja sejmu przebiegła nadzwyczaj sprawnie, ponieważ na
pierwszej sesji Poniński ograniczył się do wskazania, że delegacja sejmowa nie
zdążyła ukończyć swoich prac, i złożył projekt kolejnej prorogacji oraz solwo56
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Nocą 8 VIII 1774 r. napadł na niego Poniński wraz z kompanami, ale nie zmusił tym do zaprzestania opozycyjnych wystąpień i ogłoszenia protestu w „Gazecie Lejdejskiej” – J. Łojek,
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wał sesję. Dopiero na drugiej sesji, po zagajeniu Ponińskiego, głos zabrał marszałek Lubomirski, zapowiadając przedstawienie królowi i stanom dokonań delegacji, łącznie z jej korespondencją z obcymi dworami. Po tej mowie uchwalono prorogację do 20 marca 1775 roku59.
Dopiero po ukończeniu prac przez delegację sejm przystąpił do końcowych
obrad, które jednak nie były chyba wystarczająco przygotowane, bo pierwsza
sesja po krótkim tylko zagajeniu przez Ponińskiego została solwowana aż do 27
marca60. Dopiero wówczas Poniński wezwał do odczytania ustaw przyjętych
przez delegację. Przed ich przedstawieniem jednak z obszernymi mowami wystąpili poseł bracławski Czetwertyński oraz marszałek Lubomirski, którzy krytycznie ocenili dokonania delegacji i Rady Nieustającej w zakresie polityki zagranicznej i zmian ustrojowych. W tej sytuacji zaczęto tylko odczytywać ustawę
o Radzie Nieustającej i król nakazał solwowanie sesji61. Na kolejnej sesji, zagajonej przez Ponińskiego, kontynuowano odczytywanie przepisów o Radzie Nieustającej. Jednak zasadniczą część czasu zajęły wystąpienia sejmujących (krakowskiego Walewskiego, łęczyckiego Jerzmanowskiego, pińskiego Kurzenieckiego, łomżyńskiego Tomasza Przyjemskiego), spośród których opozycyjnym
charakterem w ocenie Delegacji i Rady Nieustającej wyróżniały się mowy biskupa Turskiego i posła łęczyckiego Dunina62. Jeszcze bardziej burzliwy charakter miała następna sesja; otwierając ją, Poniński wezwał do szybkiego dokończenia odczytywania uchwał delegacji, by można było dokonać oczekiwanego
rozwiązania konfederacji. Z taką kolejnością nie godził się poseł bracławski
Czetwertyński, który chciał zacząć od rozpatrzenia wniosku posłów łęczyckich
o natychmiastowe rozwiązanie konfederacji, ale nie uzyskał poparcia większości. W dodatku Poniński przypomniał o obowiązującym prawie z 1768 roku, zakazującym podejmowania nowych kwestii do czasu zakończenia już podjętych.
Przeciw takiej interpretacji zaprotestowali posłowie łęczyccy Jerzmanowski
i Dunin. Zebranych przekonał dopiero kasztelan Szydłowski przypomnieniem,
że sejm nadal działa według reguł limity i najpierw musi przyjąć ustawy Delegacji. Wznowiono więc ich czytanie, przerwane późną porą63. W zagajeniu następnej sesji Poniński przekazał sejmującym pochwałę od króla za przyspieszenie obrad i wezwał do kontynuacji czytania ustaw delegacji. Jednak najpierw
wywiązała się dyskusja wokół żądania rozwiązania konfederacji, zgłoszonego
przez posła łomżyńskiego Prusimskiego i łęczyckiego Dunina. Wzięli w niej
udział: marszałek Gurowski, posłowie Czetwertyński i Jerzmanowski oraz po59

60

61
62
63

Sesja I dnia 28 II i sesja II dnia 3 III 1775, Reasumpcja sejmu na terminie z szóstej prorogacji
przypadającym 1775, [w:] Diariusz 1773, s. 761–763; Prorogacja Seymu, [w:] Vol. Leg., t. 8, s. 10.
Sesja I dnia 20 III 1775, Reasumpcja sejmu na terminie z siódmej prorogacji przypadającym
1775, (dalej: Reasumpcja z siódmej prorogacji), [w:] Diariusz 1773, s. 771–772.
Sesja II dnia 27 III 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 772–773.
Sesja III dnia 28 III 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 773–813.
Sesja IV dnia 29 III 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 815–816.
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nownie Gurowski. Przejście Ponińskiego do ław poselskich i osobista rozmowa
z dyskutującymi posłami przyniosła zgodę na dalsze odczytywanie uchwał delegacji sejmowej, co kontynuowano i na następnej sesji, zgodnie z zagajeniem
marszałka sejmowego64.
Kolejne sesje sejmowe były dla marszałka Ponińskiego znacznie bardziej
kłopotliwe, ponieważ obok dalszego odczytywania ustaw uchwalonych przez
delegację, podjęte też zostały problemy polityki zagranicznej, gdzie pojawiły się
głosy krytyczne. Ujawniło się to już 3 kwietnia, gdy – wbrew wezwaniu Ponińskiego do dalszego czytania ustaw – głos zabrał poseł wiski Wilczewski, wykazując szkodliwość ustaw delegacji, które nie wynikały z konieczności traktatowych, ale z postawy marszałków konfederacji i jej prezesa biskupa Ostrowskiego, przez których kraj pozostał bez granic, skarbu i wojska65. Po nim swoją
słynną, pełną patriotycznych frazesów, mowę wygłosił hetman Branicki66. Do tej
patriotycznej atmosfery dostosował się na następnej sesji Poniński, zaczynając
zagajenie od pochwały króla: „Czyny wszystkich Monarchów do Dobra Narodu
zmierzające znajdują Sławę i wdzięczność. Przyszedł czas nawalności na
W.K.Mość, gdy trzy okrążające Potencje zmówiły się na ujęcie Kraju naszego,
a drugie Przyjacielskie, na odezwy Wkuci i prośby Kraju o pomoc żadnego
wsparcia, obojętne tylko dały nam odpowiedzi. Ulegać więc dziś nieszczęśliwym okolicznościom jest potrzebą w polityźmie. Widział Naród, żeś Wkuć,
wszystkie ostrożne wynajdował środki do ratowania, i żeś mu komunikował, za
co Ci tenże Naród niezmierną nigdy w Sercach swoich zachowuje wdzięczność”67. W sprawie wyznaczenia linii demarkacyjnej przemawiali po nim biskupi Młodziejowski i Ostrowski i po przedstawieniu noty do rozbiorowych mocarstw sesję zakończono. Ponieważ nie było odpowiedzi na notę, Poniński następną sesję chciał rozpocząć od dalszego czytania ustaw delegacji. Sprzeciwił
się temu poseł łęczycki Jerzmanowski, mówiąc o swojej niechęci do podpisywania traktatów sesyjnych, po nim zaś posłowie inowrocławski Antoni Biesiekierski, piński Kurzeniecki, łęczyccy Dunin i Lipski, poseł poznański Aleksander
Gurowski, wieluński (Franciszek) Ksawery Walewski. Opóźniło to czytanie
ustaw i sesja została solwowana68. Dopiero 6 kwietnia otrzymano odpowiedź
ambasadorów na polską notę i Poniński sesję rozpoczął od jej odczytania,
64
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Sesja V i VI dnia 30 i 31 III 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773,
s. 817–820.
Sesja VII dnia 3 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 821–826.
Pełny tekst tej mowy, z błędną datą, znalazł się w wydaniu mów sejmowych, [F.K.] Branicki,
Zdanie… In Ordine czytania Traktatów na Sesji Sejmowej 30 IV 1775, [w:] Zbiór mów różnych
w czasie dwóch sejmów ostatnich roku 1775 i 1776 mianych, Poznań 1777 (dalej: Zbiór mów
1775 i 1776), t. 1, s. 115–116. Por. A. Stroynowski, Hetmani koronni na sejmach stanisławowskich, [w:] Silva rerum antiquarum. Księga pamiątkowa dedykowana prof. zw. dr. hab. Bartłomiejowi Szyndlerowi, red. R. Szwed, Częstochowa 2009, s. 112–113.
Sesja VIII dnia 4 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 827–834.
Sesja IX dnia 5 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 835–848.
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a kanclerz Młodziejowski wyjaśniał jej treść. Za naruszenie porządku uznał to
poseł łęczycki Jerzmanowski, hetman Branicki skrytykował zaś Młodziejowskiego za sposób rokowań z mocarstwami i wezwał do zaznaczenia oporu, gotów lać krew i cierpieć niedolę. W podobnym duchu wystąpił poseł bracławski
Czetwertyński, wnioskując o wydrukowanie noty ambasadorów. Odpowiadał im
Fryderyk Moszyński, uznając całą korespondencję za wyraz woli króla, i żądał
odpowiedzi na notę mocarstw, August Sułkowski uznał zaś wystąpienie Branickiego za wyraz pychy, gdyż to król zrobił, co tylko było można, czyli podjął rokowania69. Wówczas Stanisław August wezwał ministrów do tronu i zalecił analizę
noty i przygotowanie odpowiedzi (napisał ją Młodziejowski) i solwował sesję70.
Od następnej sesji przed sejmem stanęły głównie kwestie przyznania nagród,
czym oczywiście żywotnie zainteresowany był Poniński, chociaż musiał starać
się też o kontynuację odczytywania uchwał delegacji sejmowej. Dlatego zręcznie przeciwstawił się wnioskowi biskupa Młodziejowskiego o ograniczenie nagród tylko do jednej osoby z całej familii (compatibilia). Najpierw zaproponował poddanie sprawy pod głosowanie, którego jednak nie przeprowadził, ostatecznie uznając projekt Młodziejowskiego za naruszający prawo każdego obywatela do nagrody. Następnie Poniński poparł wniosek o nagrodę dla kasztelana
wyszogrodzkiego Wykowskiego, by następnie solwować sesję do 5 po południu.
Wznowił ją od przekazania żądania króla o przedstawienie sprawozdania z oceny prac komisji skarbowych i wojskowych. W swoim sprawozdaniu biskup Turski krytykował braki w wypłatach pensji i wnioskował, by nie nagradzać członków komisji skarbowych, co poparł poseł sochaczewski Adam Lasocki. Natomiast z pochwałą pracy komisarzy wystąpili: wojewoda inowrocławski Andrzej
Moszczeński, biskup Massalski, wojewoda Sułkowski i poseł piński Kurzeniecki. Marszałek Poniński bronił też generała Jana Kraszewskiego przed zarzutami
posła łęczyckiego Jerzmanowskiego71. Dyskusję nad nagrodami wznowiono
8 kwietnia od informacji Ponińskiego o przedstawieniu projektu kwitów komisjom za okres od 1766 roku, które poparł biskup Okęcki i kasztelan Szydłowski,
którzy wnioskowali o przyznanie nagrody komisarzom. Bez dyskusji natomiast
wyrażono zgodę na podpisanie kwitu dla komisji wojskowych koronnej i litewskiej. Poniński wniósł też o przyznanie odszkodowań dla szczególnie pokrzywdzonych obywateli, co jednak nie wzbudziło zainteresowania (prócz Jerzmanowskiego). Wówczas zapytał, czy nadal ma być negocjowany z dworami projekt dotyczący Rady Nieustającej i radził dokończyć sprawy traktatowe, by nie
było powodów do obcej ingerencji. Chciał też upoważnić Radę Nieustającą do
toczenia negocjacji o rozgraniczenie kraju. Gdy zaproponował głosowanie
w sprawie Rady Nieustającej, zaprotestował poseł bracławski Czetwertyński,
69
70

71

Por. J. Michalski, Rejtan i dylematy Polaków…, s. 160–201.
Sesja X dnia 6 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 851–856. Por.
[F.K.] Branicki, Mowa… 6 IV 1775, [w:] Zbiór mów 1775 i 1776, t. 1, s. 207.
Sesja XI dnia 7 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 857–862.
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uznając za rzecz „arcyzłą”, że delegacji dano prawo do jej powołania, i radził
poszukać niegodziwego autora tych rozwiązań prawnych72. Poniński jednak wezwał do głosowania nad powołaniem Rady Nieustającej, które mimo sprzeciwu
kilku tylko posłów (łęczyccy Jerzmanowski, Dunin, Kożuchowski, inowrocławski Biesiekierski, warszawski Wojciech Szamocki) przeszło nieomal jednomyślnie. Poniński, podsumowując głosowanie nad powołaniem Rady Nieustającej,
stwierdził, że wszystkie mowy w czasie turnum nie miały mocy wiążącej jako
nieprawnie wygłaszane. Po przerwie obrady wznowiono dopiero około 22 wieczorem od zagajenia Ponińskiego o zakwitowaniu komisji wojskowych koronnej
i litewskiej. Poparł też wniosek biskupa Ostrowskiego o kupno od podkanclerzego Jana Borcha73 pałacu (za 500 000 zł) na ambasadę carską. Następnie wystąpił o nagrody dla Dzierżańskiej, dla hajduków królewskich, którzy bronili go
w czasie zamachu, i dla generała Kraszewskiego, za którym przemawiał też król,
przyznając mu starostwo ułanowskie. Poniński sprzeciwił się jednak wnoszeniu
podobnych projektów dla Wielkiego Księstwa Litewskiego, aż do czasu zakończenia spraw Korony. Dopiero po załatwieniu tych spraw partykularnych sekretarz sejmowy Drewnowski odczytał prawo o dysydentach, co kasztelan Szydłowski skwitował wnioskiem o opublikowanie not ambasadorów, zmuszających do jego przyjęcia. Poniński, kończąc to nocne posiedzenie, zapowiedział
rozdanie projektu zakończenia obrad sejmu74. Kolejną sesję otworzył od dania
głosu prowincji litewskiej w sprawie jej partykularnych projektów, czemu jednak sprzeciwił się poseł bracławski Czetwertyński, domagając się najpierw ewakuacji obcych wojsk. Informację o stanie rokowań w sprawie wyjścia obcych
wojsk Poniński prosił jednak przełożyć do przybycia niedysponowanego kanclerza Młodziejowskiego. Następnie popierał projekty litewskie, wnoszone przez
Michała Radziwiłła. Po wznowieniu obrad około godziny 18 Poniński skierował
do decyzji sejmujących kolejne projekty nagród dla: Wykowskiego, Kraszewskiego (król kreował go na bohatera75), Pawszów i sprawę kupna pałacu Borcha
na ambasadę carską, która budziła spore opory76. Stąd też przy zagajeniu sesji
XIV Poniński dwukrotnie prosił o wzgląd na zasługi Borcha i prócz zakupienia
jego pałacu chciał przyznania mu nagrody w wysokości 20 000 zł. Nie zgadzał
się z tym poseł bracławski Czetwertyński, który wniósł proceduralne zastrzeżenie, uznając za niemożliwe ponowienie dyskusji nad sprawą już zakończoną głosowaniem. Musiał w tej sprawie wypowiadać się nawet król, ale nie złamał opo72

73

74
75

76

Swoje zastrzeżenia wobec działalności sejmu i delegacji rozwinął on później w manifeście z 28
IV 1775 roku; zob.: R. Chojecki, op. cit., s. 547.
Nie baczył na to, że zaliczał się on do opozycji patriotycznej na tym sejmie; zob.: R. Chojecki,
op. cit., s. 557.
Sesja XII dnia 8 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 863–883.
Por. A. Stroynowski, Bitwa pod Kąpielą. Z królewskich poszukiwań tradycji wojennej, [w:]
Między barokiem a oświeceniem. Wielkie bitwy, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2010, s. 103–116.
Sesja XIII dnia 10 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 884–899.
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zycji posłów łęczyckich, z których Kożuchowski żądał rozwiązania konfederacji. W tej sytuacji, dla uspokojenia atmosfery, Poniński wniósł projekt ubezpieczenia szlachectwa dla pozostałych pod obcym panowaniem, na który była powszechna zgoda. Zgodzono się też z wnioskiem marszałka Radziwiłła, by dla
przyjęcia konstytucji litewskich wystarczyło odczytanie samych ich tytułów.
Poniński wystąpił też z wnioskiem o przyznanie Wacławowi Rzewuskiemu starostwa kowalskiego, co poparł i król, nadając też buławę polną koronną Sewerynowi Rzewuskiemu77.
Na zakończenie obrad sejmu rozbiorowego Stanisław August nominował
członków Rady Nieustającej, do komisji długów Rzeczypospolitej, do komisji skarbowych i wojskowych oraz do komisji emfiteutycznych, asesorów do sądów marszałkowskich i asesorów do asesorii oraz sędziów sejmowych. Natomiast Adam Poniński dał projekt „Aprobacja i Ratyfikacja dzieła Delegacji Naszej…” i pożegnał
stany. W imieniu króla zaś pożegnanie wygłosił kanclerz biskup Młodziejowski,
kierując podziękowania do marszałków konfederacji i sejmu: „[…] którzyście pracowity styr dwuletni trzymali publicznych i prywatnych Interesów, jako przez
Obywatelstwo poprzysiężone Obowiązki staraniem Waszym było do gruntownej
szczęśliwości przezacne Rycerstwo prowadzić, tak winszujcie Sobie, żeście pracowitego dokończyli Dzieła” i wszystkich wezwał do ucałowania ręki królewskiej78.

Podsumowanie
Oceniając kierowanie obradami sejmu rozbiorowego przez Adama Ponińskiego, należy podkreślić, że – pomijając początkową ich fazę – w znacznym
stopniu miały one czysto formalny charakter, ponieważ wiążące decyzje podejmowane były przez delegację sejmową79. Dokonana przez nią grabież mienia
pod postacią reformy emfiteutycznej starostw i związanego z nią rozdawnictwa
dla „dobrze zasłużonych”80 stała się przyczyną negatywnej oceny tego sejmu,
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Sesja XIV dnia 11 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 900–915.
Sesja XIV dnia 11 IV 1775, Reasumpcja z siódmej prorogacji, [w:] Diariusz 1773, s. 916–930.
„Na tejże ostatniej sesji dał król podskarbstwo wielkie koronne Ponińskiemu. Było to oddanie
owcy pod straż wilka. Tenże Poniński wystawił most na łyżwach Warszawę z ragą łączącym
i w nagrodę cło od niego na lat [10] otrzymał od sejmu” – J.U. Niemcewicz, op. cit., t. 1, s. 75.
Mając tam poparcie około 40 osób, zdołał przeforsować ratyfikację traktatów rozbiorowych,
ustanowić Radą Nieustającą i zapewnił sobie stanowisko jej marszałka. Dzięki Delegacji dokonał grabieży mienia pojezuickiego poprzez powołanie Komisji Rozdawniczych Koronnej i Litewskiej. Zagarnął też część dochodów z ordynacji ostrogskiej, przeznaczonej na uposażenie
zakonu maltańskiego, którego został przeorem. W maju 1774 zyskał też tytuł książęcy z pensją
100 tys., nagrodę w wysokości 400 tys. zł. i nadanie emfiteuzy starostwa międzyrzeckiego;
zob.: Z. Zielińska, Poniński Adam, s. 506–508, 511.
A. Stroynowski, Emfiteutyczna reforma królewszczyzn, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
1981, z. 2. s. 83–99.
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pomijając nawet kwestię ratyfikacji rozbiorów. Jednocześnie jednak sejm ten
podjął chwalebną decyzję o ustanowieniu Komisji Edukacji Narodowej oraz
przeprowadził niebywale rozległą reformę ustroju Rzeczypospolitej, ujętą w akt
konstytucyjny tej rangi, jak współczesna konstytucja81. W tym wszystkim oczywiście uczestniczył marszałek Poniński, chociaż głównie kierując się własnym
interesem, dążąc do wzbogacenia się i umacniania pozycji, łącznie z uzyskaniem
książęcego tytułu.
Tabela. Aktywność Adama Ponińskiego w rozbiciu na poszczególne etapy obrad sejmu
zagajenie

mowa

głos

projekt

zakulisowe

razem

do limity

15

1

11

4

4

35

reasumpcja z limity

8

1

7

1

0

17

reasumpcja 1774

1

0

0

1

0

2

reasumpcja z trzeciej prorogacji

2

0

0

0

1

3

reasumpcja z czwartej prorogacji

2

1

3

0

1

7

reasumpcja z piątej prorogacji

2

0

0

1

0

3

reasumpcja z szóstej prorogacji

2

0

0

1

0

3

reasumpcja z siódmej prorogacji

18

1

10

10

0

39

okres obrad sejmu

W swojej działalności sejmowej oczywiście stale korzystał ze wsparcia ambasadorów mocarstw, ze Stackelbergiem na czele. Potrafił też zjednywać sobie
stałe poparcie sejmujących wizją materialnych korzyści82 i stałym utrzymywaniem domu otwartego, w którym „[…] odnowiły się dawne Augusta II pijatyki”83. Niewątpliwie jednak był też pracowitym marszałkiem sejmu. Świadczy
o tym wygłoszenie 50 zagajeń (często bardzo obszernych), 4 mów, 31 głosów
i przymówień się. Prócz tego przedstawił sejmującym 17 projektów (z tego jednak część w drobnych sprawach partykularnych, pomijając tylko komunikowane
sejmującym decyzje delegacji) oraz odbył 7 oficjalnych spotkań przygotowują81
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M. Kallas, Tryb zmiany aktów konstytucyjnych w Polsce doby porozbiorowej, „Prawo Kanoniczne” 2006, 49, nr 3–4, s. 246–247.
„…ludzie tworzący dziś sejm skonfederowany i sprawujący władzę w Rzeczypospolitej nadstawiają szyję pod jarzmo, żebrząc łaski przyszłych władców; czynią to zasię – jeśli można
użyć tego wyrażenia – z tą wytworną łatwością, która cechuje wyrafinowanych dworaków najbardziej despotycznych krajów. A Warszawa ani się myśli oburzać i przyklaskuje tym podłostkom”, G.B. Mably, O rządzie i prawach Polski, [w:] Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie,
wybrał i oprac. J. Gintel, Kraków 1971, t. 2, s. 39.
J.U. Niemcewicz, op. cit., t. 1, s. 69.
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cych podjęcie decyzji przez sejm (zob. tabela). Nie zaznaczył swojej obecności
tylko na 4 sesjach sejmowych (17 V 1773, 24, 25 i 27 I 1774), co jest niewątpliwie wyjątkowe, zważywszy długotrwałość obrad. Nie miał może wielkiego talentu oratorskiego84 czy prawniczych umiejętności, koniecznych dla przygotowywania projektów reform85. Był natomiast sprawnym kierownikiem obrad,
chętnie korzystającym ze wsparcia pozostałych sejmujących. Tu szczególnie
istotne były jego odwołania się do Stanisława Augusta, częste zwłaszcza jesienią
1773 roku. Również przy forsowaniu niepopularnych rozwiązań starał się korzystać z pomocy biskupów Antoniego Ostrowskiego (przynajmniej 6 razy) i Ignacego Massalskiego (3 razy) oraz wojewody Augusta Sułkowskiego (6 razy).
W decydujących momentach obrad musiał jednak korzystać z pomocy obcych
ambasadorów, którzy nie tylko zastraszali sejmujących, czy nie szczędzili im
obietnic osobistych korzyści, ale też dla przeprowadzenia limity sejmu, wyboru
delegacji sejmowej i udzielenia jej pełnomocnictw na nocnej sesji 13/14 kwietnia 1773 roku musieli wyasygnować 8 tysięcy dukatów86. Czasem też w sposób
jawny łamał obowiązujące procedury, wykorzystując bierność sejmujących, których opór paraliżowała głównie obawa przed zaborcami 87. W rezultacie można
było głosić, że „Nielegalny marszałek przeforsował nielegalną delegację z nielegalnym, bo nieograniczonym, zakresem działania”88. Podstawą tak negatywnej
oceny stał się również wyrok sądu sejmowego z 1 września 1790 roku, który
uznał Ponińskiego winnym nielegalnego sprawowania funkcji posła i marszałka
sejmu, bezprawnego odrzucenia protestów Tadeusza Rejtana, brania obcych
pensji i działania na szkodę państwa, kupczenia konstytucjami, naruszenia wolności sądów i wydawania nieprawnych wyroków. W rezultacie skazano go na
utratę urzędów, godności, orderów, tytułu książęcego, szlachectwa, nazwiska
i wygnanie z kraju89. Tej oceny nie zmieniły późniejsze decyzje targowicy.
84

85
86
87

88
89

Krytykowano zwłaszcza obłudę języka, którym posłużyła się klika Ponińskiego, która formułując przepisy nowego prawa Rzeczpospolitej: „[…] ustawiczną czyni wzmiankę o prawach, które co słowo gwałci, właśnie jak gdyby występek stawał się szanowanym, że go cnoty ukrywa
zasłona”, A. Rzewuski, Głos… 20 X 1784 [b.m.d.].
Tak przynajmniej twierdził Jędrzej Kitowicz, op. cit., s. 369.
W. Konopczyński, Geneza…, s. 209 i nn.; R. Chojecki, op. cit., s. 551.
Wbrew obowiązującemu prawu, nakazującemu poprzedzenie głosowania projektu trzydniową
dyskusją, przeprowadził uchwały już na kolejnej sesji (chociaż po przerwie w obradach)
w sprawie reasumpcji dnia: 16 V, 3 X i 17 XII 1774, 3 III 1775 roku. Tylko raz na naruszanie
tej procedury zareagował na sesji (sesja XIV dnia 11 IV 1775 roku) poseł Antoni Czetwertyński, ale odnosząc się do wspomnianego wcześniej projektu zakupu pałacu Borcha.
Z. Zielińska, Poniński Adam, s. 506.
Ibidem, s. 508–511.
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Summary
Adam Poniński – president of the Seym 1773–1775
Adam Poniński was the marshal priced most wrongly. Faults of his character were being emphasized. However they were talking to managing of the Seym’s proceeding about his skill hardly
anything. The ones showed during the Seym 1773–1775 who was debating 53 days, them taking
long-lasting breaks into account. Poniński he was managing to carry prolonging the time of proceeding over 2 statutory weeks and the choice of the delegation which was supposed to include
treaties with Russia, Prussia and Austria out effectively. However the title got the prince, high offices and numerous prizes for itself.
Keywords: Adam Poniński, the Polish Seym, the Seym 1773–1775.
Słowa kluczowe: Adam Poniński, sejm polski, sejm 1773–1775.
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Jacek Ogrodzki w twórczości Adama Naruszewicza
Celem artykułu jest poddanie analizie wierszy Adama Naruszewicza pt. Do
Jacka Ogrodzkiego Sekretarza Wielkiego Koronnego oraz Na pogrzebie Jacka
Ogrodzkiego, a także utworu nieznanego autora pt. Do Jaśnie Wielmożnego
JMść Xiędza Biskupa Naruszewicza, Autora Wierszów Na Pogrzebie Jacka
Ogrodzkiego. Biorąc pod uwagę tendencje literackie, społeczne oraz polityczne
epoki nowożytnej, autor artykułu postara się wykazać autorstwo Adama Naruszewicza w odniesieniu do ostatniego z analizowanych utworów. O wyborze
podjętego tematu zadecydował fakt, że są to utwory niedostatecznie znane, biorąc pod uwagę autorstwo wybitnego poety-historyka, jak i postać Ogrodzkiego –
zasłużonego współpracownika i przyjaciela Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jacek Ogrodzki1 był szczególną postacią w epoce stanisławowskiej. W roku
1732 trafił na dwór Stanisława Poniatowskiego, gdzie odbywał praktykę w kancelarii grodzkiej. Jak pisał Stanisław August w swoich pamiętnikach, Ogrodzki
„wychowywał się” w domu jego ojca. Miał zatem możliwość odbywania licznych podróży zagranicznych, towarzysząc dzieciom Poniatowskiego. Dzięki
właśnie tym wyjazdom Ogrodzki mógł doskonalić znajomość języków obcych,
takich jak: francuski, niemiecki i włoski. W Pamiętnikach król Stanisław August
pisze, iż Ogrodzki posiadał gruntowne wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych oraz przyrodniczych. Znał łacinę i literaturę francuską. Szybko chłonął wiedzę2. Towarzyszył przyszłemu królowi w wielu podróżach, będąc zawsze
jego oddanym przyjacielem, a później lojalnym pracownikiem. Dzięki zdobyte1

2

J. Michalski, Ogrodzki Jacek (1711–1780), [w:] Polski słownik biograficzny (dalej: PSB), t. 23,
Wrocław 1978, s. 648–651.
Stanisław August Poniatowski, Pamiętniki, t. 1, cz. 2 – tłumaczenie z francuskiego z upoważnienia Cesarskiej Akademii Nauk w Piotrogrodzie, W. Konopczyński, S. Ptaszycki, Warszawa
1915, s. 21.
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mu zaufaniu, we wrześniu 1764 roku Jacek Ogrodzki stanął na czele tworzącego
się Gabinetu Królewskiego, pełniąc funkcję dyrektora3.
7 czerwca 1771 roku został sekretarzem wielkim koronnym. Od 1775 roku
do kwietnia 1780 roku sprawował urząd sekretarza Departamentu Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej. Do 1780 Ogrodzki był dyrektorem Gabinetu
i sekretarzem Departamentu. Prace obu tych magistratur za jego życia były złączone. W czasie choroby Jacka Ogrodzkiego na początku 1780 roku sekretarzem
Departamentu został Michał Jerzy Mniszech4.
Z Adamem Naruszewiczem łączyło Ogrodzkiego poczucie wzajemnego szacunku. Obaj posiadali gruntowne wykształcenie, byli zwolennikami i propagatorami reform podjętych przez środowisko dworu królewskiego. Adam Tadeusz
Naruszewicz (1733–1796) był synem łowczego pińskiego Jerzego i Pauliny
z Abrahamowiczów. W 1748 roku ukończył retorykę w kolegium jezuickim
w Pińsku i tamże wstąpił do zakonu jezuitów. W tym samym roku podjął naukę
w jezuickiej Akademii w Wilnie. Przed 1758 rokiem został przeniesiony do warszawskiego kolegium, w którym wykładał nauki humanistyczne. Po roku 1758,
dzięki poparciu Czartoryskich, wyjechał do Lyonu, gdzie przebywał z przerwami do 1762 roku. W tym czasie studiował teologię. Święcenia kapłańskie przyjął
w Vienne (koło Lyonu) 17 stycznia 1762 roku. Następnie odbył podróż do Hiszpanii oraz Włoch. Po powrocie do kraju powierzono mu stanowisko nauczyciela
poetyki i wymowy oraz historii i geografii w warszawskim Collegium Nobilium,
w 1765 roku dodano jeszcze język francuski. W latach 1766–1767 uczył historii
w Szkole Rycerskiej5.
Naruszewicz trafił na dwór królewski w 1764 roku, kiedy to generał ziem
podolskich6 przedstawił go Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Od wiosny 1771 roku pełnił funkcję doradcy monarchy – służył wiedzą w zakresie historii narodowej7. Od początku 1770 roku zaczęły ukazywać się z inicjatywy
warszawskich jezuitów „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, początkowo pod re3

4
5

6
7

Do jego zadań należało: ogólne kierownictwo, utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z królem, odbieranie korespondencji i jej ekspozycja pocztą lub przez kurierów, nadzór nad szyframi
i ich przygotowaniem, opieka nad ścisłym archiwum gabinetowym oraz protokołem pism wychodzących spod pieczęci pokojowej. Szef Gabinetu przynosił królowi pocztę, wysłuchiwał poleceń. W czasie nieobecności Stanisława Augusta w Warszawie do niego były kierowane
wszystkie rozkazy królewskie. Odpowiedzialny był za pracę i zachowanie się sekretarzy, kancelistów. Występował z wnioskami o ich awans lub zwolnienie. Posiadał największą autonomię
spośród wszystkich współpracowników króla. Zob.: M. Rymszyna, Gabinet Stanisława Augusta, Warszawa 1962, s. 54–55.
K. Zienkowska, Stanisław August Poniatowski, Wrocław 2004, s. 105.
M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998, s. 136–158; zob. też: Pisarze polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Z. Golińskiego, t. 1, Warszawa 1992, s. 195–223, 284–299.
Zob.: T. Frączyk, Adam Kazimierz Czartoryski. Biografia literacka, Warszawa 2012.
Bibliografia literatury polskiej – Nowy Korbut. Oświecenie, redaktor tomu do r. 1959 T. Mikulski, t. 5, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1964, s. 371–387.

Jacek Ogrodzki w twórczości Adama Naruszewicza

157

dakcją J.Ch. Albertrandego8. Pierwsze dwa tomy wykazują, że Naruszewicz
miał największy udział w czasopiśmie, zaraz po Albertrandym, gdyż w 1770 roku ogłosił 23 utwory. Od 1771 roku przejął funkcję redaktora9. W „Zabawach…”
umieścił większość swoich utworów, mianowicie: 6 satyr, liczne wiersze do króla,
utwory refleksyjne, sielanki, przekłady z Horacego, Anakreonta i inne10.
Naruszewicz zyskał sławę nie tylko jako pisarz, poeta czasów stanisławowskich, ale również jako historyk. Był uczestnikiem obiadów czwartkowych11,
a w 1771 roku otrzymał od Stanisława Augusta medal Merentibus12 oraz medal
specjalny z wizerunkiem swoim oraz Sarbiewskiego. Zajmując się historią, Naruszewicz sporadycznie pisywał wiersze. W tym czasie powstał m.in. żartobliwy
utwór Do Bizuna (1779), a także wspomniany wiersz żałobny z okazji śmierci
przyjaciela Jacka Ogrodzkiego13.
W jego twórczości wiersze o charakterze publicznym przeplatały się z utworami dającymi wyraz osobistym sympatiom, niepokojom, a także refleksjom
i emocjom. Można przyjąć, że jako pierwszy zaprezentował krytyczną postawę
wobec sarmackiej tradycji historycznej. Naruszewicz nazywany był „ojcem klasycyzmu stanisławowskiego”, pomimo że nie przestrzegał zasady stosowności
w swej poezji. Pozwalał sobie niekiedy na dosadne obrazowanie, uciekał się do
sformułowań rubasznych14. Budował skomplikowane, wielopiętrowe, alegoryczne obrazy, stosował antytezy15 i inwersje16, a nawet konstrukcje przypominające koncepty17. Tworzył również panegiryki, czyli wypowiedzi wysławiające
8
9

10

11

12

13
14

15

16

17

Zob.: Pisarze polskiego oświecenia, s. 55, 223, 312–319.
Z. Libera, J. Pietrusiewiczowa, J. Rytel, Od Średniowiecza do Oświecenia, Warszawa 1988,
s. 247.
E. Aleksandrowska, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777. Monografia bibliograficzna, wyd. 2 zmienione i poprawione, Warszawa 1999; zob. też: J. Platt, Wstęp, [w:] „Zabawy
Przyjemne i Pożyteczne” (1770–1777), Wrocław 1968.
R. Kaleta, Obiady czwartkowe na dworze króla Stanisława Augusta. Próba monografii, [w:]
Warszawa XVIII wieku, z. 2, pod red. J. Koweckiego, Warszawa 1973, s. 41–47.
Medal Merentibus (Zasłużonym) – medal ustanowiony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1766, przyznawany za zasługi w dziedzinach nauki, sztuki, wynalazczości i przemysłu; zob. też: Z. Puchalski, I.J. Wojciechowski, Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie,
Warszawa 1987.
Pisarze polskiego oświecenia, s. 323.
Historia literatury niepodległej Polski (965–1795), pod red. I. Chrzanowskiego, Warszawa
1971, s. 539.
Antyteza (gr. antíthesis – przeciwstawienie) to figura retoryczna, polegająca na zestawieniu
dwóch przeciwnych znaczeniowo segmentów wypowiedzi. Utwory literackie okresu baroku
cechowały się nagromadzeniem antytez, co miało służyć podkreśleniu paradoksu; zob.: Słownik
terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, wyd. 3, Wrocław – Kraków 2000, s. 37.
Inwersja (łac. inversio odwrócenie) w literaturze to zmiana naturalnego szyku zdania, sugerująca niezwykłość stylu dla podkreślenia określonej treści, sensu, stosunku emocjonalnego, intonacji lub rytmizacji itp.; zob.: Słownik terminów literackich, s. 221.
Konceptyzm (wł. concetto – świetny, wyszukany pomysł) – główny prąd w poezji baroku, cechujący się dążeniem do nieustannego zadziwiania, zaskakiwania i zaszokowania czytelnika.
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jakąś osobę, pełne przesadnego zachwytu, zwykle o charakterze pochlebczym.
Gatunek ten może występować w różnorodnych formach, np. jako pochwalne
przemówienie (dedykacja, list, przedmowa do dzieła) lub utwór poetycki. Mieści
się w ramach nurtu okolicznościowego, gdzie prócz pochwały osoby wybitnej
zawierają się między innymi inwokacje, perswazje, retoryczność czy też prognoza18. W starożytnej Grecji mianem panegiryku określano mowy wygłaszane
na pogrzebach wybitnych osobowości, wodzów i polityków, sławiące ich zasługi
polityczne i patriotyczne. W Rzymie mowy panegiryczne dotyczyły wyłącznie
osób żyjących. Jako gatunek poetycki panegiryk rozwijał się w warunkach mecenatu artystycznego, przede wszystkim na gruncie poezji dworskiej XVI–XVII
wieku. Pochwała osoby mecenasa wymagała posługiwania się rozwiniętym repertuarem konwencjonalnych motywów, hiperbolizujących chwytów stylistycznych, aluzji mitologicznych i historycznych, mających za zadanie kształtować
uwznioślony portret bohatera. W poezji staropolskiej gatunek ten prócz Naruszewicza uprawiali m.in. J. Kochanowski19, A. Morsztyn20, w XVIII wieku
I. Krasicki21, F.B. Kniaźnin22. W epoce oświecenia podjęto ostrą walkę z panegiryzmem23. Oświecenie przejawiało krytyczny stosunek do owego zjawiska, ale
panegiryk nie zanikł, przybierając formę ody na cześć znakomitych osób 24
i ważnych wydarzeń. Hiperboliczny styl panegiryku raził romantyków, którzy
zarzucili ten rodzaj twórczości25. Adam Naruszewicz nazywany był przez dworskich panegirystów lat siedemdziesiątych XVIII wieku mianem „polskiego Wergilii” lub „polskiego Horacego”26. Inni nazywali go „wierszopisem bez kręgosłupa moralnego, za służalczego panegirystę i pospolitego pochlebcę”27.
Historycy od niedawna zaczęli dostrzegać wartość panegiryku jako źródła
historycznego, wymaga on bowiem odpowiedniego podejścia badawczego. Analiza tego rodzaju literackiego, przegląd różnych jego odmian oraz ukazanie

18
19
20
21
22
23
24

25

26

27

Koncept to wyszukany, oryginalny i niespodziewany pomysł, na którym oparty jest utwór poetycki, zarówno pod względem budowy, jak i treści. Poetykę konceptyzmu można określić
mianem poetyki kontrastu; zob.: Słownik terminów literackich, s. 257.
P. Suder, Język i wartości pisarza. Słownictwo poezji Adama Naruszewicza, Wałbrzych 2002, s. 8.
S. Grzeszczuk, Kochanowski i inni, wyd. 2, Cieszyn 1988, s. 28–159.
M. Klimowicz, op. cit., s. 16, 49, 68, 129.
Historia literatury niepodległej Polski (965–1795), s. 530–607.
Ibidem, s. 710–736.
Słownik terminów literackich, s. 369.
Por. B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772–
1775, Wrocław 1962, s. 140–142. Autor opisuje wzór władcy typowy dla utworów panegirycznych.
W. Bruchnalski, Panegiryk, [w:] Dzieje literatury pięknej w Polsce, cz. 2, Kraków 1918,
s. 198–208.
D. Kowalewska, Adam Naruszewicz. Zabawa moja, [w:] Poezja świadoma siebie. Interpretacje
wierszy autotematycznych, pod red. A. Stoffa, A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, D. Brzostka, Toruń 2009, s. 50.
W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII, Warszawa 1978, s. 82.
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greckich korzeni pozwala prześledzić formowanie się specyficznej postawy autorów – najpierw w starożytnej Grecji, a potem w piśmiennictwie pochwalnym
staropolskim28.
W 1773 roku na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych” ukazała się
satyra Adama Naruszewicza Sekret29, którą poprzedzał wiersz dedykacyjny Do
Jacka Ogrodzkiego Sekretarza Wielkiego Koronnego30.
Mężu! Któremu miłość i wierność doznana
Zdarzyła szczęście, serca bydź odźwiernym pana;
By, co on dla powszechnej czynił matki, do tej
Pory, przez cię nam doszło, jak przez kanał złoty.
Komuż mam lepiej ten rym przypisać, jak tobie;
Co w swej piękne zebrawszy przymioty osobie
Sekretarza korony: poznałeś nie wczora,
Że gabinet być winien szkołą Pitagora?
Że przybytki rządzących światem nie są innej
Od pszczelników natury, kędy rzeszy gminnej
Nie godzi się zadzierać, ani można zgoła,
Co tam z wierną czeladką pierwsza robi pszczoła.
Od tylu lat na zacnej wiek styrawszy pracy,
Masz ten dank, że z tej szkoły rozumni Polacy
I wyszli, i wychodzą: godzi się przy trudzie
Posłuchać, co też Satyr mój na leśnej dudzie
Zanucił na ten motłoch, któryć niemym zowie,
Że się od ciebie żadnych nowinek nie dowie31.

Utwór ma budowę trzynastozgłoskowca, z rymami parzystymi. Składa się
z osiemnastu wersów. Rozpoczyna się apostrofą do podmiotu lirycznego.
Ogrodzki zostaje w dedykacji potraktowany jako osoba godna najwyższego zaufania. Autor docenia jego walory intelektualne i moralne, stąd widzi w nim nie
tylko przykładnego męża stanu, ale także zaufanego powiernika. Wizja rządów
w kontekście Pitagorasa akcentuje zasadę harmonii. Grecki mędrzec wśród najwyższych cnót stawiał gotowość do milczenia. Uważał, że nadmierne gadulstwo
służy rozpadowi i demobilizacji porządku społecznego. Naruszewicz dokonał tu
konwencjonalnego, właściwego dla tonu oceniającego, uwznioślenia adresata
dedykacji. Budując czytelne porównanie, zestawił cnotę milczenia z brakiem
28
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S. Dąbrowski, O panegiryku, „Przegląd Humanistyczny” nr 3 (48), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1965, s. 101–110.
A. Naruszewicz, Sekret, [w:] Poezye Adama Naruszewicza. Z popiersiem autora, Lipsk 1835,
s. 46–57.
Utwór jako wiersz dedykacyjny jest organicznie związany z satyrą Sekret. W wydaniu z roku
1778, w trzecim tomie Dzieł Naruszewicza funkcjonuje jako dedykacja całego zbioru satyr.
W związku z tym, Sekret ogłoszony uprzednio w „Zabawach…” jako piąta z kolei satyra, tu
jest pierwszą.
A. Naruszewicz, Do Jacka Ogrodzkiego Sekretarza Wielkiego Koronnego, [w:] Poezye Adama
Naruszewicza, s. 45.
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dyskrecji. Uznanie dla osoby zaufanej charakteryzuje także postawę samego
nadawcy. Zastosowane zdrobnienie „wierną czeladką” jest pogłosem sielankowego sentymentalizmu, oznaczającego w pełni pozytywny stosunek autora do
opisywanego zjawiska. Naruszewicza i Ogrodzkiego łączy taki sam stosunek do
rzeczywistości i taka sama ocena sytuacji w odniesieniu do edukacji społeczeństwa. Autor uważa, że „motłoch” żądny jest tanich sensacji, przejawia opór wobec nauki oraz szkaluje światłych obywateli. Naruszewicz poprzez ten utwór
zdaje się konstruować koalicję ludzi wykształconych, do których zarówno on,
jak i Ogrodzki należą32.
Śmierć przyjaciela-mentora była dla Naruszewicza bardzo przykra. Żałobę
po bliskiej osobie przeżył głęboko. Temat umierania, śmierci był szczególnie
popularny w epoce nowożytnej. Odzwierciedleniem stosunku do umierania oraz
problematyki eschatologicznej33 społeczeństwa XVI, XVII i XVIII wieku jest
istnienie sporej liczby różnorodnych źródeł historycznych. Za źródła do historii
pogrzebów w Polsce uważa się opisy rękopiśmienne z epistolografii, pamiętniki
cudzoziemców, testamenty, a także relacje drukowane oraz przekazy ikonograficzne. Szczególną rolę pełnią kazania pogrzebowe w wersji drukowanej oraz
panegiryki34.
W okresie nowożytnym upowszechniła się forma piśmiennictwa poruszająca
problematykę śmierci. Wskazano sposób „dobrego umierania”. W XVII wieku
w Polsce wydawano drukiem traktaty o sztuce dobrego umierania, w wieku
XVIII już tylko wznawiano stare wydawnictwa. W okresie staropolskim ukazało
się ponad 20 wydań tego typu prac35. Najbardziej znane i kilkakrotnie wydawane
w XVII i XVIII wieku były traktaty polskich jezuitów Kaspra Drużbickiego36
i Jana Morawskiego37. Wyraz żalu i pustki po śmierci bliskiej osoby znajdujemy
w licznych zapiskach o charakterze pamiętnikarskim. Skoro śmierć była wydarzeniem nadzwyczajnym, godnym odnotowania, a także zapamiętania, naturalną
koleją było powstawanie licznych utworów pośmiertnych. Zmarły był traktowa32
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Por. W. Kaliszewski, O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich, [w:] Formy
i normy stosowności. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2004, s. 104–105.
Eschatologia chrześcijańska to dział teologii chrześcijańskiej traktujący o tzw. rzeczach ostatecznych zarówno człowieka, jak i świata. W XVIII wieku terminu tego używano w kontekście
rozważań o śmierci, zmartwychwstaniu, sądzie ostatecznym i końcu świata; zob.: P. Aries,
Człowiek i śmierć, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989, s. 103.
J.A. Chrościcki, „Pompa funebris” z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 43.
B. Rok, Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995, s. 43–48.
K. Drużbicki, Nauka o przygotowaniu do świętobliwej śmierci, Kraków 1871; por. L. Grzebień,
Drużbicki Kasper (1590–1662), [w:] Słownik polskich teologów katolickich, pod red. H.E. Wyczawskiego, t. 1, Warszawa 1981–1983, s. 424–429.
J. Morawski, Droga przed Bogiem śmierć świętych albo dyspozycja na śmierć dobrą…, Poznań
1698; por. L. Grzebień, Morawski Jan (1633–1700), [w:] Słownik polskich teologów katolickich, t. 3, s. 158–160.
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ny w sposób szczególny, jego zalety były możliwie najmocniej uwypuklone. Zatem, kiedy odchodziła osoba pełniąca ważną rolę w życiu politycznym i społecznym, powstawał na jej cześć pochwalny utwór pośmiertny.
Jacek Ogrodzki zmarł 15 maja 1780 roku w Warszawie. Nie był żonaty, nie posiadał potomstwa. Opiekował się krewniakiem Mateuszem Czarnkiem. Informacje
dotyczące jego śmierci oraz pogrzebu zostały zamieszczone w „Gazecie Warszawskiej” ukazującej się w tamtym okresie. Wynika z nich, że sekretarz wielki koronny
zmarł 15 maja po sześciu tygodniach ciężkiej choroby. Zgodnie ze wspomnianymi
zasadami dobrego umierania, już na początku swej choroby poprosił do siebie księdza Grodzickiego (jezuitę)38 i przyjął wszystkie sakramenty. Rozporządził również
swoim majątkiem, nader skromnym jak na osobę pełniącą tak istotną rolę w państwie. Przez cały czas trwania choroby dwa razy dziennie wraz ze swoim spowiednikiem modlił się. Natomiast dzień przed swoją śmiercią (pierwszego dnia Zielonych Świątek) spowiedź ponowił i przyjął komunię świętą39.
W „Gazecie Warszawskiej” z dnia 24 maja 1780 roku na pierwszej stronie
podano informację o pogrzebie Jacka Ogrodzkiego, który ma się odbyć 24 maja.
Zamieszczono również obwieszczenie Kancelarii Jałmużniczej Orderu Świętego
Stanisława, informujące o tym, że w związku ze śmiercią Jacka Ogrodzkiego,
przypomina się Kawalerom tegoż orderu o obowiązku ustaw orderowych. Każdy
z żyjących zobowiązany był starać się, aby za duszę zmarłego odprawiono trzydzieści mszy w którymkolwiek kościele. Uczynić to należało możliwie najszybciej. Sekretarz wielki koronny za życia był najpunktualniejszy w dopełnianiu
obowiązków orderowych, dlatego należało gest względem niego odwzajemnić40.
Zgodnie z ustaloną datą, 24 maja odbył się wspaniały pogrzeb sekretarza
wielkiego koronnego. Cały kościół, od ołtarza aż do chóru, zdobiło pąsowe obicie
(świadczyło to o stanie kawalerskim, bezdzietnym zmarłego). Wystrój ponadto
zdobiły złociste festony. Podczas uroczystości pogrzebowych w całym kościele
paliły się woski. Wystrój pozostał również na dzień następny – Bożego Ciała,
gdyż zmiany byłyby bardzo czasochłonne. Król przybył z letniej rezydencji w Łazienkach na pogrzeb z całym dworem. Swą obecnością okazał wdzięczność zmarłemu. Z Ogrodzkim łączyła króla szczególna zażyłość, gdyż zmarły od wczesnej
młodości związany był z Familią. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli: książę Poniatowski41, Kazimierz Poniatowski42, ksiądz Antoni Okęcki43, pod38
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J. Poplatek, Grodzicki Faustyn (ur. 1709), [w:] PSB, t. 8, Warszawa 1959–1960, s. 614.
„Gazeta Warszawska” 1780, nr 40, s. 5.
„Gazeta Warszawska” 1780, nr 42, s. 1.
Z. Zielińska, Poniatowski Michał (1736–1794), [w:] PSB, t. 27/1, Wrocław – Łódź 1982,
s. 455–471; zob. też: M. Dernałowicz, Portret Familii, Warszawa 1982, s. 136–140.
Z. Zielińska, Poniatowski Kazimierz (1721–1800), [w:] PSB, t. 27/1, s. 444–453; zob. też:
M. Dernałowicz, op.cit., s. 70–73, 136–140.
A. Dymnicka-Wołoszyńska, Okęcki Antonii Onufry (1729–1793), [w:] PSB, t. 23, Wrocław
1978, s. 658–661.
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kanclerz wielki koronny44, biskupi, prałaci oraz wiele osób świeckich. Monarcha
przemówił na pogrzebie, używając wielkich słów pochwały pod adresem zmarłego45. Kazanie pogrzebowe wygłosił królewski kaznodzieja Sebastian Lachowski. Adam Naruszewicz napisał wiersz Na pogrzebie Jacka Ogrodzkiego Sekretarza Wielkiego Koronnego, a Jacek Przybylski Wiersz żałobny na śmierć Jacka
Ogrodzkiego. Ignacy Krasicki uczcił jego pamięć symbolicznym nagrobkiem
i epitafium w swoim ogrodzie w Lidzbarku Warmińskim46. Jacek Ogrodzki przez
współczesnych sobie został zapamiętany jako osoba pracowita, sumienna, oddana królowi. Sam Poniatowski wyrażał się o nim jako o człowieku niezwykle
prawym, skromnym, dyskretnym i rozważnym. Budził powszechną sympatię.
Utwór Adama Naruszewicza pt. Na pogrzebie Jacka Ogrodzkiego Sekretarza
Wielkiego Koronnego47 podzielony jest na 21 strof, każda z nich zawiera 6 wersów.
W utworze występują rymy: w czterech pierwszych wersach posiadają układ krzyżowy, a w dwóch kolejnych okalający. Wiersz jest jedenastozgłoskowcem, gdzie
średniówka występuje po piątej sylabie. Utwór rozpoczyna się apostrofą do Jacka
Ogrodzkiego. Utrzymany jest w nastroju żałobnym. Autor wyraża smutek, żal,
a także ludzką bezsilność w obliczu śmierci. Stwierdza, że człowiek rodząc się, zostaje skazany na śmierć. Zwraca uwagę na cnoty oraz oddanie Ogrodzkiego:
Cnotliwych mężów w setne szukaj laty,
Byś w nich miał pokład serca i rozumu.
Królowie! ten wybór was wielce trudzi.
Władacie ludźmi: lecz zawsze przez ludzi48.

W kolejnych strofach podmiot liryczny pisze o przyjaźni sekretarza wielkiego koronnego z królem, o jego skromności, łagodnym usposobieniu. Z treści
wiersza wynika również, że Ogrodzki zawsze pozostawał w cieniu króla, nigdy
nie pragnął władzy i bogactwa. Po jego śmierci król bardzo cierpiał, ponieważ
stracił sługę pełnego honoru, cnót oraz bezinteresownego oddania. Sekretarz
wielki koronny doskonale wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków
i zawsze wypełniał rozkazy króla.
Siódma strofa wiersza rozpoczyna się apostrofą do króla. Autor pisze o niewdzięcznych sługach, którzy nagrodzeni medalami, orderami ostatecznie dopuścili się zdrady. Naruszewicz poprzez zestawienie zalet sekretarza wielkiego koronnego z wadami ludzkimi uwypukla jeszcze dosadniej cnoty Ogrodzkiego,
czyniąc go jednostką wysoce moralną.
W kolejnych częściach wiersza autor nawiązuje do lat młodzieńczych
Ogrodzkiego:
44
45
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W. Konopczyński, Jan Jędrzej Borch (zm. 1780), [w:] PSB, t. 2, Warszawa 1936, s. 311–313.
„Gazeta Warszawska” 1780, nr 43, s. 4.
J. Michalski, op. cit., s. 650.
A. Naruszewicz, Na pogrzebie Jacka Ogrodzkiego Sekretarza Wielkiego Koronnego, Warszawa 1780.
Ibidem, s. 5.
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[…] Dom twój, Monarcho, był mu opiekunem,
W nim on pierwiastki życia z kresem złączył,
Gdzie służyć zaczął, tam wiernie i skończył 49.
Twojej krwi zacnej podźwigniony,
W niej swoje dalsze nadzieje osadził.
Patrzał jako cię z pieluch do korony
Wyrok odwieczny dziwnie doprowadził;
Berło cię jego zrobiło poddanym;
A cnota twoja, żeś był ukochanym50.

Dostrzegamy tu pewne fakty z życia Ogrodzkiego potwierdzone relacją pamiętnikarską Stanisława Augusta. Naruszewicz zwraca uwagę na szczególną zażyłość poddanego i monarchy.
[…] Los go szykownym prowadząc porządkiem,
Złączył włos śnieżny z pracownym honorem.
Piękny to zaszczyt; lecz ten mu był celem,
By żył i umarł twoim przyjacielem51.

Z przytoczonego wyżej fragment wynika, że Ogrodzki nade wszystko cenił
sobie przyjaźń króla. Względy, jakimi darzył go monarcha, nie napawały go pychą. Był człowiekiem skromnym, gardził pochlebcami. Autor uważa, że postać
ta powinna być przykładem dla młodych ludzi.
Ostatni wers wyraża wiarę w życie pośmiertne oraz nadzieje, jakie naród
pokłada w królu.
Pofolguj sobie, rzucaj czarne troki,
Pomniąć, żeś równie jak i on śmiertelny.
Na tobie nasze ostatnie nadzieje.
Żyj, a Ojczyzna jeszcze ocaleje52.

Czytając utwór, nie możemy jednoznacznie zakwalifikować go ani do historiografii, ani nawet do biografistyki historycznej. Na pierwszy rzut oka rozróżnienie pomiędzy biografią a historiografią jest dość oczywiste: biografia kładzie
nacisk na indywidualną osobowość i charakter głównej postaci, natomiast historiografia przedstawia przede wszystkim akcję, zdarzenia i powiązania pomiędzy
nimi. Cechą historii renesansowej jest jednak również zafascynowanie wybitną
indywidualnością, istotną zaś częścią opisu postaci są jej czyny. W utworach tego typu nieodłącznie występuje pareneza53.
W omawianym utworze pośmiertnym nie ma chronologicznego układu. Jest
to cecha typowa panegiryku. Autor, co prawda, pisze o młodości, wieku dojrza49
50
51
52
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Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 8.
Ibidem.
Ibidem, s. 10.
Pareneza, inaczej porada, napominanie, pouczenie. W poezji termin pareneza, czyli poezja parenetyczna, jest to twórczość o charakterze dydaktycznym (publicystycznym i moralizatorskim); zob.: Słownik terminów literackich, s. 373.
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łym oraz starczym, ale układ pomiędzy tymi ramowymi zdarzeniami nie jest
jednak chronologiczny: zdarzenia pogrupowane są wokół cnót. Nacisk położony
na bohatera koresponduje tutaj ze sferą parenezy. Celem utworu wydaje się konstruowanie wzorca osobowego. Jest to zabieg typowy dla literatury parenetycznej.
Paweł Suder wyodrębnił w utworach pochwalnych Adama Naruszewicza
kilka grup wypowiedzi, które uznał za tworzywo bogatego materiału leksykalnego. Według niego istnieje sześć takich grup. Pierwsza określa cechy zewnętrzne, druga cechy charakteru, kolejne: postawy i zachowania, stosunek otoczenia do chwalonej osoby, pochodzenie, wyrażenia będące elementem pochwały zakonu jezuitów54.
W odpowiedzi na wiersz Adama Naruszewicza powstał utwór Do Jaśnie
Wielmożnego JMść Xiędza Biskupa Narutowicza, Autora Wierszów Na Pogrzebie Jacka Ogrodzkiego55. Autor wiersza jest nieznany, możemy jedynie przypuszczać na podstawie jego treści oraz analizy wewnętrznej, że wysoce prawdopodobne jest tu autorstwo Adama Naruszewicza56. Utwór, podobnie jak poprzedni, jest jedenastozgłoskowcem, gdzie średniówka występuje po piątej sylabie. Podzielony jest na 14 strof, każda z nich zawiera 6 wersów. W utworze występują rymy: w czterech pierwszych wersach posiadają układ krzyżowy,
a w dwóch kolejnych okalający. Jest pochwałą cnót Jacka Ogrodzkiego, jako człowieka, który w swym postępowaniu słuchał zarówno serca, jak i rozumu. Utwór ma
charakter pochlebczy, o czym najdosadniej świadczy ostatnia strofa wiersza:
Wstrzymam się w miejscu, Tobie, jak należy,
Biskupie, oddam hołd wdzięczny i miły.
Niechaj się zazdrość ponura najeży,
Przez wiersz, co laury Ogrodzkiemu wiły.
NARUSZEWICZA pomnaża się sława:
Szanując JACKA, wielbisz STANISŁAWA57.

Podmiot liryczny nie szczędzi pochlebstw poecie, zmarłemu oraz królowi.
Biorąc pod uwagę preferencje literackie Naruszewicza oraz jego pochlebczy ton
względem króla, możemy śmiało przyjąć, że jest autorem również i drugiego
z omawianych utworów. Wyraźnie z tytułu, jak i treści wiersza odczytujemy
apoteozę twórczości Naruszewicza. Oba utwory cechują się bogatym zróżnicowaniem leksykalnym oraz aktywną postawą autora wobec słowa, gdzie dąży do
uniknięcia jednostajności i powtarzalności.
54
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P. Suder, op. cit., s. 28–30.
Autor nieznany, Do Jaśnie Wielmożnego JMść Xiędza Biskupa Naruszewicza, Autora Wierszów
Na Pogrzebie Jacka Ogrodzkiego, Warszawa 1780.
Por. Autor nieznany, Przy otwarciu Sali Narodowej w Zamku Jego Królewskiej Mości, Warszawa 1786. Pomimo że autor utworu jest nieznany, przypisuje się go Adamowi Naruszewiczowi. Podobnie jak w omawianym utworze. Zatem zabieg anonimowości w utworach pisanych ręką Naruszewicza możemy uznać za swego rodzaju tendencję literacką tego autora.
Ibidem, s. 12.
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Panegiryk jest źródłem historycznym, które wymaga odpowiedniego podejścia badawczego. Z literatury parenetycznej czerpiemy przede wszystkim informacje dotyczące relacji społecznych, trendów literackich, ale także odnajdujemy
pewne fakty biograficzne. Prof. Andrzej Stroynowski, niekwestionowany autorytet w badaniach nad polskim parlamentaryzmem epoki nowożytnej, twierdzi,
że „[…] dla historyka dziejów politycznych pojęcie panegiryku nie jest obce, ale
też nie budzi szczególnej sympatii”58. Pragnie natomiast zauważyć „brak wskazania faktycznej roli panegiryku w działalności politycznej, w której celem było
nie tylko szukanie poparcia i protekcji możnych tego świata, ale również wykorzystanie pochlebstwa dla realizacji szerszych celów politycznych”59.
Zatem utwory parenetyczne były powszechne w epoce nowożytnej. Narutowicz osiągnął zapewne wyznaczone sobie cele polityczne. Trudno jest jednak odpowiedzieć, w jakim stopniu swój sukces odniesiony na dworze królewskim zawdzięcza panegirykom, a w jakim własnej osobowości, wykształceniu i talentowi.
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Summary
Jacek Ogrodzki in the creation of Adam Naruszewicz
Death is an integral part of life. In Christian culture, it is seen as the end of earthly life and the
beginning of eternal life. Death in Polish culture was an extraordinary event worth of reminiscence. It was always followed by numerous posthumous works created to give honor to the deceased one. After person’s death, only good traits of his character were remembered and talked
about. So when a highly respected person, who was performing an important role in political and
social life of the country passed away, a threnody was written or musical piece was composed to
commemorate them. Most famous works of that specific type, were created by Adam Naruszewicz.
The purpose of this article is to analyze the poem At the funeral of Jacek Ogrodzki, Secretary of the
Crown, in terms of both literary trends, and the source value of the historian’s work.
Keywords: death, obituary work, Jacek Ogrodzki, Stanisław August Poniatowski, Adam Naruszewicz.
Słowa kluczowe: śmierć, panegiryk, Jacek Ogrodzki, Stanisław August Poniatowski, Adam
Naruszewicz.
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Kontrowersje wokół zasady wyboru członków
komisji rządowych (debata parlamentarna:
24 X – 7 XI 1791 r.), cz. I*
Na sesji sejmowej z 24 października 1791 r. Michał Czacki, poseł czernihowski, zgłosił wniosek, aby członków komisji wielkich, czyli rządowych, wybierały sejmiki, nie zaś Sejm1, jak określała to dotychczasowa praktyka i nowo
wydana, pokonstytucyjna, ustawa o Sejmie z maja 1791 r. Ta ostatnia określała
mianowicie, że wyboru komisarzy dokonywać będą sejmowe sesje prowincjonalne spośród zgłaszających się kandydatów, odrębnie dla Wielkopolski, Małopolski i Wielkiego Księstwa Litewskiego2. Michał Czacki proponował: „by nikt
nie mógł być wybranym do Komisyjów Rządowych, tylko takowy, który wyborem i rekomendacyją na sejmikach jest upoważnionym”, argumentując, iż:
„Komisarz, asesor jest urzędnikiem narodu, od niego więc tylko moc i siłę urzędowania odbierać winien […] naród, niech będzie sam stróżem i opiekunem
swobód swoich, każda władza, co nie jest z niego, obca mu być powinna”.
*
1

2

Część druga artykułu będzie zamieszczona w tomie XVI „Zeszytów Historycznych”.
Mowa Czackiego podczaszego koronnego, posła czernichowskiego, na sesyi sejmowej dnia
24 października 1791 roku, miana, druk, nlb. Por.: Diariusz Sejmu Wielkiego (dalej – DSW),
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej – AGAD), Archiwum Sejmu Czteroletniego (dalej – ASC), 22, k. 321. Priorytetem debaty, o której tu mowa, była kwestia wyboru
komisarzy do kolegialnych organów resortowych (Komisji Policji, Skarbu i Wojska), ale należy mieć na uwadze fakt, iż rzecz szła też o wyłanianie składu Asesorii.
Seymy [w:] Volumina Legum (dalej: Vol. Leg.), t. 9, Kraków 1889, s. 264–265, par. XXII, pkt 5
i 8 (obl. 28 V 1791 r.). Należy tu zauważyć, że dzięki majowemu prawu o Sejmie, sesje prowincjonalne: „z instytucji, jak dotąd pozasejmowej”, przekształcone zostały w „organ sejmu”
(B. Leśnodorski, Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studium historyczno-prawne,
Wrocław 1951, s. 264–265). Por. też: R. Łaszewski, Sejm polski w latach 1764–1793. Studium
historyczno-prawne, Warszawa 1973, s. 106.
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Wniosek posła czernihowskiego przewidywał, iż każda prowincja wybierze 17
kandydatów: „dawnych komisarzy i asesorów przyłączywszy […] znajdzie się
nawet i jeszcze w kim brakować, czyniąc wybory”, dodawał, odnosząc się w ten
sposób do zapadłego prawa o kompetencjach wyborczych Sejmu. Stwierdzał też,
że czym innym jest zasada reprezentacyjna: „gdy posłowie są umocowani od narodu do prawodawstwa”, czym innym jest prosta czynność wyborcza urzędnika:
„bez uchybienia winnej czci narodowi”. Użył też chwytliwego argumentu,
stwierdzając, iż po przyznaniu mieszczanom prawa do wyboru komisarzy na
zgromadzeniach miejskich, odmawianie tegoż prawa zebranej na sejmikach
szlachcie to tyle, co: „utrzymywać, iż szlachta nie jest sposobna wybierać zdolne
urzędniki”. Michał Czacki mówił demagogicznie: „Rzadki to jest przypadek, by
kto z odległej prowincyi wybranym był na urzędowanie, mieszkańce warszawskie, co próżnowaniu i przepychowi swe poświęcili życie, posiedli w większej
części urzędy wykonawcze narodu”3.
Propozycja posła czernihowskiego, pozbawiając Sejm bezpośrednich
uprawnień wyborczych, przenosząc ciężar wyboru komisarzy z Sejmu na sejmiki, godziła w suwerenność Sejmu, w poważny sposób naruszając ją. Stanowiła
próbę zakwestionowania, wykształconej już w wyniku przemian trzeciomajowych, przewagi Sejmu nad sejmikami. Dając wyraz przekonaniu, iż naród reprezentowany jest na sejmikach, a nie w Sejmie, poseł podnosił wniosek, który
zmierzał do podważenia nowocześnie pojmowanej zasady reprezentacji – jednego z fundamentalnych rozwiązań konstytucyjnych. W rezultacie można przyjąć,
iż toczona na przełomie października i listopada debata w sprawie wyboru komisarzy rządowych stanowiła najpoważniejszą bodaj, w okresie pokonstytucyjnym,
próbę osłabienia ówczesnej rzeczywistości ustrojowo-politycznej4.
Propozycja Michała Czackiego odwoływała się do dwustopniowej procedury
wyborczej komisarzy. W jej wyniku sejmiki miałyby dokonywać elekcji kandydatów na członków komisji, a dopiero spośród nich Sejm wyłaniałby właściwy,
uprawniony do pracy w określonych magistraturach, skład komisarzy. Należy tu
zauważyć, iż dwustopniowa procedura wyborcza sama w sobie podważała suwerenność podmiotu politycznego, wyposażonego w kompetencje nominacyjnowyborcze. Ten sposób postępowania pozostawał jednak w zgodzie z wielce rozciągliwym rozumieniem przez ówczesną społeczność szlachecką, a przynajmniej
przez pewne jej kręgi, pojęcia nominacji czy wyboru. Pojęcie to kojarzono po
3
4

Mowa Czackiego…, 24 X 1791 r.
Historia sejmu polskiego, t. 1: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Michalskiego, Warszawa 1984, s. 411 – rozdział autorstwa J. Michalskiego; A. Lityński, Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988, s. 131. Najobszerniejsze omówienie debaty
w dotychczasowej literaturze przedmiotu: J. Michalski, „Warszawa” czyli o antystołecznych
nastrojach w czasach Stanisława Augusta, „Warszawa XVIII wieku” 1972, z. 1 („Studia Warszawskie”, t. 12), s. 40–43. Zob. też: W. Smoleński Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków
1897, s. 140–142.
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prostu dość często z dwustopniowym zabiegiem postępowania: wyłanianiem
kandydatów przez ciało wyborcze i z bezpośrednim aktem nominacji czy wyboru przez uprawniony do tego organ. Np. do tak rozumianego, przyznanego
królowi, prawa nominacji sentorów odwołano się z powodzeniem w dniach
pokonstytucyjnych5. I taki stan pojmowania rzeczy sprzyjał nośności parlamentarnej propozycji zgłoszonej przez posła czernihowskiego. W rezultacie,
w nawiązaniu do wniosku Michała Czackiego utrzymywało się przekonanie,
że w sytuacji, gdy liczba kandydatów na komisarzy przewyższać będzie liczbę
stanowisk komisarskich, to nie naruszy się, przewidzianych przez prawo,
kompetencji wyborczych Sejmu.
Im mniejsza liczba wyłonionych przez sejmiki kandydatów, tym bardziej
zawężone byłyby możliwości wyborcze Sejmu, i tym większy faktycznie wpływ
na wybór komisarzy uzyskiwałyby sejmiki. Michał Czacki przwidywał, iż sejmiki wyłaniać będą po 17 kandydatów na komisarzy z każdej prowincji, a więc
w sumie wybranych zostanie 51 kandydatów. Liczba ta uchodziła w ówczesnej
opinii parlamentarnej za bardzo niską. Uważano, że unicestwia w praktyce możliwości wyborcze Sejmu czy ekstremalnie je ogranicza. W skrajnym odbiorze
społecznym owej propozycji mówiło się nawet, iż sejmiki dokonywałyby wyboru nie tyle kandydatów, co wprost komisarzy, sprowadzając rolę Sejmu do prostej czynności desygnowania owych komisarzy do pracy w poszczególnych resortach. I był to najsłabszy punkt propozycji posła czernihowskiego, na który
zwracała uwagę opinia parlamentarna.
Propozycja Michała Czackiego, zmierzając do pogłębienia tendencji republikańskich w ustroju państwa, odzwierciedlała interesy opozycji antykonstytucyjnej. Opozycja, zdominowana przez Wołynian, liczyła na to, iż przeforsowanie owego wniosku zapewni jej określone profity polityczne, pozwoli zawichrzać plany obozu konstytucyjnego, związane z desygnowaniem na komisarzy
przewidzianych kandydatów6. W intencjach Michała Czackiego i jego bezpośrednich adherentów zgłoszona propozycja służyć miała destrukcji trzeciomajowej rzeczywistości, oczywiście na tyle, na ile pozwalało nowe prawo sejmikowe
i realny układ sił politycznych na prowincji, sprzyjający kręgom antykonstytucyjnym. Antoni Trębicki, poseł inflancki, nawiązując do sejmikowej opcji wyłaniania kandydatów na komisarzy, mówił:
5

6

Np. Ignacy Potocki, mając na myśli dwóch kandydatów sejmikowych, przedstawianych do
nominacji królowi, mówił: „Tym sposobem załatwi się wszystko: dogodzi się prawu, dogodzi
się opinii publicznej, dogodzi się konstytucyi nowej, bo zawsze nominacyja z tych dwóch kandydatów zostaje przy królu” (cyt. wg: W. Smoleński, op. cit, s. 58). Por.: Projekt do formy rządu, druk, [1790], Prawa konstytucyjne a w nich kardynalne, art. LVI.
Dawała wyraz tej tendencji opozycjonistów pamiętnikarka, gdy pisała o malkontentach: „usiłowali też oni wepchnąć swoich ludzi do Magistratur Narodowych […], aby paraliżować ich
czynności” (Pamiętniki z lat 1789–1793 Karoliny z Sapiehów 1o Potockiej, 2o Sołtykowej, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie –
dalej: BPAU Kr., rkps 7623, k. 144v).
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Po cóż tu kryć rzetelną wniosku o kandydatach prawdę […]. Nie chcemy, ażeby Sejmy,
ta prawdziwa i jedyna władza narodowa, wybierały osoby do magistratur, aby magistratury były sługą ogólności całego narodu, aby intryga warszawska niszczyła naszą intrygę
prowincyjonalną, ale chcemy sami po prowincyjach podawać kandydatów, chcemy, aby
magistratury nie były sługą narodu, ale nas, którzy ich członki narzucać będziemy7.

Rzecz szła, jak ujmował to poseł inflancki, o osłabienie pozycji Sejmu jako
organu reprezentacji narodowej, o wykształcenie przewagi sejmików nad Sejmem, o promowanie interesów lokalnych notabli sejmikowych, niewiele mających wspólnego z dobrem ogólnym.
Oczywiście, w świetle nowego prawa o sejmikach rachuby opozycji na
ukształtowanie przychylnego dla siebie trendu wyborczego były wielce iluzoryczne. Niemniej tylko sfera sejmików dawała opozycji jakieś nadzieje na osiągnięcie ograniczonego choćby sukcesu politycznego; nie mogła nań liczyć
w działaniach sejmowych. Przywoływany wyżej Antoni Trębicki trafnie oceniał
sytuację, gdy mówił o opozycjonistach: „Znają oni i doświadczyli, iż mimo całą
ich popularność w domu, ta nic nie znaczy w Sejmie”8.
Popierający wniosek Michała Czackiego opozycjoniści odwoływali się
w trakcie debaty do argumentacji zawartej w propozycji posła czernihowskiego.
Z wypowiedzi ich przebija przekonanie o sejmikach jako właściwej reprezentacji narodu, o ich suwerenności decyzyjnej, przeświadczenie o zgodności wniosku Michała Czackiego z literą i duchem ustawy trzeciomajowej i nieco późniejszego prawa o Sejmie, o konieczności przeciwstawienia się, jak to ujmowano,
intrygom i manipulacjom warszawskim. Tomasz Byszewski, poseł łęczycki 9,
stwierdzał np.: „Niech Warszawa, jedno w kraju naszym miasto, nie ma przywileju machiny całym obracającej narodem […] Warszawa napełniona intrygami
[…] konieczność więc wyciąga, aby do dykasteryjów na kandydatów nie tu
w Warszawie, lecz po województwach obierane były osoby”10. Konstanty Jelski,
poseł starodubowski, popierający dotąd obóz reformy11, mówił: „Stawam za pro7

8
9

10

11

Głos Jmci Pana Trębickiego posła z X. Inflantskiego przy decyzji projektu o kandydatach do
najwyższych magistratur po powiatach wybierać się mianych, [głos z 7 XI 1791 r.], druk, s. 5.
Por. też: obszerne fragmenty tej mowy: W. Smoleński, op. cit., s. 140–142.
Głos Jmci Pana Trębickiego… [7 XI 1791 r.], s. 5.
Na wcześniejsze powiązania Tomasza Byszewskiego z opozycją wskazywałby fakt, iż w końcu
marca głosował przeciwko prawu o sejmikach (Protokół głosowań z 24 III 1791 r., AGAD,
ASC, 17, k. 598). O jego negatywnej roli w trakcie sejmików lutowych 1792 r. – W. Szczygielski, Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994, s. 122.
Głos JPana Tomasza Byszewskiego regenta ziemskiego i posła województwa łęczyckiego na sesji sejmowej d. 28 października r. 1791, miany, rkps, DSW, AGAD, ASC, 22, k. 372–372v. Datacja mowy błędna. Z jej treści wynika, że odnosi się do sesji z 31 X.
Konstanty Jelski na sesji z 7 I 1791 r. poparł konstytucjonistów, aby przerwać dalszą dyskusję
nad prawami kardynalnymi i zacząć obrady od kwestii sejmikowej (Dyaryusz Sejmu ordynaryjnego pod związkiem Konfederacyi Generalnej Obojga Narodów w podwójnym posłów składzie zgromadzonego w Warszawie od dnia 16 grudnia roku 1791 (sic!), [wyd. A. Siarczyński],
t. 1, cz. 1, Warszawa [1791], s. 378).
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jektem JP czernihowskiego, nie znajdując go bynajmniej przeciwnym prawu
o Sejmie, gdyż obrani kandydaci na sejmikach zawsze pod wybór posłów na
Sejmie przez prowincyje podpadać będą”12. Ignacy Krzucki zwrócił uwagę, iż
w dotychczasowej praktyce, okresu rządów Rady Nieustającej, w pracach magistratur rządowych uczestniczyło stosunkowo wąskie grono osób, gdyż stosowano zasadę swoiście pojmowanej karuzeli stanowisk. Mówił więc: „Kto wyszedł
z Rady, wszedł do Komisyi Skarbowej, wysiedziawszy dwa lub cztery w Komisyi Skarbowej, powracał znowu do Rady, tak że dla jednych tylko osób dziedziczne były konsyliarstwa i komisarstwa”13.
Argumentowano też, że dzięki wszechstronnej znajomości walorów poszczególnych osób właśnie sejmiki zagwarantują wybór optymalnych kandydatów na stanowiska komisarskie, czego nie można się spodziewać w sytuacji, gdy
bezwzględne decyzje pozostawi się w gestii Sejmu. Konstanty Jelski, poseł starodubowski, mówił: „Zna bowiem województwo każdego obywatela konduitę,
obyczaje, odbywanie powinności, więc pomylić się nie może, iżby nie miało
wybrać zdatnego i zasłużonego za kandydata”14. Podnosili ten aspekt rozpatrywanej materii również posłowie wołyńscy. Ignacy Krzucki mówił: „województwo będzie najlepiej wiedziało, który i jak się zasługiwał”15. Poseł wołyński Hulewicz wtórował mu, stwierdzając: „województwa najlepiej znają zdatności swoich obywateli”16. Adam Czarnołuski, poseł czernihowski, mówił, m.in., opowiadając się na rzecz opcji sejmikowej: „Szanuję wyraz prawa […] w artykule
o miastach wolnych Rzeczypospolitej, lecz chcę go mieć stosownym i dla stanu
rycerskiego”17, wyraźnie nawiązując w ten sposób do argmentacji Michała
Czackiego o wyłanianiu komisarzy przez zgromadzenia miejskie.
W pokonstytucyjnej atmosferze dość powszechnej aprobaty dla rozwiązań
trzeciomajowych odrzucenie wniosku Michała Czackiego, osadzonego w nurcie
propozycji prezentowanych przez opozycję wołyńską, wydawało się sprawą
oczywistą. Ale rzecz w tym, iż wniosek ów zachwiał jednością poglądów obozu
konstytucyjnego na problem wyboru komisarzy. Otóż dość niespodziewanie
pewne kręgi prokonstytucyjnie zorientowanych posłów z Celestynem Sokolnickim, posłem poznańskim na czele18, nawiązując do wniosku Michała Czackiego,
12
13
14
15
16

17

18

DSW, AGAD, ASC, 22, k. 382v-383 (sesja z 28 X).
Ibidem, k. 383 (sesja z 28 X).
Ibidem, k. 382v (sesja z 28 X).
Ibidem, k. 383 (sesja z 28 X).
Ibidem, k. 384 (sesja z 28 X). Nie wiadomo, czy był to Benedykt, czy Stanisław; obaj piastowali mandaty posłów wołyńskich. Być może był to Stanisław Hulewicz – uczestnik końcowego
głosowania (Protokół głosowań z 7 XI 1791 r., AGAD, ASC, 23, k. 44). Bendykt Hulewicz
w głosowaniu tym nie uczestniczył (ibidem).
Głos Jaśnie Wielmożnego Adama Czarnołozkiego [sic!] podstolego i posła województwa czerniechowskiego na sesyi sejmowej dnia 27 października, roku 1791, miany, 27 X 1791 r., druk, nlb.
Celestyn Sokolnicki to oczywisty zwolennik Konstytucji 3 maja. Znany m.in. jako jeden z sygnatariuszy Asekuracji Ustawy Rządowej z 2 maja 1791 r. (Asekuracyja, faksymile, [w:]
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proponując zwiększoną w stosunku do propozycji posła czernihowskiego liczbę
kandydatów, odwołały się, podobnie jak i on, do potrzeby zaprowadzenia dwustopniowej procedury wyborczej członków komisji resortowych 19. Zwolennicy
tejże koncepcji uzależniali zgodność dwustopniowej procedury wyborczej
z wymogami ustawowymi, a więc z obowiązującym prawem, od zwielokrotnionej w stosunku do propozycji Michała Czackiego liczby zgłaszanych przez sejmiki kandydatur. Owa zwielokrotniona, w stosunku do propozycji Michała
Czackiego, liczba kandydatów wysuwanych przez sejmiki miałaby, jak uważano, przesądzać o rzeczywistych możliwościach wyborczych Sejmu, decydować
o przewadze Sejmu nad sejmikami.
W ten sposób dała o sobie znać na forum obrad sejmowych dość silna wśród
konstytucjonistów formacja szlachecka zmierzająca do nieco mocniejszego zaakcentowania roli sejmików w życiu politycznym prowincji, niż zdawało się to
gwarantować nowe prawo sejmikowe. Rozpatrując tę kwestię, należy mieć na
uwadze fakt, iż czołowi nawet „przywódcy Sejmu Czteroletniego”, jak się
przyjmuje w literaraturze przedmiotu, skłonni byli uznawać sejmiki „za zasadniczy element ustroju”20. Poddając się mirażom sejmikowej demokracji bezpośredniej, starali się jednak o ich nowe usytuowanie w pokonstytucyjnym modelu
państwa obywatelskiego, wspartego na społecznościach lokalnych. Ukształtowanie przewagi ustawodawczej Sejmu nad sejmikami nie wzbudzało na ogół zastrzeżeń społeczności szlacheckiej. Sprowadzenie tych ostatnich do roli ciała
wyborczego przyjęte zostało ze zrozumieniem, a próbą zakreślenia nieco szerszych kompetencji wyborczych sejmików niż te sprowadzone do wyłaniania posłów okazywała się właśnie propozycja zgłoszona przez Celestyna Sokolnickiego. Reforma sejmikowa zdawała się wskazywać, iż będą one gwarantem politycznej poprawności procesu wyborczego. Jeden z najbardziej aktywnych przedstawicieli prezentowanej tu opcji wyboru komisarzy, Kazimierz Bolesz, poseł
poznański, oczywisty zwolennik Konstytucji 3 maja21, przekonywał obradujących, mówiąc: „Sejmiki teraz nie będą więcej dziełem przemocy i możnowładztwa, gdy składać się będą z obywatelów posesjonatów, a zatym wybór ich nie
może być niedogodnym”22. Prokonstytucyjni zwolennicy opcji sejmikowej do-

19
20
21

22

B. Dembiński, Polska na przełomie, Warszawa 1913, po s. 486). Dał się poznać z prezentowanych publicznie poglądów antymagnackich (W. Szczygielski, op. cit., s. 84). W trakcie majowej debaty o Sejmie, nawiązując do wskazań Ignacego Potockiego, był autorem dodatku mówiącego o dwóch kandydatach sejmikowych przedstawianych do senatorskiej nominacji królowi (W. Smoleński, op. cit., s. 58).
Zob. nieco więcej na ten temat – niżej, przy omawianiu przebiegu sesji z 28 X.
J. Michalski, op. cit., s. 36.
W. Smoleński, op. cit., s. 50; A. Skałkowski, Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 Maja,
„Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1930, z. 2, s. 67; J. Dihm, Trzeci Maj, Kraków 1932, s. 18.
DSW, AGAD, ASC, 23, k. 21v (sesja z 4 XI). Na fakt, iż progresywnie zorientowana elita szlachecka tkwiła jednocześnie wraz z ogółem szkacheckim na pozycjach bardziej tradycyjnie
pojmowanej demokracji szlacheckiej, wspartej na silnie wyartykułowanych tendencjach anty-

Kontrowersje wokół zasady wyboru…

173

konywali niewielkiej modyfikacji propozycji Michała Czackiego. Tkwiąc na pozycjach dwustopniowej procedury wyborczej komisarzy, tak jak i poseł czernihowski przekreślali w praktyce suwerenność Sejmu, jego przewagę nad sejmikami, wykształconą już w nowym układzie stosunków trzeciomajowych. I chociaż kierowały nimi zupełnie odmienne intencje od tych, jakie przyświecały poczynaniom posła czernihowskiego, to podobnie jak i on przyczyniali się do destrukcji trzeciomajowej rzeczywistości reformatorsko-ustrojowej.
Propozycja Celestyna Sokolnickiego prowadziła do rozłamu w obozie konstytucyjnym w spojrzeniu na proces wyłaniania komisarzy. Zaistniała sytuacja
w poważnym stopniu skomplikowała plany liderów politycznych Rzeczypospolitej, lansujących opcję sejmową ich wyboru, doprowadziła do wydłużenia debaty w czasie, przełożyła się ujemnie na ostateczne rezultaty obrad w postaci wyników głosowania.
Debata znalazła się w impasie. Przed przywódcami politycznymi państwa
stanęło niełatwe zadanie wyprowadzenia jej ze ślepego zaułka, w jakim się znalazła, na prostą drogę suwerennych uprawnień wyborczych Sejmu.
Pomimo nadspodziewanie znaczącej na forum obrad sejmowych nośności
dwustopniowej procedury wyborczej komisarzy, sejmowa opcja ich wyłaniania
posiadała jednak silne umocowanie parlamentarne. Czołowi przedstawiciele
obozu konstytucyjnego zdecydowanie obstawali przy bezpośrednich uprawnieniach wyborczych Sejmu, zmierzając do totalnego zdyskredytowania dwustopniowej procedury wyborczej jako takiej. W ogniu rozległej krytyki, którą odnieść do siebie mogli zarówno zwolennicy wniosku Michała Czackiego, jak
i Celestyna Sokolnickiego, znalazła się koncepcja sejmikowej opcji wyborczej,
a z krytyczną oceną spotkały się też prace Deputacji Konstytucyjnej, która zaangażowana była początkowo w jej urzeczywistnienie na forum obrad sejmowych.
I chociaż ostrość owej krytyki skierowana była wobec opozycji, to przecież negatywna ocena dwustopniowej procedury wyborczej komisarzy posiadała charakter globalny, prowadzona była w intencji obrony suwerenności Sejmu, ugruntowania jego przewagi nad sejmikami, wypływała z przekonań o konieczności
obrony pozycji Sejmu jako organu reprezentacyjnego narodu.
Związani z sejmową opcją wyboru komisarzy przedstawiciele obozu konstytucyjnego podnosili przede wszystkim fakt podstawowy, ten mianowicie, iż
dwustopniowa procedura wyłaniania komisarzy narusza obowiązujące prawo,
stoi w sprzeczności z majową ustawą o Sejmie z 1791 r. dotyczącą wyboru komisarzy. Na sesji z 28 października, nawiązując do wniosku Michała Czackiego,
Aleksander Linowski, poseł krakowski, mówił: „Projekt przeczytany jest wyraźnie przeciwny konstytucyjnemu prawu o sejmach […] gdzie jest, iż posłowie na
Sejmie prowincyjami wybór do magistratur rządowych czynić będą z kandydamagnackich, zwróciłem uwagę w pracy: Sejm Wielki (1788–1792). Studium z dziejów łagodnej
rewolucji, [Łódź] 2015, s. 86–87.
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tów podających się”23. Na sesji z 31 października Michał Kochanowski, poseł
sandomierski, odnosząc się do rozpatrywanej propozycji dwustopniowej procedury wyborczej komisarzy, zwracał uwagę, iż jest ona: „prawu przeciwna, a lubo na pozór popularna być się zdaje, w istocie jednak jest tylko samym wodzom
sejmikowym dogodna, a obywatelom w ogólności i krajowi całemu szkodliwa”.
Konstatował swą wypowiedź, stwierdzając: „kwestyja o wyborze kandydatów
przeciw prawu i nie w czasie wniesiona, miejsca tu mieć nie powinna”24. Podobne głosy padały na sesjach listopadowych. Występujący na sesji w dniu 4 listopada Ludwik Gutakowski, poseł orszański, wyraźnie nawiązując do cieszącej się
dużą wśród konstytucjonistów popularnością dwustopniowej procedury wyborczej, mówił wprost, że wniosek tego typu powinien być odrzucony: „jako przeciwny zapadłemu prawu”25. Dawał wyraz konieczności utrzymania bezpośrednich uprawnień wyborczych Sejmu Stanisław Breza, poseł gnieźnieński, podkreślając, że istnieje: „prawo stanowiące, aby każda prowincyja na swojej sesji wybiór do magistratur czyniła”26. Stanisław Kostka Potocki, odnosząc się krytycznie do prac Deputacji Konstytucyjnej, rozpatrującej wniosek Michała Czackiego, mówił: „wypadało Deputacyi dać zdanie czyste, że jest przeciwko prawu”27.
Dominik Gieysztor, poseł trocki, nawiązując do dwustopniowej procedury wyborczej, mówił: „poważam prawo, wbrew któremu tej materyi nawet decydować
nam wolno nie było”28.
Prominentni przedstawiciele konstytucyjnej formacji parlamentarnej, stojąc
na gruncie ogólniejszych rozwiązań systemowo-ustrojowych, odwoływali się do
zasady reprezentowania narodu przez Sejm. Wspomniany wyżej Stanisław Breza, poseł gnieźnieński, na sesji z 4 listopada, mówił: „Rozległość Rzeczypospolitej, liczność składającego ją narodu, nie może z natury swojej wszechwładztwa
swojego moc i postać okazywać, jak w wysłanych władzy swojej powierzycie23

24

25

26

27
28

DSW, AGAD, ASC, 22, k. 382. Na wagę polemicznych akcentów skierowanych przeciwko
wnioskowi Michała Czackiego, zawartych w tejże wypowiedzi Aleksandra Linowskiego i późniejszej z 7 XI (por. przypis: 40), zwrócili uwagę: A. Woltanowski i M. Złomska, Linowski
Aleksander, [w:] Polski słownik biograficzny, (dalej: PSB), t. 17, Wrocław 1972, s. 378.
Głos Michała Kochanowskiego, posła sandomierskiego, na sesji z 31 X 1791 r, rkps, AGAD,
ASC, 22, k. 410. Michał Kochanowski opowiedział się m.in. za przyjęciem nowego prawa sejmikowego (Protokół głosowań z 24 III 1791 r., AGAD, ASC, 17, k. 597v), podpisał Asekurację
Ustawy Rządowej z 2 maja 1791 r. (Asekuracyja, [w:] B. Dembiński, op. cit. po s. 486). Por. też:
A. Zahorski, Kochanowski Michał Ambroży Józef, [w:] PSB, t. 13, Wrocław 1967–1968, s. 195.
Głos JWo Gutakowskiego podkomorzego WXL, posła orszań[skiego] w materyi aby kandydaci
do Komisyjów najwyższych mają być na sejmikach wybierani, rkps, [4 XI 1791 r.], AGAD,
ASC, 23, k. 28.
Głos Stanisława Brezy, posła gnieźnieńskiego, na sesyi sejmowej, dnia 3 novembra 1791.
W materyi obierania kandydatów do rządowych Komisyi, druk, nlb. Z treści mowy wynika, iż
wystąpienie Stanisława Brezy miało miejsce na sesji z 4 listopada, nie zaś w dniu 3 listopada,
jak podano w tytule mowy.
DSW, AGAD, ASC, 23, k. 18 (sesja z 4 XI).
Ibidem, k. 31v (sesja z 7 XI).
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lach, ani gdzie indziej, ani inaczej jak w Sejmie”29. Ludwik Gutakowski, poseł
orszański, stwierdzał:
zostaję częstym odgłosem zadziwiony, że obywatelom na sejmikach zgromadzonym
Sejm wolność wydziera. Tym zaś bardziej zadziwionym być mi przychodzi, że póki sejmy polskie nie były sejmami polskiemi, póty wzmianki nie czyniono, aby sejmom moc
odebrać do najwyższych Rzeczypospolitej magistratur wybierania; teraz gdy Sejm patriotyczny, Sejm prawdziwie polski […], słyszę, że wolność zginie, gdy Sejm komisarzów
do magistratur wybierać będzie30.

Odwołując się do wyłonienia na obradującym już Sejmie, nie podlegających
kontestacji, wyborów Komisji Wojskowej i Policji, tudzież Deputacji Ineresów
Zagranicznych, poseł orszański mówił: „Wszystkie tedy wybory przez Sejm
czynione są dobru krajowemu dogodne, przecież są, którzy ten sposób chcą odmienić, strzeżcie się intrygi, która nie mogąc dokazać, aby Sejm z Sejmem pokłócić, chce poróżnić naród z Sejmem”31. Podobnie oddano głos Ludwika Gutakowskiego w diariuszu sejmowym. Czytamy więc: „Wszystkie wybory do magistratur w tym sejmie dogodnie narodowi są uczynione, co okazuje skutki, za cóż
w ten czas, gdy dobry jest przez Sejm wybór, wydzierać Sejmowi moc wybierania?”32. Aleksander Linowski, poseł krakowski, podkreślał, iż opozycja zmierza
ku temu, „aby Sejm ten jedyny władzy narodowej skład i namiestnik był ścieśniony w wybieraniu do […] magistratur”, szermując pojęciem udzielności narodu zgromadzonego na sejmikach, chce: „przenieść ufność od sejmów do sejmików”33. Antoni Trębicki, poseł inflancki, odwoływał się do „Sejmów reprezentujących naród”, mówiąc: „tylko kto szanuje Władzę Najwyższą, kto szanuje
Sejmy, ten prawdziwie szanuje naród, ten prawdziwie i rzetelnie przyjacielem
jest szlachty. [...] Sejm […] pokazał, iż umie i po prowincyjach wyszukiwać
cnotliwych i zdatnych obywateli”34, podkreślał. Na prawne umocowanie bezpośrednich kompetencji wyborczych Sejmu zwrócił uwagę ks. Adam Kazimierz
Czartoryski, poseł lubelski35.
Czołowi przedstawiciele obozu konstytucyjnego, widząc w Sejmie rzeczywistego reprezentanta narodu, opowiadali się za jego bezpośrednimi kompetencjami wyborczymi komisarzy, w zgodzie z postanowieniem majowej ustawy
sejmowej roku 1791, akcentowali przewagę Sejmu nad sejmikami.
W wypowiedziach zdeklarowanych konstytucjonistów znalazły się też różne
akcenty polemiczne. Np. Stanisław Breza, poseł gnieźnieński, odniósł się do
29
30
31
32
33

34
35

Głos Stanisława Brezy… 3 XI (właściwie 4 XI).
Głos JW0 Gutakowskiego…, rkps, [4 XI 1791 r.], AGAD, ASC, 23, k. 27.
Ibidem.
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 19v.
Przymówienie się Alexandra Linowskiego, posła krakowskiego, naprzeciw projektowi J.W.
czerniechowskiego, na sesyi sejmowej dnia 7 listopada r. 1791, druk, nlb.
Głos Jmci Pana Trębickiego… [7 XI 1791 r.], s. 1–2, 4, 7.
„Gazeta Narodowa i Obca” 2 XI 1791 r., nr 88, (sesja z 31 X).
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wypowiedzi opozycjonistów stwierdzających, iż optymalny wybór komisarzy
zapewnić mogą jedynie sejmiki, dzięki wielostronnej znajomości osób zgłaszających swoje kandydatury. Otóż stwierdził, iż i on jest zainteresowany owym
optymalnym wyborem komisarzy, mówiąc: „Tego i ja żądam. I już po części
pragnieniu mojemu zadosyć się stało przez prawo stanowiące, aby każda prowincyja na swojej sesyi wybiór do magistratur czyniła. To największą było wadą
wybioru naszego, że wszyscy prowincyi posłowie na każdego wotowali”. Zwracał więc uwagę zebranych, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych
społeczności, przeniesiono wybór komisarzy z sesji plenarnych na sesje prowincjonalne. Stwierdzał, że nowe prawo o Sejmie zaradziło tym wszystkim słabościom, jakie mogły wynikać z wyboru komisarzy przez Sejm w składzie plenarnym. Przekonywał więc opozycję, iż:
Ciężej teraz będzie omamiać co do posesyi, wypełnionej usługi, sposobu, jakowym wypełniona była przez podającego się, mającego przeciwko sobie posłów tego powiatu, z którego
się mianuje, i świadków z pobliższych powiatów, oraz tę opinią i reputacyją, która
w szczuplejszym jednej prowincyi okręgu jest sprawiedliwszą, bo świadomszą i pewniejszą36.

Rozprawiali się też konstytucjoniści z kompleksami „warszawskimi” opozycjonistów, wprost ośmieszając ich wypowiedzi. Michał Kochanowski, poseł
sandomierski, mówił więc:
Dał się tu słyszeć nieraz popularny odgłos, że Warszawa nie jest narodem, że naród, a nie
Warszawa, ma prawo do magistratur; wszystko to prawda, lecz do wniesionej kwestyi
wcale nie służy, chyba że skład reprezentantów narodu wybranych od województw,
a w Warszawie sejmujących, Warszawą nazwać zechcemy, w tym sensie można nawet
powiedzieć, że Warszawa prawa stanowi, podatki nakłada, traktaty zawiera etc, etc. Bo
to wszystko mają moc czynić reprezentanci narodu w Sejmie zebrani. Do czegóż więc te
deklamacyje popularne?37.

W grę wchodziły też względy czysto pragmatyczne. Zwracano więc uwagę,
iż trudno byłoby się spodziewać, aby sejmiki dokonały wyboru kandydatów na
komisarzy, rozróżniając ich kwalifikacje na miarę potrzeb poszczególnych magistratur. Stanisław Breza zwracał uwagę, iż: „Podający się na Sejmie sam sobie
oznacza zdolność, do której poczuwa się, nie znając wojskowości, nie śmie do
wojskowej, nie biegły umiejetności skarbowej, ma wstręt do jej Komisyi, sejmik
do wszystkich zdolnym swojego mianowałby kandydata”38. W sprawozdaniu
z obrad sejmowych tak oddano ów fragment wypowiedzi posła gnieźnieńskiego:
„Na sejmie podający się do tej idzie magistratury, do której w sobie i zdatność,
i ochotę czuje, kandydat z sejmiku w tej osiądzie, do której nie ma ani powołania, ani zdatności”39. Aleksander Linowski, poseł krakowski, mówił:
36
37

38
39

Głos Stanisława Brezy… 3 XI (właściwie 4 XI).
Głos Michała Kochanowskiego, posła sandomierskiego, na sesji z 31 X 1791 r., rkps, AGAD,
ASC, 22, k. 410.
Głos Stanisława Brezy… 3 XI (właściwie 4 XI).
„Gazeta Narodowa i Obca,” z 9 XI 1791 r., nr 90 (sprawozdanie z sesji z 4 XI).
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na sejmiku podług projektu JW czerniechowskiego, mam wybierać jednego, który zdatny
być powinien razem do Komisyi Skarbowej, do Komisyi Wojskowej, do Komisyi Policyi, do Asesoryi, a gdzież to są ludzie, którzy by równie zdatnemi byli do czterech urzędowań cale odmiennych i różnych między sobą potrzebujących przymiotów i znajomości? I jakże rząd pójdzie, niezdatnemi i azardem dobranemi osobami napełniwszy magistratury?40.

Jako kwestia o wielce kontrowersyjnym charakterze jawiła się sprawa poważnych niedogodnień, jakie w świetle propozycji Michała Czackiego stawały
przed prowincjuszem szlacheckim, ubiegającym się o funkcję kandydacką, zmuszając go do upokarzającego częstokroć zabiegania o kreski sejmikowe, jak
wówczas mawiano. Przywoływany wyżej Aleksander Linowski mówił: „obywatel, który dopełnił już przepisu prawa, który się wysłużył Ojczyźnie, zyska tylko
obowiązek kłaniania się o kandydacyją na sejmikach, kłaniania się o wybór na
Sejmie”41. Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek konfederacji litewskiej, uważał,
że projekt zaprowadzenia dwustopniowej procedury wyborczej „przeciwny jest interesowi obywatelów, bo przyprowadzać ich będzie do kosztu na sejmikach dla zjednania sobie przyjaciół końcem pozyskania od nich na kandydacyję kresek”42.
Polemizowano ze stanowiskiem opozycjonistów, iż opcja sejmowa niepotrzebnie naraża kandydatów na trudy i koszty podróży do Warszawy. Aleksander
Linowski, poseł krakowski, mając na uwadze stolicę i bezpośredni wybór komisarzy przez Sejm, mówił: „pytam się, co dogodniejszego obywatelowi, czy
z własnego instynktu i woli przyjechać tu? Czy ze wskazania województwa
przyjeżdżać na los niepewny?”43.
Wyjątkowo wzmożona aktywność opozycyjna Wołynian skłaniała zdeklarowanych konstytucjonistów ku temu, aby pomimo reformy z 24 marca 1791 r.
zwrócić uwagę obradujących na sejmiki jako siedlisko potencjalnych wpływów
magnackich. Ludwik Gutakowski, poseł orszański, na sesji z 4 listopada przestrzegał debatujących stwierdzeniem: „jak gdzie możnowładztwo założyło siedlisko, to wykorzenić go niepodobna”, a nawiązując do procedury wyłaniania
przez sejmiki określonej liczby kandydatów, mówił: „ścieśniając liczbę kandydatów” uzyskają możnowładcy „łatwość osiodłania wszystkich magistratur,
a zatym i całego rządu Rz[eczpospolitej]”44. Opcja sejmikowa wyboru komisarzy, jak twierdził Antoni Trębicki, poseł inflancki, prowadzi w prostej linii ku
temu, iż: „Władza Najwyższa utrzyma się przy narodzie […], ale nie przy narodzie jak teraz złożonym z czynnych obywateli, ale przy narodzie jak dawniej
40

41
42
43
44

Przymówienie się Alexandra Linowskiego… 7 XI. Por. też: Głos JW Gutakowskiego…, rkps,
[4 XI 1791 r.], AGAD, ASC, 23, k. 28.
Przymówienie się Alexandra Linowskiego… 7 XI.
DSW, AGAD, ASC, 23, k. 20v (sesja z 4 XI).
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 382v. (sesja z 28 X) .
Głos JW0 Gutakowskiego…, rkps, [4 XI 1791 r.], AGAD, ASC, 23, k. 28; DSW, AGAD, ASC,
23, k. 20 (sesja z 4 XI). Odwoływał się też do antymożnowładczych akcentów w wystąpieniu
Piusa Kicińskiego, posła liwskiego (ibidem, k. 19v).
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złożonym z kilkunastu Familii i kilkunastu Półbożków”45. Pius Kiciński, poseł
liwski, odnosząc się do dwustopniowej procedury wyborczej komisarzy, stwierdzał, iż: „podsyca możnowładztwo, bo nie trudno będzie jakiej familii utrzymać
swoich kandydatów po sejmikach, a zatym mieć w ręku komisyje rządowe”46.
Uczulał sejmujących przed sejmikowymi intrygami możnowładczymi Dominik
Gieysztor, poseł trocki47. Do kwestii tej odniósł się w trakcie końcowej sesji
w dniu 7 listopada także Aleksander Linowski, poseł krakowski. W przemówieniu zawierającym wielce sugestywny, ale też i nieco przerysowany w negatywnej charakterystyce, obraz dotychczasowych sejmików, dawał świadectwo rozprzestrzenionym na nich wpływom magnackim, mówiąc: „Czyż nie wiemy
przykładów, iż częstokroć jeden opój, czapką i kielichem zakredytowany, trząsa
wielkim województwem, dyktuje instrukcyje, stanowi posłów, obiera podług
swej woli na urzędy obywatelów”48. W związku z propozycjami zaprowadzenia
dwustopniowej procedury wyborczej komisarzy stwierdzał wprost: „Nie obywatelom […], ale tym, którzy nad obywatelami przewodzić pragną, projekt niniejszy dogadza”49. A więc pomimo reformy sejmikowej i jej oczywistych antymożnowładczych konsekwencji, forsując projekt sejmikowy, należy się mieć na baczności.
W dotychczasowej praktyce wyłanianie członków kolegialnie zorganizowanych centralnych władz wykonawczych należało do kompetencji Sejmu przy
dużym współudziale króla50. Ukształtowany w początkach funkcjonowania Komisji sposób wybierania ich członków przez Sejm posiadał aprobatę prowincji
szlacheckiej. Np. dawała temu wyraz szlachta ziemi nurskiej, stwierdzając:
„jww. komisarze, aby forma electiva per vota ex turno senatorów i posłów obierani byli”51. Niemniej już w latach sześćdziesiątych pojawiły się postulaty sejmikowe, aby właśnie sejmiki, a nie Sejm, dokonywały wyboru komisarzy52.
45
46
47
48

49
50

51

52

Głos Jmci Pana Trębickiego… [7 XI 1791 r.], s. 6.
„Gazeta Narodowa i Obca” 9 XI 1791 r., nr 90 (sesja z 4 XI).
„Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X).
Przymówienie się Alexandra Linowskiego… 7 XI. Tym passusem wypowiedzi Aleksandra Linowskiego poczuli się urażeni niektórzy opozycjoniści. Dawał temu wyraz Dezyderiusz Leszczyński, poseł inowrocławski, mówiąc: „Kto przez opoje wybrany […], niech obywateli swoich nazywa opojami […]. Kto przez opoje wybrany, nie wart miejsca między nami, niech stąd wychodzi” (Głos Jaśnie
Wielmożnego Jmci Pana Leszczyńskiego, posła w[oje]wództwa inowrocławskiego. Na sesyi sejmowej dnia 7 9bris r. 1791, po głosie JW. Linowskiego, posła krakowskiego, miany, druk).
Przymówienie się Alexandra Linowskiego… 7 XI.
R. Łaszewski, op. cit., s. 18–19, 22, 25, 128 i nn. Zob. o wyłanianiu składu Komisji Edukacji
Narodowej na innych zasadach: J. Jobert, Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794).
Jej dzieło wychowania obywatelskiego, przeł. M. Chamcówna, Wrocław 1979, s. 14–15, 65
i nn., 228–229, 277–278.
Instrukcja sejmiku w Nurze, 25 VIII 1766 r., BPAU Kr., Teki Pawińskiego (dalej – TP), sygn.
18, k. 280–280v, pkt 5.
J. Michalski, op. cit., s. 40 i nn.; A. Lityński, op. cit., s. 131. Np.: Instrukcja sejmiku w Wyszogrodzie, 25 VIII 1766 r., BPAU Kr., TP, sygn. 35, k. 252v, pkt 3 (o komisarzach: „Zdaje się i to
być pożyteczniejsze, aby per turnum w województwach obierani bywali”).
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Propozycje te jednak nie spotkały się z szerszym rezonansem społecznym.
Świadczy o tym, niezmienna w ciągu ponad 20 lat, praktyka postępowania
w tym względzie, włącznie z zupełnie bezdyskusyjnym wyborem członków nowoutworzonej Komisji Wojskowej, w grudniu 1788 r., właśnie przez Sejm53.
W rezultacie wybór komisarzy przez Sejm nabierał cech nowej tradycji republikańskiej, sięgającej korzeniami, tak bliskich ówczesnej szlachcie, reform z 1764 r.54
W tym też nurcie rozwiązań mieściła się wspomniana pokonstytucyjna ustawa
o Sejmie z maja 1791 r., podejmująca problem, o którym mowa55. Ale o prawo
do wyboru komisarzy upomniały się w okresie pokonstytucjnym opozycyjnie
usposobiona społeczność szlachecka i dość niespodziewanie pewne kręgi prokonstytucyjnie zorientowanej zbiorowości poselskiej. Rozstrzygnięcie dylematu, czy
Sejm pozostanie przy suwerennym prawie wyboru komisarzy, czy też wprowadzona zostanie w życie dwustopniowa procedura wyborcza ich wyłaniania, przynieść miała debata parlamentarna z przełomu października i listopada 1791 r.
Propozycja Michała Czackiego rozpatrywana była niemal przez dwa tygodnie. Złożoność rozpatrywanej materii, jej uwikłanie w ówczesne procedury postępowania parlamentarnego, a zapewne i liczne kuluarowe zabiegi na rzecz
przeforsowania ostatecznej wersji postanowienia sejmowego, spowodowały tak
znaczne rozciągnięcie w czasie debaty nad omawianą kwestią. Zakończono ją
7 listopada. Wypracowaniem ustawy zajęto się na sesjach 28 i 31 października
oraz 4 i 7 listopada. W niewielkim wymiarze do dyskutowanej kwestii odniesiono się również na sesji w dniu 27 października. W międzyczasie przygotowaniem propozycji ustawodawczych trudniła się Deputacja Konstytucyjna.
Przyjrzyjmy się poszczególnym sesjom i walce parlamentarnej, jaką stoczono o przeforsowanie i przezwyciężenie dwustopniowej procedury wyborczej
komisarzy, a również o ukształtowanie bezpośrednich uprawnień wyborczych
Sejmu, zgodnie z intencjami liderów ugrupowania konstytucyjnego.
53

54

55

W. Szczygielski, Debata parlamentarna nad wyłonieniem składu Komisji Wojskowej w grudniu
1788 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 71 i nn., passim. Wprawdzie
w początkach 1789 r. zgłoszono, w intencji ochrony czasu sejmowego, propozycję, aby wybierać komisarzy: „nie na sejmach, lecz na generałach wojewódzkich” (Mowa Jaśnie Wielmożnego Szymanowskiego posła ziemi czerskiej, na Sejmie roku 1789, dnia 21 stycznia miana, [w:]
Zbiór mów i pism niektórych w czasie Sejmu Stanów Skonfederowanych roku 1789, t. 6, Wilno
[b.r.w.], s. 241), ale pozycja Sejmu jako ciała wyborczego była już tak utrwalona, iż propozycje
tego typu, wspierajace się na instrukcji sejmikowej, nie miały szans na urzeczywistnienie.
Na identyfikowanie się ziemiańskiej szlachty z przełomem oświeceniowym roku 1764, w okresie poprzedzającym Sejm Wielki i w początkach jego obrad, zwróciłem uwagę w artykule:
Z dyskusji parlamentarnej nad powołaniem Komisji Wojskowej w początkach obrad Sejmu
Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 65–66, 95–96.
Ustawa wychodziła naprzeciw niektórym wcześniejszym postulatom prowincji szlacheckiej.
Np.: Instrukcja sejmiku w Liwie, 25 VIII 1766 r., BPAU Kr., TK, sygn. 5, k. 527 v (o wyborze
komisarzy skarbowych i wojskowych: „sposób tej elekcyi najpewniejszy i najprzyzwoitszy
byłby, aby Stany Rzeczyp[ospolitej] podzielone na prowincyje zwyczajem elekcyi marszałków
trybunalskich per tacita vota pomienionych komisarzów obierali”).
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A więc w dniu 24 października zgłoszona przez Michała Czackiego propozycja, poparta przez Adama Czarnołuskiego, posła czernihowskiego, odczytana
została w Sejmie i przekazana do trzydniowej deliberacji56. Propozycja uzyskała
poparcie Aleksandra Zielińskiego, posła nurskiego57, parlamentarzysty związanego w trakcie obrad sejmowych z obozem reformy, wielce zasłużonego dla
umacniania Ustawy Rządowej na prowincji58. Na sesji w dniu 25 października,
a następnie 27 tegoż miesiąca, podjęto próby pośredniego przeforsowania zgłoszonego wniosku, w związku z pracami nad ustawą o Komisji Skarbowej. Próby
te oddalono w wyniku wystąpień marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego
i Józefa Weyssenhoffa, posła inflanckiego59. Co się tyczy sesji z 27 października, to na szczególną uwagę zasługuje krytyczne wobec propozycji Michała
Czackiego wystąpienie Szymona Zambrzyckiego, posła nurskiego, oczywistego
zwolennika konstytucji majowej, m.in. sygnatariusza Asekuracji Ustawy Rządowej z 2 maja 1791 r.60 W głosie swoim, przeciwstawiając się podejmowanym
przez opozycjonistów, w związku z dyskusją nad Komisją Skarbową, próbom
urzeczywistnienia sejmikowej opcji wyborczej komisarzy, w myśl propozycji
Michała Czackiego: „stawał przy tym, aby osoby do magistratur nie na prowincyjach, ale na Sejmie obieranemi byli” – podawał diariusz sejmowy61. Na sesji
27 października o odczytanie na forum Sejmu „z deliberacyi wyszłego” projektu
Michała Czackiego upomniał się wymieniony wyżej Adam Czarnołuski62. Zaistniała jednakże kontrowersja, czy na następnej sesji, po zakończeniu trzydniowej
deliberacji, rozpatrywać projekt posła czernihowskiego, czy też debatować nad
sprawą sprzedaży starostw63. Preferencje dotyczące tego ostatniego problemu
przemogły. Próbowano odczytać projekt na następnej sesji, w dniu 28 października, jednakże, jak podaje diariusz: „zaszła na ten projekt opozycyja”64. Kontynuowano wcześniejszą dyskusję nad starostwami. Niemniej jeszcze na tejże sesji, „na żądanie” posłów wołyńskich i czernihowskich, powrócono do projektu
56
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58
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64

DSW, AGAD, ASC, 22, k. 337–337v.
Ibidem, k. 321 (sesja z 24 X).
W. Szczygielski, Referendum trzeciomajowe…, s. 164.
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 340, 360–360v. Np. na sesji z 25 X wniosek Michała Czackiego
poparł Wojciech Świętosławski, poseł wołyński: „prosząc o podniesienie jego przed decyzyją
projektu o Komisyi Skarbowej” („Gazeta Narodowa i Obca” z 29 X 1791 r., nr 87, sprawozdanie z sesji sejmowej z 25 X).
Asekuracyja, faksymile, [w:] B. Dembiński, op. cit., po s. 486. W trakcie debaty sejmikowej
zaangażowany był w radykalne propozycje rozwiązań pozbawiających szlachtę służebną
uprawnień politycznych (J. Jedlicki, Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa
polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968, s. 169, 171). Głosował jednak
przeciw nowemu prawu sejmikowemu (Protokół głosowań z 24 III 1791 r, AGAD, ASC, 17,
k. 600).
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 359v (sesja z 27 X 1791 r.).
Głos […] Adama Czarnołozkiego [sic!] … 27 X 1791 r.
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 362v.
Ibidem, k. 363v.
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Michała Czackiego, „do którego zagajona była sesyja”65. Rozpoczęto też nad
nim właściwą merytoryczną dyskusję.
Na sesji z 28 października, zaraz po wyjściu z deliberacji wniosku Michała
Czackiego i jego oficjalnym parlamentarnym zaprezentowaniu, z totalną krytyką
propozycji posła czernihowskiego wystąpił Aleksander Linowski, poseł krakowski. Zwrócił uwagę, jak już o tym wspomniano66, iż zgłoszony wniosek sprzecza
się z obowiązującym prawem, nie odpowiadając wymogom nowej ustawy
o Sejmie; oceniając, iż nie jest „ani pożytecznym wolności, ani bezpieczeństwu
narodu”, zdecydowanie optował na rzecz jego oddalenia67. Sesja z 28 października charakteryzowała się, co zrozumiałe, wzmożoną aktwnością ze strony zwolenników wniosku Michała Czackiego, akcentujących walory propozycji posła
czernihowskiego68. Ale spektakularnym wydarzeniem sesji, jakie zaciążyło nie
tylko nad jej przebiegiem, ale i nad tokiem całej debaty, stało się, jak zaprezentowano to wyżej, wystąpienie Celestyna Sokolnickiego, posła poznańskiego,
który zgłosił konkurencyjną w stosunku do propozycji posła czernihowskiego
propozycję dwustopniowej procedury wyborczej komisarzy. Krytycznie oceniając zawartą we wniosku Michała Czackiego propozycję, aby poszczególne prowincje wybierały kandydatów na komisarzy w liczbie 17, jako zbyt skromnej,
w rezultacie czego „zostawałby się Sejmowi rozkład ich tylko, nie wybór, co byłoby
wyrażać przeciwko prawu o Sejmie”, sformułował wniosek, aby „każde województwo, ziemia i powiat, gdzie się odprawują sejmiki elekcyjne, obierać będą
w połowie służby posłów kandydatów do magistratur rządowych, z tych Sejm
wybór podług prawa dopełni”69. Oznaczało to w praktyce, iż każda prowincja
miałaby wybierać 34 kandydatów, a nie 17, jak proponował Michał Czacki 70.
65
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Ibidem, k. 382.
Por.: przypis 22 wraz z tekstem.
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 382v.
Zob. przypisy: 12–16. Por. też: Głos Czackiego podczaszego koronnego, posła czerniechowskiego na sesyi sejmowej dnia 7 listopada 1791 roku miany. Wniesiony do akt warszawskich
i włodzimierskich, druk, nlb. („Projekt mój od wielu szanownych kolegów znalazł wsparcie”).
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 383v. Z oracją przewidujaca możliwość zwiększenia liczby posłów
do 34 z każdej prowincji wystąpił już przed Celestynem Sokolnickim Ignacy Krzucki, poseł
wołyński (DSW, AGAD, ASC, 22, k. 383v). Nie jest jasne, w jakim wzajemnie związku obie
propozycje pozostawały. Wagę wypowiedzi Ignacego Krzuckiego w zmodyfikowaniu propozycji Michała Czackiego podkreśla J. Michalski (idem, op. cit., s. 41).
W myśl ustawodawstwa trzeciomajowego Sejm miał wybierać 204 posłów, po 68 z każdej
prowincji (R. Łaszewski, op. cit., s. 45; Z. Szcząska, Ustawa Rządowa z 1791 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia momnograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, [t.] 1, pod red.
M. Kallasa, Warszawa 1990, s. 59). W rozkładzie na sejmiki oznaczało to, iż każdy z 34 sejmików poselskich danej prowincji wybierać będzie 2 posłów (R. Łaszewski, Sejmiki przedsejmowe w Polsce Stanisławowskiej, Problemy organizacji i porządku obrad, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Prawo, XV, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 83, 1977, s. 110–112).
Zgodnie więc z propozycją Celestyna Sokolnickiego każdy z 34 sejmików poselskich określonej prowincji wyłaniałby 1 kandydata na komisarza, w sumie 102 kandydatów.
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Zwiększona w ten sposób, w dwójnasób, liczba kandydatów zapewni Sejmowi,
jak uważał Celestyn Sokolnicki, ustawowe prawo wyboru. Sejm uzyska bowiem
znaczne pole manewru wyborczego. A więc w pierwszym dniu dyskusji nad
projektem Michała Czackiego zaproponowano zwiększenie liczby kandydatów
wybieranych przez sejmiki z 51 do 102.
Należy zdawać sobie sprawę, że w wyobrażeniach znaczącej części obradujących dwustopniowa procedura wyborcza, choć odbierała Sejmowi bezpośrednie uprawnienia wyborcze, to jednak nie pozbawiała go przewidzianych obowiązującą ustawą kompetencji wyborczych. Istotę rzeczy sprowadzano do ilości
kreowanych przez sejmiki kandydatur. Im większą liczbę kandydatów wyłaniałyby sejmiki, tym większe otwierałyby się przed Sejmem możliwości manewru
wyborczego. Tego rodzaju pogląd zaprezentował, jak podano to wyżej, Celestyn
Sokolnicki, a świadectwo tego typu zapatrywań na rozpatrywaną kwestię odnajdujemy w licznych wypowiedziach parlamentarnych. Np. na sesji z 31 października poseł lidzki Narbutt71 mówił wprost o projekcie Michała Czackiego, iż „ten
tyle tylko daje kandydatów, ile jest miejsc w komisyjach rządowych i asesoryjach”72. Szymon Zambrzycki, poseł nurski, konkludował na tejże sesji swoją
wypowiedź, stwierdzając: „zważmy w swej istocie, żąda projekt JW czerniechowskiego, aby gotowi elekci z województw osadzonemi zostali. Projekt zaś
Deputacyi Konstytucyjnej wystawia kandydatów do wyboru przez Sejm” 73, mówił o jej propozycji nawiązującej do wniosku Celestyna Sokolnickiego. Podobnie ujmowł kwestię na sesji z 7 listopada Ignacy Wyssogota Zakrzewski, poseł
poznański. Uważał więc, iż z uwagi na zbyt małą liczbę proponowanych kandydatów projekt posła czernihowskiego „gotowych determinował komisarzów”74.
W rezultacie, choć propozycja Celestyna Sokolnickiego dokonywała niewielkiej tylko korekty wniosku Michała Czackiego, jawiła się w wyobrażeniach
dużej części parlamentarzystów jako rozwiązanie skutecznie zwalczające opozycyjny wniosek posła czernihowskiego, gwarantując rzeczywiste, rzekomo przewidziane wymogami ustawowymi, możliwości wyborcze Sejmu. Mało tego.
Zwolennikom koncepcji Celestyna Sokolnickiego towarzyszyło przekonanie, iż
sejmikowe umocowanie możliwości wyborczych Sejmu podnosić będzie wagę
moralną jego ostatecznej decyzji, dowartościowując ją sankcją polityczną sejmików. Kazimierz Bolesz, poseł poznański, silnie związany z obozem konstytucyjnym, mówił: „Wybór osób do magistratur przez Sejm stanie się doskonal71

72
73

74

Nie wiadomo, czy chodzi tu o Wojciecha, szambelana, czy też o Dominika, wojskiego lidzkiego,
obu posłów lidzkich. Obaj byli zwolennikami Konstytucji 3 maja (S. Burhardt, Narbutt Dominik,
[w:] PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 531; E. Aleksandrowska, Narbutt Wojciech, [w:] ibidem, s. 539).
„Gazeta Narodowa i Obca”, 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 31 X).
Głos Szymona Zambrzyckiego, posła nurskiego, na sesji z 31 X 1791 r., rkps, AGAD, ASC,
22, k. 411.
DSW, AGAD, ASC, 23, k. 32. Najpełniejszy zarys biografii posła poznańskiego: A. Zahorski,
Ignacy Wyssogota Zakrzewski. Prezydent Warszawy, Warszawa 1963.
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szym, gdy czyniony będzie z wyboru sejmików”75. Przyjąć można, iż zwolennicy Konstytucji, ale admiratorzy sejmikowej koncepcji wyboru komisarzy, skutecznie dokompromitowywali propozycję Michała Czackiego, pozbawiając ją
spodziewanego przez opozycjonistów blichtru niesionego założeniami demokracji bezpośredniej. Gubili jednak z pola widzenia, wykształcone już w dniach pokonstytucyjnych, fundamentalne rozwiązania dotyczące suwerenności Sejmu
i jego przewagi nad sejmikami.
O parlamentarnej nośności propozycji Celestyna Sokolnickiego zadecydowało więc, w swej ostateczności, szlacheckie wyobrażenie o prawnym umocowaniu zgłoszonego wniosku co możliwości wyborczych Sejmu z tak bliskimi
społeczności szlacheckiej resentymentami sejmikowymi.
Propozycja Celestyna Sokolnickiego spotkała się z przychylnym przyjęciem
dość szerokiego gremium poselskiego. Wprawdzie nie dysponujemy liczniejszymi przekazami źródłowymi wskazującymi na bezpośrednie wsparcie poselskie udzielone propozycji posła poznańskiego w trakcie sesji z 28 października,
ale fakt, iż Deputacja Konstytucyjna zarekomendowała Sejmowi na następnej
sesji w dniu 31 października przyjęcie propozycji uwzględniającej wniosek Celestyna Sokolnickiego świadczy, iż już w samych początkach debaty spotkała się
ona ze sporym rezonansem parlamenatrnym76. Jest też rzeczą znamienną, iż
w oczach zagranicznych obserwatorów polskich wydarzeń sejmowych sejmikowe propozycje wyboru komisarzy, z początków debaty, jawiły się nie tyle, jako
problem lansowany przez opozycję, ile jako kwestia, której realizacji domagała
się „większość posłów”77. I chociaż opinia ta może wydawać się przesadna, to
niewątpliwie daje świadectwo temu, iż znacząca część prokonstytucyjnie zorientowanej większości parlamentarnej wykazywała się sympatiami sejmikowymi.
Wiemy natomiast, iż za projektem Celestyna Sokolnickiego opowiedział się zaraz na sesji z 28 października Mateusz Butrymowicz, poseł piński78, jeden
z oczywistych admiratorów Konstytucji 3 maja79.
Projekt Celestyna Sokolnickiego spotkał się oczywiście z krytyką zwolenników opcji lansowanej przez Michała Czackiego. Z argumentacją Celestyna Sokolnickiego polemizował od razu na sesji z 28 października, co wielce znamienne, Franciszek Ksawery Mikorski, poseł kaliski, popierający na sesji trzecioma75
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79

DSW, AGAD, ASC, 23, k. 21v (sesja z 4 XI). Zgadzał się nawet, aby: „i po dwóch z jednego
powiatu wybieranych było kandydatów” (ibidem), co jeszcze bardziej miałoby uwiarygadniać
przewagę Sejmu nad sejmikami.
Por.: omówienie debaty z 31 X – cz. II niniejszej publikacji.
Benedykt de Caché do Wacława Kaunitza, z Warszawy, 2 XI 1791 r., [w:] H. Kocój, Konstytucja 3 maja w świetle relacji posła austriackiego Benedykta de Cachégo. Wybór, tłum i wyd.
H. Kocój, [Kraków 2000], s. 114.
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 384v.
Oceniany jako „stanowczy zwolennik Konstytucji 3 maja” (H. Waniczkówna, Butrymowicz
Mateusz, [w:] PSB, t. 3, Kraków 1937, s. 154).
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jowej przyjęcie Ustawy Rządowej80, wskazując na fakt, iż 17 kandydatów z każdej prowincji zapewnia jednak Sejmowi możliwości manewru wyborczego; tych
pozbawiony byłby dopiero wówczas, jak wyliczał, gdyby ograniczyć liczbę wyłanianych kandydatów przez poszczególne prowincje do 1281. Argumentacja ta
nie spotkała się jednak z szerszym rezonansem wśród zwolenników wniosku Celestyna Sokolnickiego. Propozycję Michała Czackiego, odwołującą się do liczby
17 kandydatów sejmikowych, popierał w trakcie tejże sesji poseł wołyński Hulewicz, mówiąc: „Podług mego zdania projekt determinujący liczbę 17 z każdej
prowincyi jest najzbawienniejszy”82. Zwracali uwagę opozycjoniści, iż propozycja Celestyna Sokolnickiego kreuje zbyt dużą liczbę kandydatów w stosunku do
stanowisk komisarskich, narażając większość zainteresowanych osób na zbyteczny trud i wydatki, związane z przedsiębraniem daremnej podróży do Warszawy. Wspomniany wyżej Franciszek Ksawery Mikorski, poseł kaliski, mówił:
„na projekt JP poznańskiego, który by stu kilku obywatelów na próżno sprowadzał do Warszawy, godzić się nie mogę”83.
Reasumując, sesja z 28 października w wyraźny sposób zdominowana była
przez kontrowersje dzielące propozycje Michała Czackiego i Celestyna Sokolnickiego. W stosunkowo skromnym zakresie w zwalczanie dwustopniowej procedury wyborczej komisarzy włączyli się na tejże sesji zdeklarowani konstytucjoniści, opowiadający się za opcją sejmową. Na uwagę jednak zasługuje bardzo
ciekawa, utrzymana w zdecydowanym tonie, prezentowana wyżej, wypowiedź
Aleksandra Linowskiego, posła krakowskiego, zwalczającego propozycję Michała Czackiego. Pomimo tego, iż wniosek Michała Czackiego poddany przewidzianemu prawem procesowi legislacyjnemu wyszedł z trzydniowej deliberacji,
nie doszło do głosowania nad nim, tak jak domagali się tego posłowie wołyńscy.
W związku z pojawieniem się propozycji Celestyna Sokolnickiego żądano, aby
w głosowaniu przeistoczyć w prawo jedną z dwóch zgłoszonych propozycji. Jak
podaje diariusz sejmowy: „W zachodzącej różności zdań JPP wołyńscy żądali
turnum na projekt JP czerniehowskiego, inni zaś między dwiema projektami, to
jest JP czerniehowskiego i JP poznańskiego”84. W rezultacie nad obradami, jak
to postrzegano, zaciążył „spór”85. Podkanclerzy koronny Hugo Kołłątaj wyjaśniał: „żaden projekt decydowany być nie może, dopóki nie przejdzie przez rozstrząsanie Deputacyi Konstytucyjnej, a te obydwa projekta nie mają na sobie cechy tej formalności i prawem wskazanej, gdyż w Deputacyi Konstytucyjnej nie
80
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E. Rostworowski, Mikorski Franciszek Ksawery, [w:] PSB, t. 21, Wrocław 1976, s. 162. Na sesji z 24 III 1791 r. poparł nowe prawo sejmikowe (Protokół głosowań, DSW, AGAD, ASC, 17,
k. 597v). Głosował przeciw przyjęciu sejmowej opcji wyboru komisarzy (Aneks 2 w cz. II).
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 384 (sesja z 28 X).
Ibidem. Por. przypis 15.
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 384v.
Ibidem.
„Gazeta Narodowa i Obca” z 2 XI 1791 r., nr 88 (sesja z 28 X).
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były rozważane”86. Z uwagi więc na obowiązujące procedury postępowania legislacyjnego sprawa przekazana została do rozważenia Deputacji Konstytucyjnej.
Jak podaje diariusz sejmowy: „obydwa projekta poszły pod rozwagę Deputacyi
Konstytucyjnej”87.

Bibliografia
Aleksandrowska E., Narbutt Wojciech, [w:] PSB, t. 22, Wrocław 1977.
Burhardt S., Narbutt Dominik, [w:] PSB, t. 22, Wrocław 1977.
Dembiński B., Polska na przełomie, Warszawa 1913.
Dihm J., Trzeci Maj, Kraków 1932.
Historia sejmu polskiego, t. 1: Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Michalskiego,
Warszawa 1984.
Jedlicki J., Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.
Jobert J., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794). Jej źródła wychowania obywatelskiego, przeł. M. Chamcówna, Wrocław 1979.
Leśnodorski B., Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studium historyczno-prawne, Wrocław
1951.
Lityński A., Sejmiki ziemskie 1764–1793. Dzieje reformy, Katowice 1988.
Łaszewski R., Sejm polski w latach 1764–1793. Studium historyczno-prawne, Warszawa 1973.
Łaszewski R., Sejmiki przedsejmowe w Polsce Stanisławowskiej. Problemy organizacji i porządku
obrad, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Prawo, XV, Nauki Humanistyczno-Społeczne,
z. 83, 1977.
Michalski J., „Warszawa”, czyli o antystołecznych nastrojach w czasach Stanisława Augusta,
„Warszawa XVIII wieku” 1972, z. 1 („Studia Warszawskie”, t. 12).
Rostworowski E., Mikorski Franciszek Ksawery, [w:] PSB, t. 21, Wrocław 1976.
Skałkowski A., Towarzystwo Przyjaciół Konstytucji 3 Maja, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”
1930, z. 2.
Smoleński W., Ostatni rok Sejmu Wielkiego, Kraków 1897.
Szcząska Z., Ustawa Rządowa z 1791 r., [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów
polskiego konstytucjonalizmu, [t.] 1, pod red. M. Kallasa, Warszawa 1990.
Szczygielski W., Debata parlamentarna nad wyłonieniem składu Komisji Wojskowej w grudniu
1788 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1.
Szczygielski W., Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.
Szczygielski W., Sejm Wielki (1788–1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, [Łódź] 2015.
Szczygielski W., Z dyskusji parlamentarnej nad powołaniem Komisji Wojskowej w początkach obrad Sejmu Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2.
Waniczkówna H., Butrymowicz Mateusz, [w:] PSB, t. 3, Kraków 1937.
Woltanowski A., Złomska M., Linowski Aleksander, [w:] PSB, t. 17, Wroclaw 1972.

86

87

DSW, AGAD, ASC, 22, k. 384v. Z wykładnią Hugona Kołłątaja nie zgadzał się Michał Czacki,
dając temu wyraz po czasie (Głos Czackiego… 7 XI 1791 r. druk, nlb.), ale na bieżąco nie protestował.
DSW, AGAD, ASC, 22, k. 384v. Można tu zauważyć, że autor jednego z podlegających rozpatrzeniu wniosków – Celestyn Sokolnicki – był członkiem Deputacji Konstytucyjnej (DSW,
AGAD, ASC, 23, k. 31).
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Summary
Controversies over the principle of electing the members of government
Commissions (parliamentary debate: 24th October – 7th November 1791)
During the parliamentary session of 24th October 1791 Michał Czacki, the deputy of
Czernihów, put forward a proposal in accordance with the 3rd May political opposition to choose –
against the law – the members of government Commissions in a two-stage election procedure thus
depriving the Seym of its direct electoral rights (the diets make their selection of candidates from
whom the Seym chooses the members of the government Commissions). By proposing that only
51 candidates should be elected Michał Czacki, extremely limited the electoral manoeuvre of the
Seym. During the session of 28th October a considerable part of constitution-oriented deputies
headed by Celestyn Sokolinicki, the deputy of Poznań, guided by completely different intentions
also supported the two-stage election procedure increasing, however, the number of the candidates
elected by the diets to 102.
Keywords: The Great Seym;The new face of the Seym confederation (1790–1791); The vision
of separatism of the Deputy Chamber and the constitutional compromise.
Słowa kluczowe: Sejm Wielki; nowe oblicze konfederacji sejmowej (1790–1791); wizja separatyzmu izby Poselskiej a kompromis konstytucyjny.
Translated by Dobromiła Szczygielska
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Z drugiej strony. Wystawa Przemysłowa
w Częstochowie w 1909 r. w oczach czeskiej
i morawskiej prasy
Na temat pierwszej większej wystawy przemysłu i rolnictwa w zaborze rosyjskim, jaka odbyła się w 1909 r. w Częstochowie, napisano już dużo, osobną
monografię poświęcił jej Dariusz Złotkowski1. Nie jest tajemnicą, że politycznym tłem wystawy było m.in. krótkotrwałe zbliżenie polskiego i czeskiego obozu narodowego w ramach tzw. neoslawizmu, co spowodowało, że właśnie czescy przedsiębiorcy, dziennikarze i turyści byli najliczniejszą grupą zagranicznych gości zwiedzających tereny wystawowe pod Jasną Górą. Polskie media poświęcały gościom zza południowej granicy wiele uwagi, podkreślając duże możliwości ekonomicznej, i nie tylko, współpracy z południowymi sąsiadami. O ich
obecności na częstochowskiej wystawie znaleźć można obszerne fragmenty
w cytowanej monografii2. Dla całości problemów związanych z tą próbą ożywienia kontaktów pomiędzy Polakami a Czechami brakuje naświetlenia, jak wystawę i związane z nią wydarzenia postrzegała strona czeska3. Niniejszy artykuł
jest próbą zapełnienia tej luki, na podstawie publicystyki dwóch najpoważniejszych dzienników czeskich tamtego czasu, jakim były „Narodni listy” oraz
„Lidové noviny”4.
1

2
3

4

D. Złotkowski, Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 roku w świetle prasy
polskiej, Częstochowa 2009.
Ibidem, s. 286–292.
Jest to temat pracy magisterskiej obronionej w 2011 r. na Uniwersytecie Masaryka w Brnie pod
kierunkiem Prof. PhDr. Jiřího Malířa (Věra Urbanová, Výprava Čechů k Polákům v roce 1909,
Brno 2011, maszynopis dostępny on-line).
„Narodni listy” (dalej: NL) ukazywały się od 1861 do 1941 r.; „Lidové noviny” (LN) w latach
1893–1952.
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1
Neoslawizm zasadniczo był projektem czeskich polityków z partii młodoczeskiej, zwłaszcza Karela Kramařa (1860–1937)5. Chcieli oni doprowadzić do
wzmocnienia pozycji Słowian w monarchii austro-węgierskiej przez ich ściślejszą współpracę, a także w oparciu o najsilniejsze państwo słowiańskie – Rosję,
w której widziano sojusznika wobec groźniejszego przeciwnika, czyli Niemców
i II Rzeszy Niemieckiej6. Wobec trwałej nieufności polskich środowisk politycznych wobec caratu było to jednak możliwe jedynie pod warunkiem rzeczywistych ustępstw Rosji wobec Polaków w zaborze rosyjskim, np. przywrócenia
autonomii. Ze znaczących polskich ugrupowań czeską ofertę podjęła jedynie
Narodowa Demokracja i Roman Dmowski, który widział w tym szansę na
umiędzynarodowienie kwestii polskiej7. Po wstępnych rozmowach w Petersburgu politycy zaangażowani w propagowanie neoslawizmu zorganizowali tzw.
zjazd słowiański w Pradze w dniach 12–18 lipca 1908 r. Jego polityczny wymiar
wydawał się obiecujący, zgodzono się też na praktyczny program nowego ruchu
(pogłębienie współpracy gospodarczej i kulturalnej). W ramach zjazdu odbyło
się wiele różnych „słowiańskich” imprez, np. wszechsłowiańskie kongresy nauczycieli, studentów, urzędników, a także dziennikarzy8. Oprócz tego przez całe
lato 1908 r. odbywały się w Pradze różne przedsięwzięcia organizowane przez
działaczy czeskich, a kulminacją była wielka manifestacja protestacyjna w dniu
9 sierpnia w obronie czeskiego szkolnictwa mniejszościowego. „Oprawę” tych
działań stanowiła zaś Jubileuszowa Wystawa Izby Handlowej i Przemysłowej
w Pradze [„Jubilejni vystava prazske obchodni a živnostenské Komory”]9. Nazwa „jubileuszowa” odwoływała się do obchodzonego właśnie 60-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa I, jej rzeczywistym celem było jednak pokazanie osiągnięć ekonomicznych narodu czeskiego i aspiracji politycznych czeskiego ruchu narodowego. Cel osiągnięto, wystawę obowiązkowo zwiedzały
wszystkie przybywające do stolicy Czech delegacje z różnych krajów słowiańskich, podobnie jak osoby prywatne.
5

6
7

8

9

K. Herman, Z. Sládek, Slovanská politika Karla Kramáře, Praha 1971. Por. M. Lustigová, Karel Kramář. První československý premier, Vyšehrad 2007.
P. Vyšný, Neo-Slavism and the Czechs 1898–1914, Cambridge 1977.
W. Bułhak, Dmowski – Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego 1886–1908, Warszawa 2000, s. 182–190; A. Giza, Neoslawizm i Polacy 1906–1910, Szczecin 1984, zwłaszcza s. 83–140. Zob. też: J. Gruchała, Stosunek polityków galicyjskich do Rosji
i neoslawizmu (1905–1909), „Dzieje Najnowsze”, vol. 12, Wrocław etc. 1980, nr 4, s. 3–19.
O tym pierwszym dokładnie J. Spyra, Bez strażaków i trąbek, czyli prasa o zjazdach nauczycieli słowiańskich w monarchii austriackiej przed 1914 rokiem, [w:] Język – szkoła – przestrzeń
jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego / Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. M. Bogus, Czeski Cieszyn 2012, s. 147–156.
Ukazał się też przewodnik po wystawie: R. Hotowetz, Průvodce jubilejní výstavou obvodu obchodní a živnostenské komory v Praze 1908, [Praha 1908].
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Wizytowali ją też Polacy mieszkający w różnych częściach podzielonego
rozbiorami kraju10. W bezpośrednim związku z politycznym zjazdem neoslawistów odbyła się również „wielka” wyprawa Polaków z Królestwa Kongresowego na wystawę, której organizatorem był książę Zdzisław Lubomirski, jeden
z uczestników zjazdu. Wyprawa przybyła do Pragi 25 lipca 1908 r., witana na
dworcu przez czeskich dziennikarzy oraz pierwszego zastępcę burmistrza Pragi
A. Štycha. Powitanie było bardzo gorące, a Lubomirski zwrócił się do gospodarzy z krótkim przemówieniem „Do Czechów”. Serdecznie witano Polaków także
w następnych dniach, a czeska prasa obszernie relacjonowała na pierwszych
stronach przebieg powitania i treść wygłaszanych przemówień, jak też kolejne
etapy pobytu polskich gości w Pradze, m.in. wydanego na cześć Polaków bankietu. Przy okazji przypomniano wyprawę Czechów do Krakowa w 1884 r. 11
„Lidove noviny” mocno wypunktowały wypowiedź dr. Sokołowskiego z Warszawy, który podkreślał osiągnięcia Czechów w takich dziedzinach, jak cukrownictwo, piwowarstwo, przemysł szklarski, zwracał też uwagę na rozwój czeskich
banków. Podsumowując polską wyprawę, „Narodni listy” m.in. rejestrowały
zmianę postawy Polaków w stosunku do innych Słowian i ruchu słowiańskiego
(bo musieli zrozumieć, że nic nie dało oglądanie się czy to na Turcję, czy na Napoleona III), konstatowały podziw Polaków wobec wystawy, ale też wyrażały
zdziwienie, że w Polsce od roku trwa bojkot niemieckich towarów, a czescy
handlowcy jeszcze się tam nie pojawili, by zaoferować własne12. Redakcja konkludowała, że Polacy spoza monarchii dokładnie znają „nasze” stosunki i interesują się czeskim przemysłem, a Czesi nic nie wiedzą o sąsiadach. A bankiety nie
wystarczą do wygrania walki z Niemcami na polu gospodarczym13.
Współpraca ekonomiczna wpisana była w postulaty neoslawizmu, powstał
np. Bank Słowiański w Pradze, ale przede wszystkim powstał klimat do szerszej
współpracy oraz do udziału Czechów w polskiej Wystawie Przemysłowej, którą
organizowano w Częstochowie, począwszy od 1907 r. Lubomirski zaprosił na
nią Czechów w czasie pobytu w Pradze, m.in. dlatego, że na czele komitetu organizacyjnego stał jego kuzyn, książę Stefan. Także jeden z głównych organizatorów częstochowskiej wystawy inż. Alfons Bogusławski odwiedził Jubileuszową Wystawę Izby Handlowej i Przemysłowej w Pradze i starał się pozyskać cze10

11

12
13

Według późniejszych enuncjacji Karela Kramářa wystawę zwiedziło ok. 10 000 Polaków,
a najliczniejsza była 700-osobowa wyprawa z Galicji oraz wspomniana wycieczka z Warszawy. Znaczący był udział polskich kupców w zjeździe słowiańskiego kupiectwa (Kronika denní,
„Čas”, nr 172, z 24 VI 1909, s. 5–7). NL (nr 114 z 25 IV 1909, s. 3) pisały o 9 tysiącach.
NL nr 204 z 26 VII 1908, s. 2; nr 205, z 27 VII 1908, s. 1; 206, 28 VII, s. 1–2. Krótko LN nr
202 z 26 VII 1908, s. 2.
LN nr 204 z 28 VII 1908, s. 1; NL nr 211 z 2 VIII 1908, s. 1.
LN nr 205 z 29 VI 1908, s. 1, wydanie wieczorne, (dalej: wcz). W czasie pobytu w Pradze
Z. Lubomirski wpłacił 10 tys. koron zebranych wśród uczestników wycieczki do Banku Ziemskiego w Pradze z przeznaczeniem dla polsko-czeskiego komitetu krzewienia oświaty (A. Giza,
Neoslawizm i Polacy, s. 131).
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skie firmy do uczestnictwa. Czesi nie eksportowali w większej ilości swoich towarów do Polski, ale dobrze rozwinięty przemysł był tym zainteresowany, był
też dobrze zorganizowany np. w formie zrzeszeń popierających eksport rodzimych towarów. Chociaż w sferze politycznej neoslawizm stał się pustym hasłem
wkrótce po zjeździe praskim (po ogłoszonej przez Austro-Węgry aneksji Bośni
i Hercegowiny w październiku 1908 r.), jednak nawiązane kontakty podtrzymywano. W ciągu kolejnego roku na terenie ziem czeskich odbywało się mnóstwo
różnego rodzaju zjazdów i wystaw14, do tego dochodziły wyjazdy Czechów do
różnych krajów słowiańskich i pobytów Słowian nad Wełtawą. Projekt czeskiej
„rewizyty” na planowaną na przyszły rok wystawę w Częstochowie został podchwycony. Pod koniec listopada 1908 r. Izba Handlowa i Przemysłowa w Pradze15, która była organem samorządu gospodarczego w Czechach, zaprosiła do
Pragi organizatorów wystawy, o czym częstochowska prasa poinformowała
2 grudnia 1908 r. Z kolei zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
notariusz Władysław Małkowski wygłosił w Pradze w styczniu 1909 r. dwa wykłady o planowanej wystawie16. W międzyczasie wielu polskich handlowców
zawarło różne umowy z czeskimi kupcami.

2
Wkrótce po wykładach Małkowskiego, na wniosek praskiej Izby Handlowej
i Przemysłowej, w sprawę znalezienia czeskich wystawców zaangażowała się
Czeska Rada Narodowa (Národní rada česká), skupiającą przedstawicieli
wszystkich czeskich partii politycznych. Zainteresowane były też inne instytucje, przede wszystkim związek handlowców „Merkur” i Związek Wywozowy
Czech, Moraw i Śląska17. Powołano specjalny komitet ds. czeskiego udziału
w częstochowskiej wystawie18, którego sekretarzem został František Hlaváček.
W dniu 21 kwietnia 1909 r. odbyło się posiedzenie komitetu, na którym obecni
byli m.in. przedstawiciele sfer handlowych i przemysłowych, także z Moraw.
Kilka dni później „Národní listy” opublikowały artykuł o planowanej wyprawie
do Częstochowy i do Królestwa Polskiego. Autor artykułu podsumował obec14

15

16

17

18

Miała się też odbyć polsko-morawska wystawa artystyczna w Hodoninie w maju–czerwcu
1909 r. (LN nr 114 z 25 IV 1909, s. 4).
D. Złotkowski, Wystawa…, s. 286. Izba Handlowa i Przemysłowa dysponowała w 1909 r. budżetem w wysokości 645 tys. koron (NL nr 332 z 2 XII 1908, s. 5).
Český zájezd do Polska, NL 49, nr 199, s. 1–2, (wcz); Česká výprava do Polsky, NL 49, nr 223
z 14 VIII 1909, s. 2–3.
NL nr 183, 5 VII 1909, s. 1; „Čas” nr 221 z 12 VIII 1909, s. 2–3. Obszernie: LN nr 215 z 7 VIII
1909, s. 2.
Český zájezd do Polska, NL 49, nr 199, s. 1–2, (wcz). Przy okazji skonstatowano brak czeskiego organu, który by koordynował organizację czeskich wystaw za granicą (Česká výstavní ústředna, „Moravská orlice” nr 180, 11 VIII 1909, s. 5).
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ność Polaków na ubiegłorocznej wystawie praskiej19, z patosem pisząc, iż „imponująca” wyprawa zorganizowana przez Lubomirskiego miała oddać hołd czeskiemu narodowi i jego przemysłowi. Wielu z polskich gości wyrażało życzenie, aby
doszło do podobnej czeskiej wyprawy do Polski, o czym myślał też czesko-polski
komitet przy związku kupieckim „Merkur”20, a wystawa w Częstochowie tworzy
sprzyjającą okazję. Jak dalej podkreślał autor artykułu, ma na niej swoje wyroby
prezentować ponad sto czeskich firm, i dodawał, że jeszcze nigdy czeski przemysł
nie wystąpił za granicą w takiej liczbie. Artykuł kończył się konstatacją, że Częstochowa jest słynnym miastem pątniczym, bardzo ważnym dla Polaków, jest więc
najlepszym miejscem do pokazania się i do rewanżu za ubiegłoroczne odwiedziny.
Im bliżej planowanego wyjazdu, tym więcej o częstochowskiej wystawie pisała prasa, także zresztą polska21. Okres przygotowawczy czeska strona zamknęła naradą komitetu słowiańskiego Czeskiej Rady Narodowej 21 czerwca 1909 r.,
na którą zaproszono reprezentantów kręgów gospodarczych, a przewodniczył jej
Karel Kramář. Młodoczeski polityk, wychodząc z założeń neoslawizmu, akcentował konieczność „obesłania” wystawy przez jak największą liczbę czeskich
wystawców oraz gości, aby odwdzięczyć się Polakom za wizytę w ubiegłym roku; zapowiedział nawet swój udział w „wyprawie”. Zaproponował też końcową
rezolucję, w której akcentowano, że udział Czechów w wystawie ma dokumentować ich zdecydowanie, by rozwijać zbliżenie słowiańskich narodów na polu
gospodarczym i kulturalnym, zgodnie z uchwałami zjazdu praskiego z lipca
1908 r. Komitet słowiański wydał też odezwę wzywającą do jak najliczniejszego
udziału, skierowaną zarówno do jednostek, jak i reprezentacji gminnych i czeskich stowarzyszeń22. Ostatnim etapem wyłaniania oficjalnej delegacji czeskiej
była wizyta przedstawicieli komitetu organizacyjnego wyprawy u burmistrza
miast praskich, prymatora JUDr Karela Grossa, z prośbą, aby stanął na jej czele,
na co ten „ochotnie” przystał. Program wyprawy ustalono 6 sierpnia i następnego dnia opublikowano w prasie23 wraz z instrukcjami dla uczestników24. Przed
19

20

21

22
23

24

M.in. odwiedziły ją dwie większe i cztery mniejsze wyprawy specjalistów od rolnictwa, cztery
wyprawy profesorów i akademików z uczelni Krakowa i Lwowa, cztery handlowców i przemysłowców z Galicji i Kongresówki (Česká vyprava do Kralovstvi polskeho a na výstavu čanstochovskou, NL nr 114 z 25 IV 1909, s. 3).
Związek „Merkur” skupiał praskich handlowców, których interesów bronił, dbał także o szkolnictwo zawodowe (I. Jakubec, Z. Jindra, Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátků industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2007, s. 281, 308).
Zdaniem publicysty (NL nr 202, 24 VII 1909, s. 1–2) szeroko pisały o niej warszawskie gazety,
nawet te niezbyt chętne panslawizmowi; redakcja omówiła kilka publikacji.
„Čas” nr 172 z 24 VII 1909, s. 5–7; NL nr 180 z 2 VIII 1909, s. 2–3.
Program výpravy z Prahy do Krakova a na výstavu v Čenstochově (m.in. w NL nr 216, 7 VIII
1909, s. 2). Podano osobno program pobytu w Krakowie (9–11 sierpnia), Częstochowie (11–12
sierpnia) i w Warszawie (13–15 sierpnia).
Informowano m.in., że w paszportach każdy powinien sobie dorobić osobną rubrykę „wyznanie”; katoliccy duchowni muszą uzyskać osobne zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Petersburgu. Zwracano też uwagę, aby uczestnicy (panie i panowie) wzięli z sobą stroje
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pobytem w Częstochowie przewidziano wizytę w Krakowie, a później w Warszawie. Komitet organizacyjny wyprawy tworzyło dziesięć osób, m.in. Václav
Březovský, JUDr Vratislav Černý, František Hovorka, Karel Kubka oraz sekretarz F. Hlaváček. Wyjazd pierwotnie miał nastąpić 7 sierpnia 1909 r., ostatecznie
termin przesunięto o dwa dni i wyprawa ruszyła z Pragi 9 sierpnia.
Ze swojej strony częstochowski komitet organizacyjny wyszedł czeskim
uczestnikom naprzeciw, zwiększając przeznaczoną dla nich przestrzeń wystawową. Ważny był apel do Polaków opublikowany w końcu lipca przez Zdzisława Lubomirskiego, przedrukowany w czeskich gazetach. Informując, że Czesi
oficjalnie zgłosili swój przyjazd do Polski, zwracał się o ich serdeczne powitanie, tak jak Polaków przyjęto w ubiegłym roku w Pradze, „co przekraczało granice gościnności i stało się przejawem braterskich uczuć narodu wobec narodu”.
Zwracał też uwagę na wspólne niemieckie zagrożenie, a w Pradze Polacy mogli
zobaczyć zaradność południowych sąsiadów, ich bogactwo i patriotyzm. Na koniec podkreślał, że Czesi przykładają do wizyty najwyższą wagę, wysyłając do
Polski przedstawicieli wszystkich warstw i stanów25.

3
Deklarowanym powodem wyjazdu Czechów do Polski było zwiedzenie wystawy w Częstochowie, jednak oficjalny motyw osadzony był w kontekście ruchu neoslawistycznego. Otwarcie prezentowała to czeska prasa, nieskrępowana
cenzurą jak polskie gazety w zaborze rosyjskim26. Szerzej napisały o tym „Lidové noviny” w artykule Česká výprava k Polakům. Jak twierdził jego autor,
idea słowiańskiej wzajemności najmniejszy znalazła dotąd oddźwięk u Polaków,
co nie może dziwić, bo podbiło ich największe słowiańskie państwo, czyli Rosja. Nienawiść wobec Moskali stała się najważniejszym elementem całego publicznego polskiego życia, któremu, z myślą o przyszłości, umiały się przeciwstawić jedynie najsilniejsze indywidualności. Takie są jednak konsekwencje istnienia absolutnego reżimu, z jego obaleniem i los Polaków się poprawi. Jak dalej wywodził autor, przemawiając w imieniu swego narodu, my Czesi nie czynimy różnicy między narodami, i choć często stoimy przeciwko Polakom

25
26

„salonowe”. Opłatę za wspólne wydatki, m.in. wstęp na wystawę w Częstochowie, ustalono na
10 koron (NL nr 203, 25 VII, s. 2. W tymże numerze ukazał się jeszcze jeden artykuł o wyprawie i o przygotowaniach).
„Čas” nr 186 z 8 VII 1909, s. 6–7; NL nr 206 z 28 VII 1909, s. 2.
Przykładowo „Opavský tydeník” (nr 60 z 4 VIII 1909, s. 5) zapowiadał otwarcie wystawy, która będzie dla Polaków okazją do rezygnacji z niemieckich źródeł zakupów, a czeskie wyroby
w wielu dziedzinach są lepsze. Publicysta wymienił kilka firm z Moraw, które wezmą udział
w wystawie. Natomiast LN (nr 214 z 6 VIII 1909, s. 1, dodatek) napisały, że dotąd zgłosiły się
592 firmy, przeważnie z Warszawy, Częstochowy i Sosnowca, ale tylko 5 z Galicji. Z obcych
przede wszystkim czeskie, rosyjskie, angielskie, francuskie i węgierskie.
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w kwestiach szkolnych na Śląsku [Cieszyńskim], to i Polaków obejmujemy naszą czcią do słowiańskiej wzajemności. Wierzymy, że stosunki w monarchii austriackiej zaprowadzą nas razem z nimi do jednego obozu27, że spory o szkoły
można szybko zakończyć. Polacy w czasie ostatniej wizyty w Pradze zaprosili
nas do rewizyty na polskiej ziemi, czynimy to z chęcią, więc trzeba, aby nasz
udział był godny Krakowa, Częstochowy i Warszawy. Będziemy powitani bardzo serdecznie, w końcu Polacy słyną z gościnności. Tym razem jednak chcą
nas witać nie jako gości, ale „jako nositele myslenki slovanské, jako propagatory
osvobozeni slovanského hospodařskeho života” 28.
Od początku więc wizyta pomyślana była szerzej i połączona z odwiedzinami najważniejszych polskich ośrodków, czyli Krakowa i Warszawy. W Warszawie powstał specjalny komitet powitalny na czele z Zdzisławem Lubomirskim, w skład którego wchodzili reprezentanci „České besedy” oraz wielu polskich organizacji, a także Roman Dmowski i hrabia Zamoyski. Czeska prasa
przypominała, że Lubomirski w ubiegłym roku zorganizował wyprawę do Pragi,
a jego rodzina jest zasłużona na polu polskiego ruchu narodowego oraz pracy
oświatowej i gospodarczej29. Organizujące wyjazd polskie i czeskie komitety
ustaliły też, że w publicznych oświadczeniach strony powstrzymają się od aktualnej odniesień, co miało dotyczyć sporów czeskich i polskich w Radzie Państwa w Wiedniu oraz na Śląsku Cieszyńskim, a w Królestwie Polskim stosunków polsko-rosyjskich. Czesi m.in. mieli unikać krytykowania Rosjan.
Ostatecznie Karel Kramař w czeskiej wyprawie do Polski nie wziął udziału,
ale jej skład osobowy potwierdzał ogromną wagę, jaką strona czeska do niej
przykładała30. Protektora wyprawy, czyli „hlavní město” Pragę, reprezentowali
prymator Karel Gross oraz jego zastępca Josef Jirousek (obaj byli posłami do
sejmu krajowego Czech), ośmiu członków zarządu miasta oraz dwóch gminnych
radnych. W imieniu Czeskiej Rady Narodowej w wyprawie brało udział dziewięć osób, w tym także kilku posłów do sejmu krajowego, m.in. jego wiceprzewodniczący Antonín Zázvorka oraz przewodniczący komitetu zagranicznego
Czeskiej Rady Narodowej dr Vratislav Černý. Czeski świat nauki reprezentowali
m.in. prof. dr Karel Kadlec z czeskiego uniwersytetu w Pradze oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Technicznej i Instytutu Narodowo-Ekonomicznego Czeskiej Akademii. Bardzo liczna była grupa delegatów rad miejskich, gminnych
i powiatowych (m.in. z Berouna, Bydžova, Frenštatu, Kutnéj Hory, Pilzna, Přerova). Inicjatora wyprawy, czyli Izbę Handlową i Przemysłową w Pradze, repre27

28

29
30

Chodzi o planowane przez Kramara utworzenie klubu posłów słowiańskich w austriackiej Radzie Państwa.
LN nr 216 z 8 VIII 1909, s. 1–2. Uczestnicy z Moraw mieli dołączyć do pociągu z Pragi w České Třebove i w Přerovie.
NL nr 189 z 11 VII 1909, s. 3-4; nr 191 z 13 VII 1909, s. 1; nr 219 z 10 VIII 1909, s. 1 (wcz).
Skład opublikowały NL nr 217 z 8 VIII s. 2. Została wydana specjalna broszura ze spisem nazwisk pt. Česká výprava do Polsky 1909. Spis publikuje jako aneks V. Urbanová, Výprava Čechů k Polákům, s. 81–87. Por. D. Złotkowski, Wystawa…, s. 288.
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zentowały oficjalnie trzy osoby, m.in. Frantíšek Křižík, członek Izby Panów parlamentu w Wiedniu, swoich przedstawicieli delegowały też Izby Handlowe
w Pilznie i Czeskich Budziejowicach. Kilkunastosobowa grupa dziennikarzy reprezentowała takie gazety, jak „Hlas naroda”, „Narodní polityka”31, „Den”,
„Plzenske listy”, „Venkov”, „Čas”32, oraz „Lidové noviny” i „Narodni listy”
(Vincenc Červinka)33. Najliczniejszą część oficjalnej reprezentacji stanowili
przedstawiciele różnych związków i stowarzyszeń, razem 43 podmioty, w tym
instytucje najbardziej zasłużone dla krzewienia czeskiego ducha narodowego,
jak Centralna Macierz Szkolna, Czeskie Centralne Stowarzyszenie Nauczycieli
Akademickich, „Česka beseda” z Ołomuńca, czy Związek Czeskich Pisarzy Beletrystów „Maj”34. Dominowały jednak organizacje gospodarcze, jak np. Centralny Związek Czeskich Kupców w Pradze, Związek Wywozowy dla Czech,
Moraw i Śląska, Krajowy Rolniczy Związek Moraw oraz inne związki i centrale
związków rolniczych, przemysłowych i kredytowych. Mocno podkreślały prestiż wyprawy „Národní noviny”, akcentując, że są w niej reprezentowane
wszystkie stany społeczne, zarówno Czechy, jak i Morawy („Česká výprava do
Polsky nabývá důstojného rázu. […] Budout ve výpravě zastoupeny všechny
stavy národní jak z Prahy, tak i z celých Čech a sesterské Moravy”)35. Zupełnie
nie był reprezentowany Śląsk, co wiązało się z potęgującym się sporem polsko-czeskim na Śląsku Cieszyńskim, którego neoslawiści próbowali nie dostrzegać36.

4
Zgodnie z planem wyprawa ruszyła z dworca w Pradze rano 9 sierpnia 1909 r.,
o 7.20, zamówionym pociągiem pospiesznym, żegnana przez tłumy ludzi oraz
A. Štycha jako urzędującego zastępcę burmistrza37. Pociąg skierował się najpierw w stronę Moraw, a później Bogumina, by tu skręcić do Krakowa. W wie31

32

33

34

35
36

37

Stąd także w tej gazecie znajdujemy relacje o wyprawie do Polski. Por. „Narodni polityka” nr 223
z 14 VIII 1909, s. 2–3. Wcześniejsze reakcje w: nr 219 z 10 VIII 1908, s. 2; nr 220 z 11 VIII 1908,
s. 3; nr 220, s. 1–2 (wcz); nr 221 z 12 VIII 1908, s. 1; nr 221, s. 1–2 (wcz); nr 222 z 13 VIII s. 3.
Po całej wyprawie wszyscy razem wysłali podziękowania dla prasy polskiej, o czym z nazwiskami D. Złotkowski, Wystawa…, s. 292.
Ten ostatni reprezentował też pismo „Zlatá Praha”. Byli też reprezentanci trzech związków
dziennikarskich, m.in. Spolku českých żurnalistů.
Osobno poinformowano, że wysyła on na wyprawę członka zarządu dr. Borivoja Pursika, który
długie lata podtrzymuje kontakty polsko-czeskie. Ma przekazać braterskie pozdrowienie polskim korporacjom literackim od czeskich pisarzy.
NL nr 212 z 3 VIII 1909, s. 3.
Część prasy ubolewała, że zmarnowano okazję, aby Ślązacy pokazali przed polską opinią publiczną prawdziwe stosunki polsko-czeskie na Śląsku i obalili fałszywe oskarżenia (Ze Slezska,
„Moravská orlice” nr 184 z 15 VIII 1909, s. 3). Por. NL nr 224 z 15 VIII 1909, s. 2.
NL nr 218 z 9 VIII 1909, s. 2. Chodziło m.in. o fakt, że w niektórych gminach w zachodniej
części Śląska Cieszyńskiego zdominowane przez Czechów władze gminne nie zgadzały się na
uruchomienie polskich szkół.
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czornej prasie zamieszczono podsumowującą informację, że wyjechało 190
uczestników38, aby się odpłacić za ubiegłoroczną wizytę Polaków w Pradze, oraz
dodano sugestię, aby czeskie miasta, okazując swoje uczucia do Polski, wysyłały
telegramy na adres księcia Lubomirskiego do Warszawy. Następnego dnia rano
ukazała się notka, że polskie gazety biadają nad słabym „obesłaniem” wystawy
w Częstochowie przez Polaków z Galicji, bo zgłosiło się mniej galicyjskich firm
niż tych z Anglii czy Francji, nie mówiąc o czeskich39.
Jednak część uczestników wyprawy znajdowała się już od jakiegoś czasu na
miejscu w Częstochowie, dzięki czemu czeska prasa obszernie relacjonowała
ostatnie przygotowania, a później uroczyste otwarcie wystawy40. Już 10 sierpnia
„Národní listy” zamieściły własną relację z rozpoczęcia imprezy41, informując
na wstępie, że „Roztomile vystavni mestecko na upati Jasne Hory zaskvelo se po
dlouhych nepohodach pod paprsky slunecnimi jasem svetlych barev swych pawilonu, rozesetych mezi svezi zeleni stromu, trawniku a hojne kvetinove dekorace”. Autor opisywał uroczystości odbyte 5 sierpnia, poprzedzone ceremonialną
mszą w kaplicy Matki Boskiej na Jasnej Górze odprawioną przez przeora ojców
paulinów, w obecności m.in. delegacji czeskiej oraz generał-gubernatora Kaznakova. Tu dziennikarz dodawał, że to zapewne zdziwi czytelnika, ale w Królestwie Polskim wciąż obowiązuje stan oblężenia i o wszystkich sprawach decyduje, obok władz administracyjnych, dowódca okręgu wojskowego; dotyczy to
także wystawy. Następnie publicysta opisał samo otwarcie, w którym brała
udział sześcioosobowa delegacja czeskich gości, w której imieniu głos zabierali
reprezentanci Izby Handlowej i Przemysłowej w Pradze – wiceprzewodniczący
Léon Bondy i II sekretarz Václav Schuster, dyrektor Banku Krajowego w Pradze
Frantíšek Procházka, prezydent Izby Handlowej w Pilźnie F. Houdek oraz jej
sekretarz Josef Královec. Obecni też byli przedstawiciele czeskich firm wystawiających w Częstochowie, z których korespondent wymienił 1142. Czescy goście zostali przywitani bardzo ciepło, a ich obecność osłodziła podobno Polakom
gorzki smak tego, że wystawę otwierał akurat Kaznakow43.
38

39

40
41

42

43

„Opavský tydeník” nr 63 z 14 VIII 1909, s. 1 – w notatce wymieniono liczbę 185 osób, w tym
9 posłów.
NL nr 219 z 10 VIII 1909, s. 1. Zacytowano m.in. „Słowo Polskie”, że Polacy z czysto polskiej
Galicji Zachodniej niewiele starają się o sprawy narodowe, bo choć stanowią tu większość, we
wszystkich związkach, szkołach, składkach stanowią niewielki tylko procent.
Výstava polská v Čenstochově, NL nr 220 z 11 VIII 1909, s. 2 (wcz).
Zahájení výstavy čenstochovské, NL nr 219 z 10 VIII 1909, s. 1. Niepodpisana relacja jest datowana w Częstochowie 6 sierpnia, na pewno jej autorem był korespondent „Narodních listů”
Vincenc Červinka.
Komitet organizujący czeski udział w wystawie reprezentowali sekretarz F. Hlaváček oraz Jan
Votruba (NL nr 217 z 8 VIII 1909, s. 2). Por. Zahájení výstavy čenstochovské, NL nr 219 z 10
VIII 1909, s. 1 (wcz).
Swoją bezwzględnością w procesach politycznych w stanie wyjątkowym nie mógł Kaznakov
wzbudzać u Polaków sympatii. Także komitet organizacyjny musiał znosić różne szykany z jego strony. O otwarciu wystawy – D. Złotkowski, Wystawa…, s. 108–114, 356.
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Czeska relacja zawierała elementy, które w polskiej prasie nie mogły się
ukazać ze względu na cenzurę, bądź które pomijano z innych względów. Autor
opisywał m.in. bankiet, który odbył się w południe, po inauguracji wystawy44.
Otworzył go Kaznakov toastem ku czci cara: „Gospoda! Jeho Impieratorskomu
Velicetsvu Urra!”, co głośno powtórzyli uczestnicy, w tym delegacja czeska. Potem krótko witał przybyłych Stefan Lubomirski, dłuższe było wystąpienie piotrkowskiego wicegubernatora, płk. Fortwenglera, który podobno bardzo pozytywnie wypowiadał się o wystawie i gorąco życzył jej powiedzenia. Równie żywe
było wystąpienie Karola hr. Raczyńskiego, który dziękował Czechom za udział,
za sympatię dla narodu polskiego, za zainteresowanie jego gospodarczym i kulturalnym rozwojem; wzniósł też na ich cześć toast. W imieniu delegacji czeskiej
przemawiał cesarski radca L. Bondy, i choć mówił po czesku, był przez wszystkich rozumiany. M.in. podkreślał znaczenie wystawy dla rozwoju ekonomicznego i dla rozwoju współpracy polsko-czeskiej. Po bankiecie czescy goście na zaproszenie Koła Ziemianek udali się na zwiedzanie ich pawilonu rolniczego.
Wieczorem część czeskiej delegacji udała się do teatru na przedstawienie, druga
połowa do hr. Avalona, naczelnika powiatu częstochowskiego45. Na koniec
wszyscy spotkali się na kolejnym bankiecie, wydanym przez komitet wystawy,
gdzie m.in. witał Czechów w ich języku ziemianin Chrzanowski, absolwent
Akademii Rolniczej w czeskim Taborze. Czeska delegacja wszędzie witana była
serdecznie, jako awangarda właściwej wyprawy. Na tejże stronie „Národní listy”
zamieściły drugą relację, z 7 sierpnia, kiedy to uczestników wystawy, w tym
czeskich gości, Stefan Lubomirski zaprosił do siebie do Kruszyny46. Znów uroczyście witał wszystkich gospodarz z żoną Natalią, jego brat Stanisław z żoną
Jadwigą oraz, jak pisał czeski korespondent, najpierwszy magnat Polski, pan połowy Litwy M. Zamoyski. Gospodarze poświęcali czeskim gościom wiele uwagi, prześcigano się w toastach na ich cześć, ci zaś rewanżowali się toastami za
demokratyczną pracę polskiej szlachty, dziennikarzy i pięknych polskich kobiet
i matek, w tym ich „vzornych” przedstawicielek, pań Lubomirskich47.
Także „Lidové noviny” zamieściły krótką relację z otwarcia wystawy48. Kolejną, napisaną tego samego dnia49, rozpoczynała konstatacja, że trzy części Pol44

45
46

47

48
49

D. Złotkowski, (idem, Wystawa…, s. 111) relacjonuje jedynie przemowy przeora Rejmana
i Lubomirskiego.
Który podobno cieszył się powszechnym szacunkiem, serdecznie też przyjął czeskich gości.
Najpierw pociągiem do Kłomnic, stamtąd wszystkich zaproszonych (150 Polaków i 8 Czechów) przewieziono 48 powozami na zamek. Ponieważ Bondy musiał wyjechać, delegatami
byli Houdek, Votruba, Schuster, Hlaváček, dr Josef Královec i przedstawiciele firm: V. Bubela,
Ludvík Otčenášek i inż. Lehký.
Odczytano też telegramy, jakie w tym czasie przyszły z Pragi od burmistrza Grossa, rady miejskiej oraz przewodniczącego komitetu ds. wystawy częstochowskiej Františka Procházki (NL
nr 219 z 10 VIII 1909, s. 1; wcz).
NL nr 217 z 9 VIII 1909, s. 1–2, dat. 8 VIII.
Krótką relację z 8 sierpnia zamieściły też LN 218, nr 218 z 10 VIII 1909, s. 2–3.
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ski bardzo się różnią. Galicja do dzisiaj jest zacofana i panuje w niej feudalizm,
Wielkopolska jest bardziej rozwinięta, ale przoduje „ruska” część kraju. Co
prawda, i tutaj rozwój przemysłu następuje chaotycznie, głównie dzięki obcokrajowcom, ale również Polacy umacniają powoli swój ekonomiczny potencjał.
Przykładem Wystawa Przemysłowa w Częstochowie, która – jak stwierdzano
w artykule – będzie wzorem dla kraju, dla Galicji, a także dla nas, Czechów.
Z drugiej strony autor zwracał uwagę, że wystawa prezentuje głównie rolnictwo,
z produkcji przemysłowej pokazywane są tekstylia oraz wyroby górnictwa, a to
są akurat gałęzie, które nie mogą być przedmiotem wymiany polsko-czeskiej.
Korespondent wyrażał nadzieję, że emancypacja polskiego przemysłu będzie
postępować oraz że wystawa będzie pamiętana; już teraz tysiące ludzi pielgrzymuje na nią z całej Polski.
Następnego dnia, w wieczornym wydaniu „Národních listu” ukazał się obszerniejszy opis samej wystawy, datowany w Częstochowie 7 sierpnia i podpisany
„Č”, czyli V. Červinka50. Autor stwierdzał, że częstochowska wystawa początkowo miała być prostą wystawą rolniczą, ale uświadomiono sobie, że Polacy muszą
być samowystarczalnym narodem i nawiązać kontakty ze Słowianami, czemu dały
asumpt spotkania w Petersburgu i Pradze, ale przede wszystkim prasa. Ze skromnych początków wyrosło więc imponujące przedsięwzięcie, bo takie wystawa
sprawia wrażenie51. Przypomina o problemach ze strony rosyjskiej biurokracji (lokalnej, nie centralnej, z Petersburga!) oraz podkreśla niezrozumienie ze strony rodaków, zwłaszcza z Galicji. Jak zauważał sprawozdawca, Czechów wystawa
szczególnie raduje, bo sporo się do niej przyłożyli, dlatego też wszyscy oczekują
na „wielką wyprawę Czechów”. Jak pisał dalej, Częstochowa do niedawna była
małym miasteczkiem pod Jasną Górą, jeszcze w 1880 r. liczyła zaledwie 18 tys.
mieszkańców, teraz już 70 tys., z dużym przemysłem, ale w ręku kapitału przede
wszystkim niemieckiego, niemiecko-żydowskiego, trochę francuskiego i angielskiego. Sama Częstochowa nie sprawia dobrego wrażenia, las kominów kopci cały
czas, a rosyjskie urzędy nie interesują się wyglądem miasta52. Wszędzie też widać
ślady stanu (pół)wojennego, patrole z bagnetami i ostrą amunicją stoją już na
dworcu. Wszystko jednak zmienia się na terenach wystawowych, za bramą urządzoną w prostym ludowym polskim stylu, gdzie dominują urządzone z wielkim
smakiem pawilony. Napisy są po rosyjsku i polsku, w pawilonie czeskim – po
50
51
52

NL nr 220, 11 VIII, s. 2 .
Publicysta deklarował, że podchodzi do tego z typowym słowiańskim krytycyzmem.
Jak pisał – otwierał oczy ze zdumienia, gdy Polacy opowiadali, że na zgodę, aby z własnych
środków postawić ławki w publicznym parku, musieli czekać dziewięć miesięcy; na pozwolenie, aby wybrukować główne ulice – 1,5 roku. Pół roku przed wystawą proszono gubernatora,
by można było uprzątnąć i urządzić główną ulicę Najświętszej Marii Panny, zgodę wydał kilka
dni przed otwarciem. W tym samym czasie w Pradze odbywały się obrady Związku Miast Czeskich, gdzie m.in. dyskutowano nad najlepszymi systemami oświetlenia miast, urbanizacji, kanalizacji itd.

198

Janusz SPYRA

czesku, tu i ówdzie francuskie, włoskie, ale nic po niemiecku. Korespondent
„Národních listu” podkreślał, że to świadoma próba zerwania z kapitałem niemieckim, stąd nie ma tu ani jednego niemieckiego wystawcy, ani jednej firmy
z Rzeszy, dopuszczono tylko kilka niemieckich firm z Austrii53. Tym większa odwaga, że wystawę urządzono w pobliżu niemieckiej Łodzi. Podał też kilka ogólnych danych o wystawie, uzyskanych od organizatorów – powierzchnia wynosiła
ok. 14 tysięcy metrów2, wszystkich obiektów ok. 100, z czego 80 prywatnych pawilonów, bardzo jego zdaniem pięknych. Relacjonował, że na tym terenie można
zobaczyć wyroby około tysiąca wystawców, z czego 120 czeskich (w tym z Moraw 44)54. Czeska ekspozycja zajmuje całe jedno skrzydło wystawy, jest ozdobiona barwami narodowymi, z emblematami z orłem św. Wacława. Część morawska
pawilonu jest ozdobiona modrymi barwami na białym tle, tutaj wszystkim kieruje
Centralny Związek Morawskich Przedsiębiorców. Uwagę prasy zwróciła firma
V.F. Červený i Synowie z Hradca Králové, mająca filię w Kijowie na Ukrainie.
Przysłała ona na wystawę 30 instrumentów dętych, które kupiła kapela miejscowego 14. pułku huzarów55 i przygrywała na nich codziennie na wystawie. Firma
została wyróżniona złotym medalem, najwyższą nagrodą na wystawie56.

5
Na koniec autor relacji wspomniał, że – zgodnie z „tradycją” wielkich wystaw – w momencie otwarcia nie wszystko było dopięte na ostatni guzik, ale
w dniu przyjazdu czeskiej wyprawy wszystkie problemy zostaną zapewne przezwyciężone. W tzw. międzyczasie „główne czeskie siły” na czele z K. Grossem,
przez Oświęcim, Trzebinię i Krzeszowice dojechały do Krakowa, a ponieważ
wszędzie witano gości entuzjastycznie, dotarli na miejsce dopiero wieczorem.
Zwiedzanie Krakowa, gdzie byli podejmowani bardzo serdecznie, zajęło dwa
dni (9–11 sierpnia), o czym regularnie donosiły redakcje „Národních listu”57, jak
53
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Stąd ataki niemieckiej prasy np. „Schlesisches Zeitung” z Wrocławia. Jak pisał Červinka, Polacy ze śmiechem zwrócili mu uwagę, że niektórzy Niemcy starali się wkraść do grona wystawców, np. niemiecko-nacjonalistyczna firma Fischer z Chebu, produkująca urządzenia, która
podpisywała się po czesku.
Trzeba przypomnieć, że Morawy i Czechy to historyczne ziemie tworzące (wraz ze Śląskiem)
Królestwo Czech, a w tym czasie dwa odrębne kraje koronne monarchii austro-węgierskiej,
z odrębnymi sejmami krajowymi.
Może dlatego, że jej kapelmistrzem był Czech Václav Fast lub Fastr („Moravská orlice” nr 204
z 8 VIII 1909, s. 6; NL nr 230 z 21 VIII 1909, s. 2). Nb. Fastr pochodził z Polskiej Ostrawy (na
Śląsku Cieszyńskim) i wśród przybyłych znalazł kilku znajomych.
LN nr 248 z 9 IX 1909, s. 1 (dodatek ekonomiczny).
NL nr 219 z 10 VIII 1909, s. 1; nr 219 z 10 VIII 1909 9 (wcz), s. 1; nr 220 s. 1 i 3; nr 221 z 12
VIII 1909 (wcz), s. 1–2. Dokładnie ten etap wyprawy relacjonuje Věra Urbanová, Výprava
Čechů k Polákům, s. 46–54.
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i „Lidových novin”58. W końcu przekroczyli granicę austriacko-rosyjską na stacji kolejowej Granica, gdzie powitał ich w imieniu organizatorów wystawy hrabia Zygmunt Plater. Swoją odpowiedź na to powitanie prymator Gross zakończył zwrotem „Niech żyje Polska”. „Lidové noviný” podkreślały, że znani ze
skrupulatności rosyjscy urzędnicy celni wobec czeskich gości zachowywali się
taktownie, a ich bagaże przepuszczono w ogóle bez kontroli; na peronie nie było
widać żandarmerii, a Polacy mogli na peronie wywiesić swoje kolory59. Inne gazety pisały jednak, że paszporty sprawdzano starannie, na dalszych stacjach rosyjska policja nie pozwalała grać czeskich pieśni, a zebrani ludzie nie mogli wykrzykiwać pozdrowień60.
W końcu 11 sierpnia delegaci dotarli do Częstochowy, o czym czytelnicy „Narodnich listů” zostali poinformowani osobnym telegramem wysłanym 20 minut po
północy następnego dnia. Na częstochowskim dworcu witały Czechów wielkie zastępy ludzi i Stefan Lubomirski, mową w języku czeskim, wspominający także
swój krótki pobyt na akademii w Pradze61. Odpowiedział mu prymator Gross
dłuższą przemową, przygotowaną zapewne wcześniej, albowiem czeska gazeta
cytowała ją niemal w całości. Pomijając podziękowania, Gross przypomniał, że
kiedy książę Lubomirski zwrócił się do czeskich przedsiębiorców z gorącym zaproszeniem do przybycia na wystawę, czeska strona ucieszyła się bardzo, bo to
pierwszy raz braterski naród nas do siebie zapraszał. Jak wywodził dalej, i Czesi,
i Polacy byli narodami rolniczymi, a Czech i Lech lgnęli do ziemi jako do świętej
macierzy. Jednak z naszej pracy korzystał wróg obu narodów i całej Słowiańszczyzny, więc trzeba to zmienić. Przez wspieranie czeskiego przemysłu realizuje
się idea słowiańskiego zbliżenia, a „jak się bliżej poznamy, to się pokochamy”62.
Szczegółowy opis przyjazdu i powitania, zbieżny z wcześniejszym, „Narodni listy” zamieściły dwa dni później. Nowym elementem była informacja, że
w Krakowie do wyprawy dołączyli przybyły ze Lwowa pisarz Zdzisław Kamiński oraz wdowa po Bronisławie Grabowskim, tłumaczu autorów czeskich63, któ58
59
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LN nr 219 z 11 VIII 1909, s. 1–2; nr 220 z 12 VIII 1909, s. 1.
NL nr 223 z 14 VIII 1909, s. 2–3; LN nr 220 z 12 VIII 1909, s. 1; nr 221 z 13 VIII s. 1 (powitanie w Częstochowie).
„České slovo” nr 201 z 28 VIII 1909, s. 2. A jechali pociągiem zorganizowanym przez stronę
polską, zatrzymując się m.in. w Zawierciu, gdzie czescy urzędnicy i pracownicy huty szkła zagrali pieśń Kde domův mój, nieoficjalny czeski hymn.
Česká výprava do Polsky, NL 49, č. 223, 14 VIII 1909, s. 2–3. „Opavský tydeník” (nr 63 z 14
VIII 1909, s. 1) dodaje, iż Lubomirski wspomniał o tradycyjnej sympatii swego rodu do Czech
oraz swojej młodości na praskiej akademii. W duchu neoslawizmu mówił też, że i w Rosji życie się na nowo rozwija i trzeba mieć nadzieję, że będzie można odbudować to, co w ostatnich
latach zamarło.
Odczytał też list przewodniczącego Czeskiej Rady Narodowej (był nim poseł dr Podlipný) oraz
swojego urzędującego zastępcy Antonina Štycha, który przypominał ubiegłoroczną wyprawę
Polaków do Pragi (NL nr 221, z 12 VIII, s. 2).
Bronisław Teodor Grabowski (1841–1900), polski pisarz, etnograf i slawista. Był nauczycielem
gimnazjalnym m.in. w Częstochowie, autorem kilku dramatów historycznych oraz studiów
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ra chciała się spotkać z licznymi czeskimi przyjaciółmi i wziąć udział w nabożeństwie za małżonka na Jasnej Górze. Dowiadujemy się też, że po powitaniu na
częstochowskim dworcu, powozy rozwoziły gości do miejsc zamieszkania,
w szpalerach witających mieszkańców. Jednak już wieczorem, o godzinie 21
czescy goście zebrali się znowu, by zwiedzać specjalnie dla nich oświetlone pawilony wystawowe. Przy głównym wejściu (przed restauracją „Pod kogutkiem”)
witał gości kolejną przemową reprezentant komitetu wystawowego – W. Małkowski. Tym razem podkreślił, że udział w wyprawie i w wystawie to udział
w ważnej sprawie, a kontakty gospodarcze, handlowe i kulturalne staną się teraz najlepszą podstawą wspólnoty narodów. Jak zadeklarował, czeskie hasło
„naród sobie” Polacy wezmą za wzór. Najwytrwalsi siedzieli w restauracji do
późna w nocy64.
Zwiedzanie miasta i wystawy rozpoczęło się następnego dnia, w czwartek 12
sierpnia rano, wizytą na Jasnej Górze, gdzie przede wszystkim uczczono Bronisława Grabowskiego, „jednoho z prvních a nejdražších českému srdci pracovníků na poli literární vzájemnosti česko-polské”. Mszę za jego duszę odprawił
przeor klasztoru, generał paulinów Wojciech Rajman, który oprowadził też gości
po klasztorze, pokazując skarbiec, bogatą bibliotekę oraz różne cenne pamiątki,
ugoszczono ich też w refektarzu. Na zwiedzanie wystawy czescy goście mieli
niespełna jeden dzień, wieczorem obejrzeli „lekkie” przedstawienie w teatrze, na
koniec odbyło się przyjęcie w restauracji Drozdowo, znów z mnóstwem przemów65. M.in. poseł do Dumy Rosyjskiej Władysław Żukowski wzniósł toast za
autonomię czeską, niepodzielność ziem czeskich i przyszły polski samorząd,
a cesarski radca Arnold Janda, członek władz Morawskiej Krajowej Rady
Rolniczej, podziękował Polakom, za pokazanie drogi do urządzenia autonomicznych organizacji rolniczych66.
Już 13 sierpnia, o godzinie 8 rano, czeska wyprawa odjechała przez Skierniewice do Warszawy, żegnana tak samo uroczyście, z kwiatami i muzyką67.
W Warszawie, jeśli wierzyć redakcji „Národních listů”, Czesi zostali powitani
wręcz triumfalnie68. Do Pragi powrócili wieczorem 17 sierpnia, za wyjątkiem
niektórych, którzy zdecydowali się odwiedzić jeszcze Petersburg, Moskwę i Kijów. Po powrocie czescy dziennikarze „obsługujący” wyprawę opublikowali podziękowanie za gościnne przyjęcie w Polsce69.
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z historii literatur słowiańskich. Tłumaczył dzieła pisarzy chorwackich oraz czeskich, m.in. Boženy Němcovej i Karoliny Světle.
Nr 223 z 14 VIII, s. 2. Potem jeszcze, że wszystkie gazety lokalne oraz z Zagłębia Dąbrowskiego rozpisują się o wizycie; niektóre nawet wiersze o tym publikują.
Niektóre wygłoszone mowy przedrukowuje D. Złotkowski, Wystawa…, s. 353–356.
LN nr 223 z 15 VIII 1909, s. 2. Por. V. Urbanová, Výprava Čechů k Polákům, s. 59.
NL nr 223 z 14 VIII, s. 3; LN nr 222 z 14 VIII 1909, s. 1.
V. Urbanová, Výprava Čechů k Polákům, s. 60–67.
D. Złotkowski, Wystawa…, s. 292.
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6
Strona czeska, istotnie, wiele sobie po tych, zawiązanych w Pradze i Częstochowie, kontaktach obiecywała, było to pierwsze większe wyjście z towarami
czeskiego przemysłu za granicę. Miesiąc później do Częstochowy udała się druga wycieczka, tym razem turystów, głównie z Moraw, do której przygotowania
zaczęły się jeszcze przed wyjazdem pierwszej, na początku sierpnia, kiedy
ukształtował się w Brnie komitet organizacyjny70. Jak i poprzednio, miała podwójny cel, przede wszystkim ekonomiczny, ale chodziło także o pogłębienie
przyjacielskich stosunków z Polakami71. W drugiej połowie sierpnia w czeskiej
prasie ukazały się informacje, że ponieważ w częstochowskiej wystawie uczestniczy ponad 50 przedsiębiorców z Moraw, Centralny Związek Przedsiębiorców
Morawskich w Brnie postanowił zorganizować drugi wyjazd. Uczestnicy mieli
jechać osobnym pociągiem, 9 września o 9 rano, by do Częstochowy dotrzeć
o godzinie 18, po dwóch dniach wrócić do Brna, z tym że po drodze można było
zwiedzić Kraków, Wieliczkę, Warszawę itd.72 Na czele wyprawy stanął przewodniczący Wydziału Krajowego Morawskiej Rady Narodowej dr Václav Šileny73, jednocześnie prezydent Morawskiej Krajowej Rady Rolniczej. I teraz zgłosiło się wiele korporacji i instytucji, jak również miast74, a organizatorzy starali
się im wyjazd maksymalnie ułatwić75. Druga wyprawa okazała się nawet liczniejsza niż poprzednia, liczyła 250 osób, co wiązało się w faktem, że czeska
ludność Moraw, w przeciwieństwie do Czech, była w zdecydowanej większości
katolicka, w wyprawie wzięli też udział w większej liczbie duchowni i kobiety,
m.in. aby zwiedzić słynne miejsce pątnicze, nie tylko miasto, ale i Jasną Górę,
„svatyně polského národa”76. Organizatorom zależało, aby udział wzięli też czescy przedsiębiorcy ze Śląska austriackiego77, nie wiadomo z jakim efektem.
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„Moravská orlice” 47, nr 182 z 25 VIII 1909, s. 2–3.
„Je povinností všech, kteří vzájemnost slovanskou zvláště po stránce hospodářské pěstovat chtějí, súčastniti se této výpravy, která z hlediska národnostního a národohospodářského zasluhuje
vší pozornosti” (Druhá česká výprava do Polsky (Čenstochové). „Moravská orlice” nr 190 z 22
VIII 1909, s. 4).
Zainteresowanym przypominano, że 12 września w Krakowie odbędzie się walne zebranie
„Slovanské národohospodářské společnosti”.
NL nr 228 z 19 VIII, s. 2; LN nr 232 z 24 VIII 1909, dod. gosp. („Narodni hospodar”), s. 1.
M.in. Napajedla, Ołomuniec, Proštějov, Přerov, Židenice, Vyškov, Kroměříž, Lipnik nad Bečvou, Holešov, Boskovice, Kyjov, Frenštat, Mistek. Czechy były reprezentowane jedynie przez
organizacje rolnicze z Pilzna, Berouna i Domažlic.
M.in. rozdzielił między zainteresowanych przedsiębiorców 50 stypendiów na pokrycie kosztów
wyjazdu na wystawę (NL nr 232 z, s. 3; „Opavský tydeník” nr 65 z 21 VIII 1909, s. 5).
Druhá česká výprava do Čenstochova, „Moravská orlice” 47, nr 206 z 11 IX 1909, s. 1.
Informacje o wyjeździe opublikował „Opavský tydeník” nr 68 z 1 IX 1909, s. 4, wraz z apelem
o liczny udział; zgłaszać się można było do 2 września w sekretariacie czeskiego samorządu
w Polskiej Ostrawie.
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Tym razem relacje ukazywały się głównie w „Lidovych novinach” oraz
w czeskiej prasie ukazującej się na Morawach, osobnego korespondenta wysłała
„Moravská orlice”. Zgodnie z planem wyprawa wyruszyła w czwartek 9 września, znowu pociągiem przez stację w Granicy, skąd gości odprowadzali dwaj
polscy delegaci, m.in. redaktor J. Sieciński z „Głosu Ludu”78. Na peronie w Częstochowie przybyłych witał komisarz wystawy Grossmann, w imieniu gości odpowiadali dr Šileny oraz przewodniczący Centralnego Zrzeszenia Morawskich
Rolników Arnold Klíčník. Goście otrzymali adresy i przewodników do poszczególnych hoteli oraz bilety wstępu na wystawę, na którą wybrali się jeszcze wieczorem. W piątek rano zwiedzili Jasną Górę79, gdzie zrobili sobie wspólną fotografię, w południe na cześć gości odbył się uroczysty obiad. Dla innych przewidziano wspólne zwiedzanie wystawy, po czym część gości odjechała do Warszawy80. O godzinie 1 po południu reprezentacja Czechów81 udała się na spotkanie z W. Małkowskim. Tylko przy tej okazji miały miejsce, skromne zresztą,
przemowy i deklamacje, atmosfera w Częstochowie daleka była bowiem od poprawności z czasu pierwszej wyprawy. Rosyjska żandarmeria pilnowała teraz
wejścia na wystawę, przez co nie było już na niej wielkiego ruchu, nie było słychać gwaru ani pieśni, policja była wszędzie i interweniowała na każdy głośniejszy dźwięk. Polacy stali się bardziej ostrożni82, nawet dziennikarze. W piątek
w nocy dalsza część Czechów odjechała do Warszawy albo Krakowa i Wieliczki, reszta spędziła wieczór w kawiarni Jackowskiego, zresztą po 21 godzinie wystawa była już pusta. W nocy pożegnano ostatnich czeskich gości, którzy wracali
do Brna. Sprawozdawca „Moravské orlice” zdążył jeszcze opisać niedzielę, kiedy na wystawę przybyło tysiące Rosjan i Polaków83.

7
Jeszcze w czasie, kiedy pierwsza wyprawa znad Wełtawy przebywała
w Krakowie, ukazywały się w czeskiej prasie próby podsumowań całego przed78
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LN nr 251 z 12 IX 1909, s. 3; Druhá česká výprava do Čenstochova, „Moravská orlice” 47, nr
207 z 12 IX, s. 1.
LN piszą, że serdecznie przyjęci, ale wtrąca uwagę: „Niestety, czeska wystawa zmieniła się
w pątnicką procesję”.
LN nr 254 z 15 IX 1909, s. 2.
M.in. dr. Šílený, Klíčník, kierownik szkoły Novák oraz wspomniany carski kapelmistrz V. Fast /
Fastr (Druhá česká výprava do Čenstochova, „Moravská orlice” nr 209 z 15 IX 1906, s. 5).
Druhá česká výprava do Čenstochovy, „Moravská orlice” nr 211 z 17 IX 1906, s. 5. Według „Lidovych Novin” redaktor Siciński zaraz na początku oznajmił, że Polakom nie byłoby miło, gdyby
doszło do jakichś przemówień, bo mogłoby to mieć dla nich nieprzyjemne konsekwencje. Przywołał
przykład kapelmistrza orkiestry wojskowej (zapewne Fasta / Fastra), który za zagranie w czasie
pierwszej czeskiej wizyty czeskich pieśni i hymnu został ukarany karą w wysokości 400 rubli.
Ibidem. O tej wyprawie krótko D. Złotkowski, Wystawa…, s. 292–293.
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sięwzięcia. Relacje skupiały się na podkreślaniu znaczenia, jakie ma ona dla
zmiany stosunków pomiędzy obu słowiańskimi narodami, „Lidove noviny”
określiły ją nawet początkiem nowej ery w dziejach polsko-czeskiej współpracy84. „Opavský tydeník” napisał, że przeciwko gwałtom skierowanym przeciw
Czechom w Wiedniu rośnie wspólna słowiańska bariera85. Zwracano także uwagę na ekonomiczne znaczenie przedsięwzięcia, podobnie inne gazety. Np. „Slovanský přehled” napisał, że od samej wystawy w Częstochowie ważniejszy był
aktywny w niej udział czeskich przemysłowców i rolników oraz nawiązane kontakty86, a ponieważ te oceniał wysoko, ze względu na polski bojkot towarów
niemieckich, więc również optymistycznie postrzegał możliwości ekspansji czeskiego przemysłu na ziemie polskie. Ponadto uznał, że uroczyste i serdeczne
przyjęcie czeskiej wyprawy było przełomem w nowożytnej historii Polski87.
Zdaniem „Národních listu” wystawa stanowiła pierwszą praktyczną próbę nawiązania słowiańskiej współpracy w dziedzinie gospodarczej, zgodnie z założeniami neoslawizmu88. Redakcja akcję oceniła jako sukces, któremu jednak nie
przyznawała nadmiernego znaczenia89. Skoro jednak neoslawizm zbankrutował,
zwłaszcza w oczach Polaków, jak już była mowa, dalsze efekt musiały być
ograniczone.
Sama Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie była przez czeską
prasę oceniana pozytywnie, choć nie bez zastrzeżeń. Z pism niezaangażowanych
bezpośrednio w relacjonowanie czeskiej wyprawy o samej wystawie napisał
„Opavský tydeník” ukazujący się w Opawie, stolicy Śląska Austriackiego.
Wspomniał, że to na razie największa impreza spośród zorganizowanych w Polsce, włącznie z warszawską, że prezentuje się bardzo efektownie i estetycznie.
Leży na 37 morgach w parku miejskim na peryferiach miasta, w nowo utworzonej dzielnicy; że dominuje w niej pałac przemysłowy, zbudowany dla ekspozycji
wielkiego i średniego przemysłu; z prawej pawilon przemysłu drobnego, pawilon rolniczy i inne, a wszystko tonie w kwiatach. Czechów interesowały przede
wszystkim firmy czeskie, których było prawie 80. Obok działu maszynowego
oraz odlewów i kuźnictwa, czeskie firmy znaleć można także wśród wyrobów
sukiennictwa, tapicerstwa, galanterii, optycznych, gospodarczych, szklanych, ceramicznych oraz terakoty, mebli i chromolitografii. Osobną ekspozycję ma miasto Praga, które prezentuje się przez serię widokówek strojów ludowych oraz
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NL nr 222, 13 VIII s. 1 – z Krakowa; LN nr 229 z 21 VIII 1909, s. 2; nr 233 z 24 VIII, s. 1 –
art. omawiający jakiś tekst księdza polskiego, który gasi enztuzjazm Polaków do Czechów.
„Opavský tydeník” nr 63 z 14 VIII 1909, s. 1–2. Podobno „Schlesische Zeitung” alarmowala,
że 200 Czechów na czele z Kramařem i Klofačem przyjechało do Polski, aby podburzyć ludzi
przeciw Niemcom.
„Slovanský přehled” 11, 1908–1909, s. 435–453, zwł. s. 442.
„Slovanský přehled” 12, 1909–1910, s. 28–44, s. 34–38.
Výstava polská v Čenstochově, NL 49 nr 220 z 11 VIII 1909 (wcz), s. 2.
Ibidem.
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przez dwie publikacje o morawskiej ornamentyce ludowej, które budzą powszechne uznanie. Reporter „Opavského tydeníka” dodawał, że czeskich firm
jest tak dużo, że po Częstochowie krąży żart, że wystawa mogłaby się nazywać
polsko-czeską; firm zagranicznych jest niewiele. Ogólnie jednak na wystawie
dominuje rolnictwo, taki charakter ma tzw. przemysł krajowy reprezentowany
przez drobne wyroby bardziej rzemiosła niż przemysłu90. „Moravská orlice”,
w oparciu o doświadczenia drugiej wyprawy napisała, że w porównaniu z ubiegłoroczną wystawą praską, w której brało udział 8 tysięcy wystawców, Krajowa
Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie wypadła blado. Gdyby ją jednak oceniać jako przegląd rolnictwa i przemysłu „krajowego”, ocena wypadłaby
dobrze. Redakcja wyraziła też przekonanie, że wystawa przyczyni się do wprowadzenia przez drobnych rolników bardziej nowoczesnych narzędzi oraz przybliży zasady poprawnego gospodarowania91.

Bibliografia
Bułhak W., Dmowski – Rosja a kwestia polska. U źródeł orientacji rosyjskiej obozu narodowego
1886–1908, Warszawa 2000.
Giza A., Neoslawizm i Polacy 1906–1910, Szczecin 1984.
Gruchała J., Stosunek polityków galicyjskich do Rosji i neoslawizmu (1905–1909), „Dzieje Najnowsze” 12, Wrocław etc. 1980, nr 4, s. 3–19.
Herman K., Sládek Z., Slovanská politika Karla Kramáře, Praha 1971.
Hotowetz R., Průvodce jubilejní výstavou obvodu obchodní a živnostenské komory v Praze 1908,
[Praha 1908].
Jakubec I., Jindra Z., Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátků industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2007.
Lustigová M., Karel Kramář. První československý premier, Vyšehrad 2007.
Spyra J., Bez strażaków i trąbek, czyli prasa o zjazdach nauczycieli słowiańskich w monarchii austriackiej przed 1914 rokiem, [w:] Język – szkoła – przestrzeń jako determinanty rozwoju kultury Śląska Cieszyńskiego / Jazyk – škola – prostor jako determinanty kulturního vývoje Těšínského Slezska, red. M. Bogus, Czeski Cieszyn 2012, s. 147–156.
Urbanová V., Výprava Čechů k Polákům v roce 1909, Brno 2011, praca magisterska obroniona
w 2011 r. na Uniwersytecie Masaryka w Brnie pod kierunkiem Prof. PhDr. Jiřího Malířa
(maszynopis dostępny on-line).
Vyšný P., Neo-Slavism and the Czechs 1898–1914, Cambridge 1977.
Złotkowski D., Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie 1909 roku w świetle prasy polskiej, Częstochowa 2009.
90

91

„Opavský tydeník” nr 63 z 14 VIII 1909, s. 1–2. O mieście pisze, że z małych początków miejscowy przemysł rozwinął się do zakładów o ponad tysiącu robotników.
„Moravská orlice” nr 211 z 17 IX 1906, s. 5.
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Summary
From the other side. The Industrial Exhibition in Częstochowa in 1909
as perceived by the Czech and Moravian press
The short-term closer contact of the Polish and Czech national party in the terms of so called
neo-slavism was the background of the first bigger industrial and agricultural exhibition in the
Russian annexation, which was organized in 1909 in Częstochowa. As a consequence, Czech entrepreneurs, journalists and tourists were the most numerous group of foreigners visiting the exhibition area around the Jasna Góra Monastery. This situation, as well as the exhibition itself, were
frequently written about. The article presents the way in which the Czech press presented the exhibition, especially the most important daily newspapers, such as „Narodni listy” and „Lidové
noviny”. They described not only the exhibition, but rather two trips to Poland in August and September 1909 that were organized by the most important political and economic centres of Bohemia
and Moravia. The Poles separated themselves from neo-slavism in the same year, yet the relations
that had been started during the exhibition still continued.
Keywords: neo-slavism , industrial exhibitions, Polish-Czech contacts, press.
Słowa kluczowe: neoslawizm, wystawy przemysłowe, kontakty polsko-czeskie, prasa.
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Wywiad morski II Rzeczypospolitej (1918–1939)
W konsekwencji przyjęcia w czerwcu 1921 r. modelu scentralizowanej służby wywiadowczej1, wspólnej dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych, do pozyskiwania wszelkich informacji ważnych dla państwa z perspektywy jego bezpieczeństwa zewnętrznego zobowiązany został Oddział II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego (dalej: SGWP). Tym samym odmiennie od
rozwiązań brytyjskich, francuskich i amerykańskich2, a podobnie do np. niemieckich czy radzieckich3, w zakresie jego obowiązków znalazły się zarówno
zagadnienia w obszarze sił lądowych, jak i lotnictwa oraz marynarki wojennej 4,
1

2

3

4

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (dalej: CAW), Oddział II Sztabu
Głównego (Generalnego) Wojska Polskiego 1919–1939 (dalej: Oddział II), sygn. I.303.4.14,
NDWP, SG, Oddział II, Nr 24343/II.B.W.1 z 23 czerwca 1921 r.
W państwach tych każdy z rodzajów sił zbrojnych dysponował autonomicznymi strukturami
wywiadu ulokowanymi przy poszczególnych dowództwach.
W Niemczech początkowo istniały, co prawda, oddzielne służby wywiadowcze armii (od 1 stycznia 1921 r. Abteilung Abwehr w Reichswehrministerium) i marynarki wojennej (Marinegeheimdienst), lecz z dniem 1 kwietnia 1928 r. zostały one połączone w jednolitą służbę wywiadowczą. W strukturze powstałej w ten sposób Abwehry za prowadzenie wywiadu morskiego ostatecznie odpowiadała Sekcja IM (Marine) Wydziału I (Abwehr I); O. Reile, Geheime Ostfront: die
deutsche Abwehr im Osten 1921–1945, München 1963, s. 47, 176–177; H. Ćwięk, Wywiad Republiki Weimarskiej przeciwko Polsce [w:] Polski wywiad wojskowy 1918–1945, red. P. Kołakowski, A. Pepłoński, Toruń 2006, s. 271–272, 280. W ZSRR natomiast cały wywiad wojskowy
zgrupowany był w strukturach Zarządu Wywiadowczego RKKA (Razwiedupr). Początkowo za
prowadzenie wywiadu morskiego odpowiadał Wydział V Morski wchodzący w skład Oddziału 3.
(Wywiad Agencyjny), a ostatecznie Oddział 4. Pozyskiwaniem informacji w obszarze zagadnień
morskich zajmował się jednak również „konkurencyjny” Wydział Zagraniczny (Inostrannyj Otdieł – INO) WCzKa/GPU/OGPU; P. Kołakowski, Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 2013, s. 20, 37.
Patrz: CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.133, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 23881/II.Inf.O. z 20
lutego 1925 r.: Instrukcja ogólna dla attachés wojskowych o prowadzeniu pracy informacyjnej
i o konstrukcji raportów.
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zlecane przez poszczególne dowództwa czy departamenty Ministerstwa Spraw
Wojskowych (dalej: MSWojsk.). W przypadku spraw morskich formułował je
początkowo Departament Spraw Morskich (dalej: DSM)5, przekształcony z
dniem 1 stycznia 1922 r. w Kierownictwo Marynarki Wojennej (dalej: KMW)6.
Pomimo to, aż do 1935 r. Oddział II SGWP nie posiadał żadnej wyspecjalizowanej w tym kierunku komórki studyjnej, będąc na tym polu wyraźnie upośledzony nawet w stosunku do lotnictwa7. Nie dość bowiem, że nie dostrzegano
potrzeby jej powołania, to jeszcze w obsadzie personalnej Centrali praktycznie
nie było oficerów floty8, choć oficerowie lotnictwa pojawiali się w obsadzie
komórek ewidencyjno-studyjnych9.
Dopiero ustanowienie Referatu Morskiego w ramach Samodzielnego Referatu Studiów Ogólnych i obsadzenie go kmdr. ppor. w st. spocz. Rafałem Czeczottem (z dniem 9 lutego 1935 r.) częściowo zmieniło ten stan rzeczy10. Choć był to
referat wyłącznie studyjny, a nie wywiadowczy, i na dodatek jednoosobowy, to
i tak jego powołanie należy ocenić pozytywnie. Po raz pierwszy w centrali wywiadu powstała bowiem komórka odpowiedzialna bezpośrednio i wyłącznie za
śledzenie rozwoju sił morskich państw obcych11. Zasadniczy przełom nastąpił
jednak dopiero wiosną 1939 r., wraz z utworzeniem w KMW Samodzielnego
Referatu Ewidencji Marynarek Obcych pod kierownictwem kmdr. ppor. Brunona Jabłońskiego12. Zgodnie z założeniami miał to być zalążek autonomicznego
5

6
7

8

9

10

11

12

Departament Spraw Morskich powstał z przekształcenia Sekcji Marynarki w MSWojsk., na
mocy uchwały Rady Ministrów z 20 marca 1919 r. oraz rozkazu ministra spraw wojskowych
z 22 kwietnia 1919 r.; „Dziennik Rozkazów Wojskowych” 1919, nr 46, poz. 1527.
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1922, nr 30, poz. 243.
Choć dopiero w marcu 1939 r. powołano Samodzielny Referat Informacyjny Sztabu Lotniczego
SG, powierzając jego kierownictwo mjr. pil. Juliuszowi Dziewulskiemu, to w obsadzie dwóch
kluczowych referatów studyjnych („Niemcy” i „Rosja”) znajdowali się referenci ds. lotniczych,
a w Samodzielnym Referacie „Niemcy” (od 1932 r.) – nawet Referat Lotniczy kpt/mjr. obs. Ferdynanda Bobińskiego; Ł. Ulatowski, Polski wywiad wojskowy w 1939 roku. Struktura organizacyjna, składy osobowe, personel, budżet, mob., Warszawa 2013, s. 38–45, 82, 99.
Występowali wyłącznie w obsadzie komórek odpowiedzialnych za zagadnienia traktatowotranzytowe (kmdr por. inż. Karol Firych, kmdr ppor. Wiktor Wojnicz); ibidem, s. 15–28.
Np. wspomniany wyżej kpt./mjr obs. F. Bobiński w Referacie „Niemcy” oraz mjr dypl. pil.
Stanisław Szczekowski w Referacie „Rosja”.
Ł. Ulatowski, op. cit., s. 85. Choć w podobnej sytuacji znajdowało się również lotnictwo, gdyż
dopiero w marcu 1939 r. powołano Samodzielny Referat Informacyjny Sztabu Lotniczego SG,
powierzając jego kierownictwo mjr. pil. Juliuszowi Dziewulskiemu, to przynajmniej w obsadzie dwóch kluczowych referatów studyjnych („Niemcy” i „Rosja”) znajdowali się referenci
ds. lotniczych, a w Samodzielnym Referacie „Niemcy” nawet Referat Lotniczy kpt./mjr. obs.
Ferdynanda Bobińskiego; ibidem, s. 38–45, 82, 99.
Ponieważ nie był to referat „kierunkowy”, lecz wspólny dla całego Wydziału IV Studiów,
w zakresie jego zainteresowań były nie tylko floty niemiecka i radziecka, ale i inne; Instytut
Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), sygn. B.I.6g, Raport mjr.
dypl. Jana Leśniaka, 9 stycznia 1940 r.
A. Suchcitz, Organizacja wywiadu Polskiej Marynarki Wojennej w relacji kmdr. Brunona Jabłońskiego, [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP, t. 2, red. T. Dubicki, Łomianki 2012,
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wywiadu morskiego, którego PMW do tej pory nie posiadała, choć potrzeby
w tym zakresie były ewidentne.
Wybuch wojny przerwał jednak prace organizacyjne13, w efekcie czego – jak
się miało okazać – nigdy nie powstał samodzielny wywiad morski.
W grudniu 1939 r. pod kierownictwem mjr. Jana Henryka Żychonia – co
prawda – powołano w Paryżu Polskie Biuro Wywiadowcze, jednak wyłącznie
z inicjatywy francuskiego wywiadu morskiego, w związku z czym zostało mu
ono podporządkowane14. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii kierownictwo tej
komórki przejął kmdr ppor. B. Jabłoński, jednak z klasycznym wywiadem morskim miało ono już niewiele wspólnego i w grudniu 1941 r. jako Wydział Wywiadowczy KMW zostało operacyjnie i organizacyjnie podporządkowane Oddziałowi II Sztabu Naczelnego Wodza15. Zarówno przed połączeniem, jak i po
połączeniu, a zwłaszcza po nim, nie zajmowało się bowiem wywiadem dokumentalnym, lecz obserwacyjnym oraz przemysłowym, dostarczając wyłącznie
informacji na temat ruchu okrętów i statków, remontów oraz produkcji nowych
jednostek16.
Zgodnie z obowiązującą w okresie międzywojennym doktryną obronną, zagadnienia morskie, choć ważne w kontekście obrony wybrzeża i zabezpieczenia
szlaków tranzytowych, nie były priorytetem dla Oddziału II SGWP. Pomimo to,

13

14

15

16

s. 358. Nominacja musiała nastąpić w marcu, a rzeczywiste objęcie stanowiska w końcu kwietnia 1939 r. Obsada personalna KMW na dzień 23 marca 1939 r. wykazuje już bowiem kmdr.
ppor. B. Jabłońskiego jako kierownika wyżej wymienionego Referatu; R. Rybka, K. Stepan,
Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939 r., Kraków 2006, s. 900.
Zdołano jedynie wysłać kilku oficerów na kurs techniki wywiadowczej, oddelegowując ich następnie do Oddziału II. SGWP. Kpt. mar. Marian Kadulski został ulokowany w Konsulacie RP
w Szczecinie, a kpt. mar. Leon Mizgalski w Konsulacie RP w Królewcu. Nie zdołano natomiast przeszkolić i wysłać do Konsulatu RP w Hamburgu kpt. mar. Stanisława Rusieckiego
oraz kpt. mar. Bolesława Romanowskiego przewidzianego do obsady etatu w Konsulacie RP
w Leningradzie, a także uruchomić komórki radiopodsłuchu morskiego (kmdr ppor. Konrad
Namieśnikowski) oraz nawiązać współpracy z attachés morskimi i Oddziałem II SGWP;
A. Suchcitz, op. cit., s. 361; B. Jabłoński, Wywiad, czyli służba szpiegowska, cz. 2, „Nasze Sygnały” 1972, nr 126, s. 30.
W związku z zamiarem stworzenia sieci wywiadowczej w obrębie Morza Bałtyckiego, dowódca Marine Nationale adm. François Darlana wystąpił do gen. W. Sikorskiego o przydział do 2.
Biura Admiralicji 12 oficerów b. Oddziału II SGWP: mjr. Jana Żychonia, kmdr. ppor. Czesława Janickiego, kpt. Edmunda Piechowiaka, kpt. Tadeusza Szefera, kpt. Henryka Szmidta, ppor.
Stefana Kucharskiego, mjr. Witolda Langenfelda, kmdr. Tadeusza Mindaka, kpt. Witolda Szymaniaka, kpt. Romana Koperskiego, ppor. Zdzisława Martysza (?) i ppor. Edwarda Skibę;
IPMS, sygn. A.XII.88/848K, adm. F. Darlan do gen. W. Sikorskiego [b.d.].
A. Suchcitz, Zarys struktury organizacyjnej Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza 1939–1945
[w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności Oddziału II
SGWP, t. 1, red. T. Dubicki, Łomianki 2010, s. 74–76.
Patrz: A. Pepłoński, T. Dubicki, R. Majzner, Wywiad morski: ruch okrętów, obserwacja portów
i stoczni, [w:] Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej, red.
T. Dubicki, D. Nałęcz, T. Stirling, Warszawa 2004, s. 489–499.
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dzięki rozbudowanej strukturze placówek wywiadu płytkiego i głębokiego,
a przede wszystkim dzięki akredytowanym przy przedstawicielstwach dyplomatycznych attachés wojskowym i morskim17, dostarczył on w całym okresie międzywojennym stosunkowo licznych informacji z zakresu zagadnień wojennomorskich, choć – co trzeba niestety przyznać – o zróżnicowanej, zasadniczo
ograniczonej wartości18.
Permanentne niedofinansowanie Oddziału II SGWP – zwłaszcza w latach 20.
– skutkowało niedostrzeganiem potrzeb informacyjnych PMW, w efekcie czego
przez cały okres międzywojenny zaledwie siedmiu oficerów floty służyło na
placówkach wojskowo-dyplomatycznych – w tym aż czterech w latach 1919–
192219, a jeden do 1926 r.20 Ostatnich dwóch – zarazem jedynych samodzielnych
attachés morskich – mianowano dopiero latem 1939 r. w sytuacji, gdy w obliczu
zbliżającej się wojny ich podstawowym zadaniem było koordynowanie tranzytu
materiału wojennego do kraju21. Nawet placówkami, które zostały akredytowane
jako wojskowe i morskie (tak jak Paryż – od 1923 r., Tokio – od 1928 r., Rzym
– od 1935 r., i Waszyngton – od 1937 r.), kierowali oficerowie armii, sporadycznie lotnictwa22.
17

18

19

20

21

22

Patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe II Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania, wyd. 2, Częstochowa 2014; idem, Attachés morscy w systemie bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej 1918–1939, [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Materiały i studia, t. 1, red.
A. Krzak, D. Gibas-Krzak, Szczecin 2012, s. 333–346.
Obowiązek dostarczania informacji odnośnie do zagadnień wojenno-morskich regulowały
wszystkie kolejne instrukcje ogólne, a do 1930 r. nawet oddzielne instrukcje dla attachés morskich: z 2 grudnia 1919 r. i z 29 lutego 1924 r. – patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe…,
s. 78–82, 93–101; idem, Obowiązki i zadania attachés morskich II RP w świetle instrukcji
ogólnych i szczegółowych, [w:] Wywiad wojskowy i kontrwywiad II RP, t. 3, red. T. Dubicki,
Łomianki 2013, s. 60–82.
Byli to: kontradm. Wacław Kłoczkowski w Londynie (1919–1921), gen. ppor. mar. Zygmunt
Brynk w Waszyngtonie (1919–1920), kpt. mar. Stefan Frankowski w Sztokholmie (1919–1921)
i kmdr por. Jan Stankiewicz w Moskwie (1921–1922).
Był to kmdr por. Bohdan Jarociński w Rydze (1921–1926), na dodatek oficer korpusu rzeczno-brzegowego.
Byli to kmdr ppor. Stanisław Lasocki w Paryżu (1939 r.) i kmdr por. dypl. Tadeusz Stoklasa
w Londynie (1939 r.).
W Paryżu było to 2 oficerów korpusu osobowego piechoty, 1 kawalerii i 1 artylerii; w Rzymie
– 1 oficer korpusu osobowego artylerii i 1 lotnictwa; w Tokio – 3 oficerów korpusu osobowego
piechoty i 1 saper; w Waszyngtonie – 1 oficer korpusu osobowego lotnictwa. Wyraźnie dominowali więc oficerowie piechoty (5), przed artylerzystami (2), lotnikami (2) oraz kawalerzystą
(1) i saperem (1). Choć niemal wszyscy (z wyjątkiem jednego) byli absolwentami Wyższej
Szkoły Wojennej w Warszawie – ewentualnie francuskiej Ĕcole Supérieure de Guerre w Paryżu, to jednak trudno ich było uznać za kompetentnych w zakresie spraw morskich i wojenno-morskich; R. Majzner, Attachaty wojskowe…, s. 535–550; P. Stawecki, Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997; R. Majzner, Kombatanci pierwszej wojny światowej jako attachés wojskowi 1918–1939, [w:] „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani
i kombatanci jako problem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku, Lublin 2016.
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W konsekwencji zasadniczo dostarczały one wyłącznie informacji na temat
rozbudowy potencjału poszczególnych flot, w tym przede wszystkim charakterystyk taktyczno-technicznych jednostek – zwłaszcza nowo budowanych.
Szczególną uwagę zwracano przy tym nie na największe floty – brytyjską, amerykańską, japońską, francuską i włoską, lecz na Niemcy i ZSRR, przy czym o ile
w latach 20. i pierwszej połowie 30. koncentrowano się niemal wyłącznie na
flocie radzieckiej, o tyle w drugiej połowie lat 30. wyraźnie dominowały już doniesienia na temat Kriegsmarine.
Sytuacja ta była wynikiem splotu różnych czynników, wśród których zasadniczą rolę odgrywała ogólna słabość wywiadu na kierunku wschodnim spowodowana po części rozległymi konsekwencjami afery MOCR-TRUST23 oraz różnorodnymi perturbacjami na polu współpracy wywiadowczej z państwami bałtyckimi, częściowo zresztą powyższą aferą wywołanymi. Nie bez znaczenia był
również fakt otoczenia szczególną osłoną kontrwywiadowczą programu rozbudowy i modernizacji floty radzieckiej.
Rozbudowa niemieckich sił zbrojnych, a zwłaszcza floty wojennej, postępowała natomiast niemalże w sposób jawny, na podstawie porozumienia morskiego z Wielką Brytanią. Pole do obserwacji było więc szerokie, a na dodatek
nie podlegało jakiejś szczególnej ochronie kontrwywiadowczej, co ułatwiało pozyskiwanie informacji.
Największe niedostatki – zauważalne zwłaszcza w drugiej połowie lat 30. –
występowały w dziedzinie zagadnień doktrynalnych. Niekompetentni i całkowicie nieprzygotowani od strony fachowej attachés wojskowi – nawet jeśli byli
akredytowani równocześnie w charakterze attachés morskich, praktycznie
w ogóle nie śledzili ewolucji morskiej myśli wojennej. W ograniczonym stopniu
zwracali również uwagę na nowinki z zakresu budownictwa okrętowego.
W obydwu powyższych kwestiach ograniczali się zazwyczaj do przesłania wycinków z – w najlepszym wypadku – fachowych periodyków. Brak stosownego
przygotowania sprawiał, że nie byli w stanie ich konfrontować lub uzupełniać
w rozmowach z obcymi attachés morskimi. Znaczną, choć nie zawsze wnikliwą,
uwagę poświęcali międzynarodowym konferencjom rozbrojeniowym (morskim)24. Z wyżej wymienionych powodów nie byli jednakże w stanie ocenić
konsekwencji przyjętych w ich trakcie rozwiązań.
23

24

Patrz m.in.: A. Krzak, Czerwoni Azefowie. Afera MOCR-TRUST 1922–1927, Warszawa 2010;
R. Wraga (J. Niezbrzycki), Trust, „Kultura” 1949, nr 4/21–5/22; W. Michniewicz, Wielki bluff
sowiecki, Chicago 1991; A.S. Gasparyan, „Opieracja Triest”. Sowietskaja razwiedka protiw
russkoj emigracji 1922–1937, Moskwa 2008; S. Wojciechowski, Triest. Wospominanija i dokumienty, London (Kanada) 1974; G. Joffe, Trest: legendy i fakty, „Nowyj Żurnał” 2007, nr
249; W.T. Drymmer, Trust, „Kultura” 1965, nr 2/217; M. Świerczek, Afera MOCR-Trest.
Przyczyny stojące za wyborem Oddziału II jako elementu taktycznego operacji – próba analizy,
[w:] Sukcesy i porażki wywiadu polskiego 1918–1945, red. R. Majzner, Częstochowa 2014, s. 65–80.
Odnośnie do konferencji waszyngtońskiej 1921/1922 r. – patrz: Archiwum Akt Nowych
w Warszawie (dalej: AAN), Sztab Główny Wojska Polskiego 1918–1939 (dalej: Sztab Głów-
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Jak zostało to wyżej nadmienione, uwaga Oddziału II SGWP w obszarze zagadnień wojenno-morskich w latach 20. i na początku 30. została w znacznym stopniu
skoncentrowana na flocie radzieckiej. Potencjał Reichsmarine precyzyjnie określały
bowiem postanowienia traktatu wersalskiego25, a pozostałych kluczowych flot –
tzw. traktatu pięciu, zawartego 6 lutego 1922 r. podczas konferencji waszyngtońskiej26. Potencjału floty radzieckiej nie regulowały natomiast żadne porozumienia
międzynarodowe, przez co nie podlegała ona jakiejkolwiek kontroli, a na dodatek jej
rozwój kształtował się pod wpływem współpracy wojskowej z Niemcami. W tych
okolicznościach śledzenie jej rozwoju powinno być imperatywem.
Działania mające na celu odtworzenie aktualnego Ordre de Bataille Robotniczo-Chłopskiej Floty Czerwonej (dalej: RKKF – Rabocze-Krestianskij Krasnyj Fłot) zlecano, co prawda, attachés wojskowym w Moskwie, Rydze, Tallinie
i Helsingforsie oraz placówkom wywiadowczym ulokowanym na terenie ZSRR,
Łotwy, Estonii i Finlandii, jednak, co zaskakujące w tych okolicznościach – nie
na poziomie instrukcji pracy placówki, lecz doraźnie zlecanych zadań. Jest to
tym bardziej niezrozumiałe, że w pierwotnym etacie attachatu moskiewskiego
znalazł się kmdr por. Jan Stankiewicz jako I pomocnik attaché wojskowego
i nieformalny attaché morski, co mogłoby sugerować, że zagadnienia morskie
będą traktowane jako równorzędne wobec pozostałych rodzajów radzieckich sił
zbrojnych. Tymczasem żadna z instrukcji nie formułowała otwarcie zadań informacyjno-wywiadowczych w obszarze radzieckiej floty wojennej, najwyraźniej uznając, że była ona mniej istotna od np. „Wsieobuczu”27. Można by więc

25

26

27

ny), sygn. 616.20; poprzez pierwszą konferencję londyńską 1930 r. – patrz m.in.: AAN, Attachés wojskowi przy stolicach państw kapitalistycznych (dalej: Attachés), sygn. A.II.111; drugą
konferencję londyńską z 1935–1936 r. – patrz: AAN, Sztab Główny, sygn. 616.291, SG, Oddział II, Sprawozdanie SRO z działalności za 1935 r., 28 lutego 1936 r.; CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.7715, attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Rzymie mjr
dypl. Cezary Niewęgłowski, L.15/Tjn. z 9 grudnia 1935 r.; oraz genewską konferencję rozbrojeniową – patrz m.in.: AAN, sygn. 616.281, MSWojsk., SG, Oddział II, L.dz. 20896/II.S.O.
z 10 marca 1938 r.
Ustalał nie tylko jej powojenne O. de B., ale i stanowił, że nowe jednostki mogły zasilić jej
skład najwcześniej po 15 (niszczyciele, torpedowce) i 20 (pancerniki i krążowniki) latach od
dnia wodowania, przy ustalonym limicie wyporności (10 tys. t w przypadku pancerników,
6 tys. t. – krążowników, 800 t – niszczycieli, i 200 t – torpedowców); Traktat pokoju między
mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Niemcami podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 roku, Warszawa 1919, art. 181–190. Pierwszymi nowymi jednostkami Reichsmarine
były dopiero lekki krążownik „Emden” (1925 r.) i 6 torpedowców typu „Möwe” (1926–1928) –
patrz: M. Sobański, Niemiecki krążownik lekki Emden (III), „Okręty Wojenne” 2005, nr 65 i nr
66; S.W. Patjanin, Pierwsze jaskółki floty wersalskiej, „Okręty Wojenne” 2009, nr 93 i nr 94.
Patrz: S. Sierpowski, Źródła do historii powszechnej okresu międzywojennego, t. 1: 1917–1926,
Poznań 1989, s. 241–246; J.W. Dyskant, Konflikty i zbrojenia morskie 1918–1939, Gdańsk
1983, s. 134–142.
Wsieobucz – organizacja zajmująca się szkoleniem wojskowym przedpoborowych i poborowych, odpowiednik działającego w II RP „Przysposobienia Wojskowego”. Zarówno instrukcja
dla placówki – patrz: AAN, Attachat Wojskowy w Moskwie (dalej: AWM), sygn. 8, NDWP,
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w tej sytuacji sarkastycznie stwierdzić, że odwołanie z placówki kmdr. J. Stankiewicza z dniem 1 stycznia 1922 r.28 było w pełni uzasadnione, skoro zarówno
szefostwo wywiadu, jak i KMW nie miały pomysłu, jak go skutecznie na tej placówce wykorzystać.
W efekcie, w przeciwieństwie do pozostałych rodzajów radzieckich sił
zbrojnych, RKKF nie została poddana systematycznej obserwacji. Intensywność
działań w tym obszarze uzależniona była bowiem wyłącznie od aktywności
KMW na tym polu, co samo w sobie można by uznać nawet za naturalne, gdyby
nie fakt, że w obowiązującej polskiej doktrynie obronnej ZSRR postrzegany był
ewidentnie jako państwo wrogie – nawet bardziej niebezpieczne (w latach 20.)
niż Niemcy, a jego potencjał morski był nieporównywalnie większy od mikroskopijnej wówczas PMW – przypomnijmy, dysponującej w połowie lat 20. raptem 5 małymi torpedowcami, 4 małymi trałowcami i 2 kanonierkami.
Z analizy zleceń formułowanych przez KMW oraz meldunków nadsyłanych
przez attachés wojskowych jednoznacznie wynika, że początkowo zainteresowanie budziła – co zresztą zrozumiałe – wyłącznie Flota Bałtycka.
W trakcie wojny 1920 r. szczególną uwagę przykuwała kwestia ciągłości
transportów sprzętu wojennego dostarczanych do portu w Gdańsku. Dlatego też
zrozumiały niepokój wzbudziła pozyskana od francuskiego wywiadu informacja, że dwa radzieckie okręty podwodne otrzymały rozkaz wyjścia w morze celem topienia statków płynących z zaopatrzeniem dla Polski. Do sprawdzenia
powyższej wiadomości i ewentualnego dalszego śledzenia ruchów tych jednostek zobowiązany został głównie attachat wojskowy w Rewlu29.
Po zakończeniu wojny zainteresowanie radziecką flotą sprowadzało się do
prób ustalenia jej składu, nabierając tym samym charakteru działań rutynowych.
W maju 1922 r. podjęto np. starania celem wyjaśnienia doniesień, że Rosjanie definitywnie sprzedali Niemcom okręty liniowe: „Cesarewicz” i „Piotr Wielikij”, krążowniki: „Gromoboj”, „Rossija”, „Bogatyr” i „Diana”, stawiacz min
„Amur” oraz 6 torpedowców typu „Donskij Kozak”30. Z poczynionych wówczas

28
29

30

SG, O.II, Nr 30437/II.Ew.5 z 30 lipca 1921 r. – jak i instrukcja w sprawie organizacji wywiadu
na ZSRR – patrz: AAN, Attachés, sygn. A.II.67/1, NDWP, SG, Oddział II, L. 32294/II.B.W./4
z 10 sierpnia 1921 r. – wśród obiektów obserwacji nie wymieniały floty wojennej. Patrz:
R. Majzner, Attachaty wojskowe…, s. 355–365; idem, Wpływ stosunków polsko-radzieckich na
organizację i funkcjonowanie Attachatu Wojskowego przy Poselstwie/Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie (1921–1939). Zarys problematyki, [w:] Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Warszawa – Siedlce 2012, s. 241–257.
AAN, AWM, sygn. 8, MSWojsk., SG, L. 15259/II.Inf.I.A. z 9 grudnia 1921 r.
Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (dalej: IJP), Kolekcja Archiwalna Online (dalej:
KAO), sygn. 701/2/32, attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Helsingforsie, nr 1138
z 4 października 1920 r.
AAN, Attachés, sygn. A.II.84/1, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 12393/II/Inf./II.A. z 5 maja
1922 r. Jednostki te miały zostać zezłomowane za wyjątkiem krążowników „Gromoboj”
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ustaleń wynikało, że w wyniku tej operacji w skład Floty Bałtyckiej wchodzić
będą wyłącznie jednostki najnowocześniejsze i w najlepszym stanie technicznym: okręt liniowy „Marat”, 5 kontrtorpedowców typu „Nowik” i 8 okrętów
podwodnych typu „AG”31. Po roku okazało się jednak, że stopień redukcji jest
znacznie mniejszy od przewidywanego, gdyż w skład Floty Bałtyckiej wchodzić
miało ogółem 86 jednostek bojowych32.
Próbując ustalić jej rzeczywisty skład, w październiku 1924 r. kmdr Czesław
Petelenz w imieniu KMW wystąpił do Oddziału II SGWP o sprawdzenie:
1. czy pancernik „Pariżskaja Komuna”, krążownik „Riurik”, krążownik lekki
„Swietłana” i kontrtorpedowiec „Zinowiew” znajdują się w składzie floty
czynnej,
2. czy krążownik „Riurik” 1 października 1924 r. wykonał strzelania koło
Libawy,
3. czy okręt podwodny „Batrak” jest jednostką nową, czy też należy do typu
„Krasnofłotiec”,
4. w jakim stanie są znajdują się trzy pozostałe krążowniki typu „Swietłana”,
5. ile kontrtorpedowców oraz okrętów podwodnych jest obecnie w rosyjskich
stoczniach i kiedy nastąpi ich wcielenie do floty czynnej,
6. czy inżynierowie niemieccy remontują radzieckie okręty,
7. czy Niemcy wysyłają do ZSRR okręty podwodne,
8. czy okręt podwodny „Nr 2” zatonął podczas ćwiczeń,
9. czy okręt liniowy „Andriej Pierwozwannyj” został sprzedany, czy też pływa
w składzie floty czynnej,
10. na jakim etapie są remonty pancerników „Połtawa” i „Gangut”33.
Próbom ustalenia O. de B. towarzyszyły także wysiłki zmierzające do oceny
sprawności bojowej floty oraz poziomu wyszkolenia załóg. W tym celu gromadzono informacje odnośnie do przeprowadzanych manewrów morskich na Bałtyku.
Po raz pierwszy Oddział II SGWP dostarczył takowe w 1923 r.34, a następnie
we wrześniu 1924 r. i sierpniu 1925 r., zwracając uwagę, że wyżej wskazane
manewry przeprowadzone zostały już wspólnie z flotą niemiecką35. Skrupulatnie

31
32
33

34
35

i „Rossija”, które miały zostać odstąpione Holandii. Z odpowiedzi wynikało, że sprawa sprzedaży okrętów Niemcom została przekazana Wniesztorgowi, który powołał w tym celu specjalny urząd „Łommietał”; AAN, Attachés, sygn. A.II.84/1, Oddział II SG, Nr 19888/II.Inf/II.A.
z 27 lipca 1922 r.
AAN, Attachés, sygn. A.II.84/1, Oddział II SG, Nr 19888/II.Inf/II.A. z 27 lipca 1922 r.
AAN, Attachés, sygn. A.II.69, meldunek wywiadowczy PW „O-5” nr 2629 z 17 lipca 1923 r.
CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.100, KMW, L.dz. 19110/24.Pl. i Ew. z 20 października 1924 r.
Zadanie sprawdzenia powyższych kwestii postawiono attachés wojskowym w Rydze, Rewlu
i Helsingforsie.
AAN, AWM, sygn. 11, MSWojsk., SG, Oddział II, Nr 4240/II.Inf/II.A. z 28 lutego 1923 r.
Ustalono, że w manewrach przeprowadzonych 4–8 września 1924 r. zespół niemiecki składał
się z 3 pancerników, 4 krążowników, 18 torpedowców i 9 okrętów pomocniczych, a radziecki
z pancernika „Marat” i 8 kontrtorpedowców typu „Karl Marks”. Z kolei w sierpniu 1925 r.
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obserwowano także inne formy kontaktów dwustronnych, odnotowując np. wizyty krążowników „Profintiern” i „Awrora” w Swinemünde (Świnoujście),
a kontrtorpedowców „Lenin” i „Rykow” w Pillau (Piława) w sierpniu 1929 r.36
Z tych samych powodów skrzętnie odnotowywano także wszelkie doniesienia na temat przypadków zatonięcia jednostek, traktując je jako wskazówkę odnośnie do jakości technicznej okrętów oraz wyszkolenia załóg37, które zresztą –
bazując na opiniach japońskiego attaché morskiego kpt. Massaki – oceniano jako niskie38.
W połowie 1926 r. zainteresowanie rozszerzono na Flotę Czarnomorską,
najwyraźniej dostrzegając, że zagraża ona nie tylko sojuszniczej Rumunii, ale
potencjalnie zagraża także naszemu południowemu tranzytowi, którego koncepcję zaczęto mniej więcej w tym czasie szczegółowo opracowywać. Jak słusznie
zauważono, postanowienia konferencji w Lozannie w sprawie statusu cieśnin tureckich były bowiem tak trwałe, jak stanowisko Ankary, która z perspektywy
Warszawy momentami niebezpiecznie „flirtowała” z Moskwą39.
O ile w przypadku Floty Bałtyckiej opierano się głównie na ustaleniach estońskiego, łotewskiego i fińskiego attachés wojskowych akredytowanych
w ZSRR, o tyle w przypadku Floty Czarnomorskiej podstawowym źródłem informacji okazał się głównie turecki i po części włoski attaché wojskowy oraz
japoński attaché morski40.

36
37

38

39

40

udział w nich wzięło 20 niemieckich okrętów nawodnych i 4 radzieckie okręty podwodne;
CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.3410, Streszczenia i wyciągi odnośnie współpracy radziecko-niemieckiej 1920–1933; M. Supłat, Zagadkowy rok 1924 na Bałtyku, „Okręty Wojenne” 2007,
nr 82, s. 35–39.
CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.3410, Streszczenia i wyciągi…
Wg ustaleń attachatu moskiewskiego w połowie 1931 r. miały miejsce łącznie 3 takie wypadki
– 1 we Flocie Bałtyckiej i 2 we Flocie Czarnomorskiej (jeden wskutek otwarcia kingstonów,
a drugi zderzenia z krążownikiem); AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie
RP w Moskwie, nr 627.tjn. z 23 czerwca 1931 r.; nr 815.tjn. z 11 sierpnia 1931 r.; nr 1064.tjn.
z 27 października 1931 r. Wg dostępnych danych w całym okresie międzywojennym w RKKF
w wyniku wypadków zatonęło ogółem 8 okrętów podwodnych: „Ugor” (27 marca 1920 r. na
Newie), „Nr 2” (1927 r. w Zatoce Fińskiej), „Nr 9” (22 maja 1931 r., Zatoka Fińska, zderzenie
z okrętem podwodnym „Nr 4”), „Nr 16” (8 czerwca 1931 r., rejon Sewastopola, zderzenie
z kontrtorpedowcem „Frunze”), „B-3” (25 lipca 1935 r. Zatoka Fińska, zderzenie z okrętem liniowym „Marat”), „B-5” (wrzesień 1935 r., Bałtyk), „Nr 7” (13 września 1935 r. w Zatoce Fińskiej), „SzCz-103” (1937/1938 na Dalekim Wschodzie) i „M-90” (1938 r. Bałtyk, staranowany
przez holownik); J.W. Dyskant, op. cit., s. 600–603. Informacje attachatu zasadniczo znajdują
więc potwierdzenie.
AAN, AWM, sygn. 20, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 706 z 6 lipca
1926 r.
Wyrażała np. zgodę na przepłynięcie przez cieśniny radzieckich okrętów wojennych – m.in.
w styczniu 1930 r. pancernika „Pariżskaja Komuna” i krążownika „Profintiern” (patrz dalej).
W związku z tym, jako źródłom nadano im nawet kryptonimy: „Pest” – estońskiemu, „Narta” – fińskiemu, „Wulkan” – japońskiemu, „Sud” – włoskiemu i „Orient” – tureckiemu; AAN, AWM, sygn.
46, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 433.tjn. z 10 czerwca 1930 r.
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Na podstawie zebranych przez nich obserwacji ustalono, że w skład Floty
Czarnomorskiej w 1926 r. wchodziły krążownik „Komintiern” o wyporności
6500 t, lekki krążownik „Czerwona Ukraina” o wyporności 6 tys. t, 3 niszczyciele41, 5 torpedowców42, 3 okręty podwodne43 oraz 3 szkolne kanonierki o wyporności 1 tys. t. Równocześnie oceniono, że pod względem zdolności bojowych
najlepiej prezentuje się krążownik „Czerwona Ukraina” oraz zespół okrętów
podwodnych, które w każdej chwili mogły być użyte operacyjnie44.
Do wyraźnego zintensyfikowania obserwacji doszło na przełomie lat 20.
i 30., co nie było dziełem przypadku. W 1926 r. zapoczątkowane zostały bowiem zarówno program rozbudowy PMW – przeznaczonej zgodnie z ówcześnie
obowiązującą doktryną do operowania na radzieckich liniach komunikacyjnych
oraz osłony własnych na Bałtyku45, jak i RKKF, którą w przeciągu pierwszych
pięciu lat wzmocnić miało ponad trzydzieści jednostek46.
Już w połowie 1929 r. przedłożono całościowe O. de B. Floty Bałtyckiej
i Czarnomorskiej47, a po upływie sześciu miesięcy kolejne, z których wynikało,
że w skład Floty Bałtyckiej wchodzą pancerniki: „Pariżskaja Komuna”, „Oktia41

42

43

44
45

46

47

Dwa większe (ok. 2 tys. t wyporności) i jeden mniejszy (ok. 1200 t wyporności). W rzeczywistości w skład Floty Czarnomorskiej wchodziły wówczas 3 kontrtorpedowce typu „Nowik”
(„Niezamożnik”, „Pietrowskij”, „Szaumian”) o wyporności 1323 t. Czwarta jednostka tego typu („Dzierżyńskij” ex „Kaliakrija”) była w trakcie prac remontowych po podniesieniu z dna
w 1925 r. i do służby weszła dopiero w 1929 r. pod nazwą „Dzierżynskij” (do 1926 r. „Kaliakrija”); J.W. Dyskant, op. cit., s. 599.
Jeden o wyporności 600 t, pozostałe – 300 t. W rzeczywistości były to dwie jednostki typu
„Prytkij” o wyporności ok. 240 t („Badina”, „Lejtienant Szmidt”) oraz jedna typu „Zawidnyj”
o wyporności 356 t („Marti”); J.W. Dyskant, op. cit., s. 599.
Dwie w bardzo dobrym stanie (o wyporności ponad 1 tys. t) i jedna starsza (600 t). W rzeczywistości w skład Floty Czarnomorskiej wchodziło wówczas 5 okrętów podwodnych: „Nr 11”
(ex „Nierpa” z 1915 r., 645/790 t.) oraz 4 typu „AG” („A-1 do „A-4”) – dostarczone jeszcze
carskiej Rosji, ale montowane dopiero w latach 1920–1923, o wyporności 355/434 t; J.W. Dyskant, op. cit., s. 602–603.
AAN, AWM, sygn. 20, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 706 z 6 lipca 1926 r.
Co prawda, decyzja o zamówieniu dwóch kontrtorpedowców zapadła 7 września 1925 r., jednak kontrakt na ich budowę podpisano 2 kwietnia 1926 r. Ostatecznie ORP „Wicher” wszedł
do służby 8 lipca 1930 r., a ORP „Burza” – 10 sierpnia 1932 r.; S.M. Piaskowski, Okręty Rzeczypospolitej Polskiej 1920–1946, Warszawa 1996, s. 34, 36; patrz: J. Łubkowski, Kontrtorpedowce Wicher i Burza, cz. 1, Gdańsk 2004. Kontrakt na budowę trzech podwodnych stawiaczy
min podpisano 1 grudnia 1926 r. Jako pierwszy do służby wszedł ORP „Ryś” – 2 sierpnia 1931 r.,
następnie ORP „Wilk” – 30 października 1931 r. i ORP „Żbik” – 20 lutego 1932 r.; M. Borowiak, Stalowe drapieżniki. Polskie okręty podwodne w wojnie, Gdańsk 2005, s. 25, 35. Patrz
również: B. Zalewski, Polska morska myśl wojskowa 1918–1989, Toruń 2001, s. 60–84.
Przyjęty 26 listopada 1926 r. 5-letni program zakładał budowę 18 dozorowców typu „Uragan”,
12 okrętów podwodnych (typu „Diekabrist”) oraz dokończenie budowy 2 krążowników
i 4 niszczycieli; M. Glock, Flota Czerwona na Morzu Czarnym, t. 1: Wielka improwizacja
1941–1942, Warszawa 2011, s. 35.
AAN, AWM, sygn. 27, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 424.tjn.
z 4 czerwca 1929 r.
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brskaja Riewolucyja”, „Marat” i „Frunze”48; krążowniki: „Profintiern”49,
„SSSR”50 i „Sownarkom”51, 4 kontrtorpedowce typu „Trockij” i 2 typu „Karl
Marks”, 1 okręt podwodny oraz dywizjon kutrów torpedowych52. W sierpniu
1930 r. dostarczono nawet zdjęcia wszystkich czterech pancerników, krążowników „Awrora” i „Profintiern”, kilku kontrtorpedowców, kilku okrętów podwodnych, kanonierki „Krasnaja Zwiezda”, stawiacza min „9 Janwaria”, trawlera
„Zapał” i okrętu szkolnego „Komsomolec”53.
W tym samym czasie oceniano, że Floty Czarnomorska posiada 2 krążowniki: „Komintiern”54 i „Czerwona Ukraina”, 2 kontrtorpedowce typu „Karl
Marks”, 2 kanonierki i „oddział” kutrów torpedowych55. Kiedy jednak okazało
się, że na początku 1930 r. wzmocnił ją przebazowany z Bałtyku pancernik „Pariżskaja Komuna” i krążownik „Profintiern”56, opinie odnośnie do jej potencjału
zostały istotnie zrewidowane.
Wiosną 1931 r. przyjęto, że składa się ona z pancernika „Pariżskaja Komuna”, 3 krążowników: „Profintiern”, „Czerwona Ukraina” i „Komintiern”
(w trakcie „dużej przeróbki”)57, 3 kontrtorpedowców58 i 4–5, a być może nawet
48

49

50
51
52

53

54

55

56

57

58

Choć zaznaczono, że trwały na nim prace remontowe w Kronsztadzie, a w listopadzie 1930 r. –
za estońskim attaché wojskowym podano nawet, że wszedł do służby (AAN, AWM, sygn. 79,
attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 901.tjn. z 6 listopada 1930 r.), to w rzeczywistości już w 1925 r. został z niej formalnie wycofany i stopniowo demontowany;
J.W. Dyskant, op. cit., s. 596.
Błędnie rozpoznany jako ex „Riurik”, gdy tymczasem był to dawny lekki krążownik „Swietłana” (od 1924 r. – „Klara Cetkin”, od 1924 r. – „Sownarkom”). Patrz wyżej.
Czyli ex „Awrora”, choć w rzeczywistości nigdy nie zmieniła nazwy.
W rzeczywistości nieistniejący, gdyż od 1 lipca 1928 r. nosił nazwę „Profintiern”.
AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 67.tjn. z 4 lutego
1930 r.
AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 614/T/30 z 12
sierpnia 1930 r.
W maju 1930 r. attaché wojskowy w Moskwie mjr dypl. Jan Kowalewski zastanawiał się, czy
przypadkiem „nowo wprowadzony do służby” we Flocie Czarnomorskiej krążownik „III Internacjonał” – bliźniak „Czerwonej Ukrainy” i „Profinternu” (sic!), to w rzeczywistości właśnie
nie „Komintiern”; AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie,
nr 366.tjn. z 27 maja 1930 r.
AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 67.tjn. z 4 lutego
1930 r.
AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 67.tjn. z 4 lutego
1930 r. i 90.tjn. z 11 lutego 1930 r. Okręty wypłynęły z Kronsztadu 22 listopada 1929 r., docierając do Sewastopola 18 stycznia 1930 r. Wkrótce zresztą, z pomocą Finów i Estończyków, zaczęto sprawdzać pogłoski, że Flotę Czarnomorską wzmocnią dwie kolejne jednostki – okręty
liniowe „Marat” i „Oktiabrskaja Rewolucyja”, ewentualnie jeden z nich oraz jeden z krążowników; AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 213.tjn.
z 1 kwietnia 1930 r.
W rzeczywistości od 1923 r. był okrętem szkolnym, a opisywany remont dotyczył usunięcia
4 kotłów, w miejsce których stworzono nowe pomieszczenia dla elewów.
W rzeczywistości 5, gdyż do wyżej wymienionych dołączył bliźniaczy „Frunze”.
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7 okrętów podwodnych59. Wzmocnieniem dla niej miała być Sewastopolska
Brygada Lotnicza w składzie 5 dywizjonów, artyleria nadbrzeżna i zagrody
minowe60.
Ogólna słabość posiadanych źródeł sprawiła jednak, że część dostarczonych
informacji nie odpowiadała prawdzie. Wbrew doniesieniom nigdy nie przystąpiono np. do budowy dwóch krążowników liniowych (sic!) typu „Profintiern”61,
czy też przebudowy na okręt lotniczy (lotniskowiec) krążownika „Komintiern”62. Pozostałe w mniejszym lub większym stopniu oddawały skalę procesu
modernizacji RKKF. Potwierdzono np. fakt wprowadzenia do służby wyremontowanego stawiacza min „Amur”, okrętu podwodnego „L-55”63, a przede
wszystkim budowę dużego niszczyciela „Leningrad”64, dużego torpedowca
59

60

61

62

63

64

W rzeczywistości tylko 4 typu „AG”, gdyż „Nr 11” został wycofany ze służby w listopadzie
1930 r., a „Nr 16” zatonął 8 czerwca 1931 r.
AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 337.tjn. z 31
marca 1931 r. i nr 1064.tjn. z 27 października 1931 r.
Co oczywiście było nieprawdą, gdyż po pierwsze nie były to krążowniki liniowe, a po drugie
kadłuby dwóch z pięciu nieukończonych krążowników typu „Profintiern” (właściwie „Swietłana”) wykorzystano w 1927 r. do zwodowania zbiornikowców floty – „Aznieft” dla Floty Bałtyckiej” i „Groznieft” dla Floty Czarnomorskiej; J.W. Dyskant, op. cit., s. 598. Informacja ta
najprawdopodobniej była pochodną decyzji o budowie 2 krążowników (późniejszy projekt 26
czyli typ „Kirow”) w ramach pierwszego planu rozbudowy floty oraz pogłosek o planach
ukończenia krążownika liniowego „Izmaił” – rzeczywiście rozważanych od 1925 r., ale jako
lotniskowca. W 1930 r. koncepcję tę jednak definitywnie zarzucono i nieukończony kadłub
„Izmaiła” zezłomowano; L. Kuzniecow, Liniejnyje krejsiera tipa „Izmaił”, Moskwa 2013,
s. 172–173; A.N. Sokołow, Altiernatiwa. Niepostrojennyje karabli rossijskogo impieratorskogo
i sowietskogo fłota, Moskwa 2008, s. 12.
AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 678.tjn.
z 9 września 1930 r. i nr 901.tjn. z 6 listopada 1930 r. Nie było to jednak prawdą, gdyż w rzeczywistości plany przebudowy dotyczyły najpierw wykorzystania kadłuba nieukończonego
krążownika liniowego „Izmaił” (patrz wyżej), a następnie okrętu szkolnego Floty Bałtyckiej
„Komsomolec” – patrz: M.K. Franz, Rosyjskie okręty lotnicze do 1941 r., „Okręty Wojenne”
2003, nr 62, s. 18.
AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 614/T/30 z 12
sierpnia 1930 r. Kilka miesięcy później ppłk J. Kowalewski dostarczył dość dokładną charakterystykę jednostki – AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie,
nr 1025.tjn. z 13 października 1931 r. Jeśli zważyć, że był to w rzeczywistości brytyjski okręt
podwodny typu „L” (1917–1924), to ustalenie tych danych nie przysparzało żadnych trudności.
„L-55” zatonął 4 czerwca 1919 r. na polu minowym w Zatoce Koporskiej, po uprzednim
uszkodzeniu przez niszczyciel „Awtroił”. W maju 1928 r. został wydobyty, wyremontowany
i w 1931 r. wcielony do służby; J.W. Dyskant, op. cit., s. 41, 601.
AAN, AWM, sygn. 50, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 473.tjn. z 15
sierpnia 1933 r. Równocześnie poinformowano, że miał być wyposażony w turbiny typu Laval
o mocy 200 tys. KM, pozwalające na rozwinięcie maksymalnej szybkości 48 w., dysponując
uzbrojeniem w postaci 12-calowych dział. W rzeczywistości jednostki typu „Leningrad” dysponowały trzema kotłami parowymi o łącznej mocy ok. 66 tys. KM, rozwijały maksymalną
prędkość 43 w. i posiadały uzbrojenie główne w postaci 5 dział kal. 130 mm – patrz: P. Kaczur,
Lidery tipa Leningrad, „Morskaja Kolekcija” 1998, nr 6.
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w Nikołajewie65, znacznej liczby okrętów podwodnych i zamówienie 200 kutrów torpedowych66. Zasadniczo zgodne z prawdą okazały się także doniesienia o zamiarze wyposażenia krążowników Floty Czarnomorskiej w działa
dużego kalibru67.
Okręty podwodne miały być jednostkami dużymi, o wyporności 800–1200 t,
wzorowanymi częściowo na brytyjskim typie „L”, a częściowo na włoskim „Balilla”. W trakcie 1931 r. informowano o budowie 2–3 takich jednostek w Leningradzie68, a w 1932 r. 6–7 kolejnych w Lenigradzie i 3 w Nikołajewie, podkreślając przy okazji fakt wyposażenia ich ostatecznie w niemieckie silniki diesla ze
względu na kłopoty z rodzimymi69. Stocznia leningradzka miała ponadto otrzymać zlecenie na budowę 12 tego typu jednostek dla Floty Oceanu Spokojnego,
które zamierzano w częściach transportować do Chabarowska70.
Odnotowano także fakt poddania gruntownej modernizacji pancernika
„Oktiabrskaja Rewolucyja”71 oraz zwiększenia donośności artylerii okrętowej na
65

66

67

68

69

70

71

AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 634.tjn. z 23
czerwca 1931 r. Jeśli nie traktować dosłownie informacji o „zwodowaniu”, to mogła ona dotyczyć wyłącznie ciężkiego krążownika „Krasnyj Kawkaz” (7560 t wyporności, uzbrojenie
główne – 4 działa kal. 180 mm), którego przebudowę zakończono we wrześniu 1931 r.,
w oparciu na zwodowanym w 1916 r. kadłubie lekkiego krążownika „Admiral Łazariew” –
patrz: M.S. Sobański, Rosyjskie krążowniki lekkie typu Swietłana, cz. 4, „Okręty Wojenne”
2003, nr 61, s. 17. Zresztą nigdy później nie wspomniano już o wcieleniu do służby „torpedowca”, potwierdzono za to zwodowanie krążownika „Krasnyj Kawkaz” – AAN, AWM, sygn. 81,
attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 522.tjn. z 5 lipca 1932 r. Informacja
o zwodowaniu „torpedowca” nie mogła również dotyczyć liderów „Moskwa” i „Charków”,
a więc jednostek o charakterystyce zbliżonej do podanych (2150 t wyporności, uzbrojenie
główne 5 dział kal. 130 mm), gdyż ich budowę rozpoczęto w Nikołajewie dopiero w 1932 r.
AAN, AWM, sygn. 81, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 289.tjn. z 12
kwietnia 1932 r. Było to zgodne z prawdą, gdyż w latach 1934–1937 wprowadzono do służby
ok. 170 jednostek typu „G-5”; J.W. Dyskant, op. cit., s. 600.
Co prawda błędnie sugerowano, że prawdopodobnie miały być przeznaczone dla krążownika
„Komintiern” lub nowo budowanych krążowników liniowych typu „Profintiern” – AAN,
AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 709.tjn. z 13 września
1930 r.; nr 901.tjn. z 6 listopada 1930 r.; to jednak faktycznie z Leningradu wysłano w tym czasie działa L/60 B-1-K kal. 180 mm dla krążownika ciężkiego „Krasnyj Kawkaz”, wyprodukowanych przez Zakład „Bolszewik” (dawny Obuchowskij Stalelitielnyj Zawod); M.S. Sobański,
Rosyjskie krążowniki…, s. 15.
AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 337.tjn. z 31
marca 1931 r.; nr 793.tjn. z 4 sierpnia 1931 r.; nr 1064.tjn. z 27 października 1931 r.; nr
1103.tjn. z 10 listopada 1931 r. Informacja dotyczyła budowy okrętów typu „Diekabrist”
(933/1354 t wyporności) oraz „Leniniec” (1051/1327 t wyporności).
AAN, AWM, sygn. 81, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 522.tjn. z 5 lipca
1932 r.
AAN, AWM, sygn. 81, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 322.tjn. z 19
kwietnia 1932 r.
AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 376.tjn. z 14
kwietnia 1931 r.
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pancernikach i krążownikach poprzez zastosowanie dział o większej długości72.
Pewnych informacji – głównie odnośnie do pancernika „Marat” – dostarczył
także dezerter spośród jego załogi – marynarz Siergiej Wasiliewicz Woronkow
(z obsady rufowej wieży artylerii głównej), który podczas wizyty radzieckiej
eskadry w Gdyni 3–6 sierpnia 1934 r.73 podzielił się z oficerami polskiego
kontrwywiadu swoją wiedzą odnośnie do przede wszystkim artylerii głównej
kal. 305 mm i stosowanych rodzajów amunicji74.
Tradycyjnie odnotowywano każdy przejaw współpracy na tym polu z Niemcami, zwracając uwagę m.in. na remont dwóch okrętów podwodnych w Kilonii75. Kiedy natomiast zaczęła ona obumierać, zauważono, że zastąpiono ją
współpracą wojennomorską z Włochami. Informacjom o wizycie 2 radzieckich
okrętów podwodnych we Włoszech76 dosyć szybko zaczęły bowiem towarzyszyć pogłoski o zamówieniu we włoskich stoczniach 2 lekkich krążowników77,
a nawet 4 „okrętów” po ok. 10 tys. t wyporności78.
Ustalenia placówek na terenie ZSRR uzupełniały w tej mierze także doniesienia
rzymskiego attachatu wojskowego, a zwłaszcza tamtejszej Placówki Wywiadowczej
„Capri”, która w 1934 r. doniosła o zamówieniu: kontrtorpedowca „Taszkient”79,
72

73

74

75

76

77

78

79

AAN, AWM, sygn. 80, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 337.tjn. z 31
marca 1931 r. W rzeczywistości dokonano, co prawda, wymiany zużytych już dział na pancernikach typu „Gangut”, jednak bez zwiększania ich długości (52 kalibry). W trakcie kolejno
przeprowadzanych remontów na wszystkich jednostkach wymieniono ponadto przyrządy do
kierowania ogniem oraz zastosowano nowe pociski, dzięki czemu wzrosła szybkostrzelność
oraz donośność. Na pancerniku „Pariżskaja Komuna” (w latach 1933–1938) zwiększono także
kąt podniesienia dział z 25° do 40°; L.I. Amirchanow, C.I. Tituszkin, Biblioteka „Gangut”.
Gławnyj kalibr linkorow, C.-Pieterburg 1993, s. 19–22.
W skład eskadry dowodzonej przez adm. Lwa Gallera (dowódca FB) wchodziły również kontrtorpedowce „Kalinin” i „Wołodarskij” (typ „Nowik”).
A.S. Bartelski, Z akt S.R.I. D.F. Wizyta eskadry sowieckiej w Gdyni, [w:] Z dziejów floty rosyjskiej, red. M.S. Sobański, Tarnowskie Góry 2016, s. 29–36.
Źródłem tych informacji byli attachés wojskowi Estonii i Finlandii w Moskwie; AAN, AWM,
sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 678.tjn. z 9 września 1930 r.
i nr 720.tjn. z 15 września 1930 r.
AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 857.tjn. z 28
października 1930 r.
AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 90.tjn. z 11 lutego 1930 r. Była to informacja nieprawdziwa wynikająca zapewne z faktu umieszczenia
w pierwszym 5-letnim programie rozbudowy floty 2 krążowników (późniejszy typ 26, czyli
„Kirow”).
AAN, AWM, sygn. 93, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 135.tjn. z 10 lutego 1931 r. Informacja ta również była całkowicie nieprawdziwa.
CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.4030, SG, Oddział II, L.dz. 7903/37/M z 17 grudnia 1937 r.
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2 kanonierek80, 2 krążowników typu „Diaz” i 2 kontrtorpedowców81 oraz zakupie planów konstrukcyjnych krążownika podwodnego82.
W drugiej połowie lat 30. informacje na temat RKKF docierały już jednak
sporadycznie. Coraz aktywniejsza rola ZSRR w polityce międzynarodowej i coraz wyraźniejsze symptomy wybuchu konfliktu ogólnoeuropejskiego skutkowały bowiem wzmocnieniem cenzury i ochrony tajemnicy oraz jeszcze większym
ograniczeniem swobody poruszania się attachés wojskowych, którzy – jak pamiętamy – byli dla Oddziału II SGWP podstawowym źródłem informacji nt.
RKKF. W efekcie prawdopodobnie ostatnią informacją nadesłaną przez moskiewskiego attaché wojskowego był opis rewii morskiej w Leningradzie, na
której zauważono 3 okręty podwodne typu „L”, 2–3 typu „SzCz”, 4 kontrtorpedowce typu „Nowik”, kanonierkę, stawiacz min i 2 jednostki szkolne83. Przy
okazji wojny domowej w Hiszpanii źródła wywiadowcze spoza terenu ZSRR
poinformowały z kolei o wysłaniu na Morze Śródziemne 30 okrętów podwodnych celem zwalczania dostaw sprzętu dla strony rebelianckiej84.
W momencie, w którym niemal całkowicie ustał napływ informacji na temat
RKKF, Oddział II SGWP zaczął intensywniej odnotowywać dynamiczną rozbudowę floty niemieckiej w wyniku zerwania wojskowych klauzul traktatu wersalskiego przez Adolfa Hitlera i zawarcia porozumienia morskiego z Wielką Brytanią (18 czerwca 1935 r. i 17 lipca 1937 r.). Do tej pory temat niemieckiej floty
wojennej pojawiał się niemal wyłącznie przy okazji corocznej analizy budżetu
80

81

82

83

84

O wyporności 896 ton, uzbrojonych w 2 działa kal. 120 mm, 4 kal. 76 mm i 6 min oraz prędkości 21 węzłów; CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.4031, Placówka „Capri”, L.dz. 6244/34.Cp z 14
maja 1934 r.
CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.4031, SG, Oddział II, L.dz. 2269/34/M. z 17 maja 1934 r. O ile
informacja o budowie kontrtorpedowca „Taszkient” była zgodna z prawdą, o tyle pozostałe –
już nie. Jedynie w przypadku 2 krążowników była pochodną wizyty radzieckiej delegacji we
Włoszech (latem 1932 r.), w wyniku której na projektowanych krążownikach typu 26 postanowiono zastosować rozwiązania konstrukcyjne (plany i turbiny) jednostek „Raimondo Montecuccolli” i „Eugenio di Savoia”; M. Glock, Krążowniki typu „Kirow” i „Maksym Gorki”,
Tarnowskie Góry 2006, s. 4–5.
O wyporności nawodnej 3800 t i podwodnej 5275 t, długości 122 m, szerokości 10,5 m, maksymalnym zanurzeniu 150 m, szybkości 24 węzłów na powierzchni i 9,5 węzła pod wodą, zasięgu 12 700 mil przy prędkości 10 w., 5600 mil przy 15 w. i 4500 mil przy 20 w. oraz uzbrojeniu złożonym z 8 wyrzutni torped kalibru 533 mm (z zapasem 20 torped), 4 dział kalibru 152
mm (2×2), 2 dział kalibru 76 mm, 2 działek kalibru 40 mm (łączny zapas amunicji 4 tys. sztuk),
wyposażonego w hydroplan rozpoznawczy, z załogą złożoną z 12 oficerów, 22 podoficerów
i 80 marynarzy; CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.4031, SG, Oddział II, L.dz. 6243/34.Cp z 14
maja 1934 r.
AAN, AWM, sygn. 50, attache wojskowy przy Poselstwie RP w Moskwie, nr 536 z 26 grudnia
1935 r.
CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.1963, placówka wywiadowcza „Gazi”, 13 września 1937 r.;
w Referacie „W” pod L.20530/Gh z 4 października 1937 r. Patrz: R. Majzner, Wojna domowa
w Hiszpanii 1936–1939 w świetle obserwacji i analiz Oddziału II sztabu Głównego Wojska
Polskiego, Radomsko 2012, s. 137.
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Reichsmarine, ewentualnie w kontekście współpracy z ZSRR lub projektowania
okrętów podwodnych w Holandii i ich budowy w Hiszpanii85.
Prawdopodobnie pierwszych konkretnych danych odnośnie do programu
rozbudowy Kriegsmarine dostarczył w styczniu 1935 r. berliński attaché wojskowy ppłk dypl. Antoni Szymański, który ustalił, że program obejmuje budowę
2 pancerników po 26 tys. t wyporności, 2 krążowników po 10 tys. t wyporności,
16 kontrtorpedowców po 1625 t wyporności, 20 okrętów podwodnych po 250 t,
6 okrętów podwodnych po 500 t, 2 okrętów podwodnych po 750 t, a także 10
eskortowców po 600 t86.
Pół roku później jego podejrzenia, iż Niemcy potajemnie przystąpiły w 1934 r.
do budowy okrętów podwodnych o wyporności 250 t87, potwierdziły meldunki
kmdr. dypl. Stefana Frankowskiego, który podczas oficjalnej wizyty zespołu
PMW w Kilonii zauważył taką jednostkę będącą w służbie od ok. 6 miesięcy.
W tym samym czasie por. Justyn Karpiński meldował, iż Kriegsmarine posiada
już 10 okrętów podwodnych po 600–700 t wyporności, z których 5 – noszących
ślady „długiego używania” (powygniatane burty nadbudówki) – bazuje w Kilonii (pozostałe w bazach Morza Północnego), a od roku stocznia Kruppa buduje
kolejnych 6 tego typu jednostek88.
W końcu 1936 r. ppłk A. Szymański poinformował z kolei o zamiarze
wprowadzenia do służby 1 okrętu liniowego „F” (Ersatz Hannower) – o wyporności 35 tys. t; 2 lotniskowców („A” i „B”) – po 19 250 t; 6 kontrtorpedowców
(Z 17–22) po 1811 t; 12 torpedowców (T 1–12) po 600 t; 10 okrętów podwodnych (U 27–36) po 600 t i 12 trałowców (M 1–12) także po 600 t89.
Dwa miesiące później, opierając się na doniesieniach prasy włoskiej, rzymski attaché wojskowy mjr. Cezary Niewęgłowski doprecyzowywał, że lotniskowce będą wypierały nie 19,5, lecz 18,5 tys. t, a ich uzbrojenie stanowić będzie 14 dział kal. 150 mm, silna artyleria przeciwlotnicza i, co prawda, zaledwie
25 samolotów, ale w zamian za wzmocnione opancerzenie90.
85
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CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.3358, SG, Oddział II, L. 6568 z 22 lutego 1931 r.; CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.3358, ppłk Józef Englicht do Poselstwa RP w Madrycie przez Departament Polityczny MSZ, 22 maja 1931 r. W Hadze przy współudziale niemieckiego kapitału od
1922 r. funkcjonowało przedsiębiorstwa projektowo-konstrukcyjne N.V. Ingenieurskaantor voor Scheepsbouw (I.v.S). Na podstawie przygotowanego przezeń projektu, w stoczni w Kadyksie zwodowano jeden okręt podwodny o wyporności 750 t, który w 1934 r. sprzedano Turcji;
M. Borowiak, op. cit., s. 40–41.
CAW, Oddział II, sygn. 71, Attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie RP w Berlinie, ppłk
dypl. Antoni Szymański, Raport roczny za 1935 r.
W raporcie nr 291/35 z 20 maja 1935 r.; A. Woźny, Niemieckie przygotowania do wojny z Polską
w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych w latach 1933–1939, Warszawa 2000, s. 103.
CAW, Oddział II, sygn. 1775/89/717, KMW do Oddziału II SGWP, 22 lipca 1935 r.
AAN, Attachaty, sygn. A.II/43/II, attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie RP w Berlinie,
ppłk A. Szymański, Nr 983/36 z 21 listopada 1936 r.
CAW, Oddział II, sygn. I.303.4.7720, attaché wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie
RP w Rzymie mjr dypl. Cezary Niewęgłowski, meldunek Nr 096-3066 z 25 stycznia 1937 r.
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W styczniu 1939 r. ppłk A. Szymański oceniał natomiast, iż rozwój niemieckiej floty, zwłaszcza na tle sił lądowych i lotnictwa, przebiega stosunkowo
spokojnie, w ramach morskich układów. Pomimo to, przywołując fakt utworzenia stanowiska Dowództwa Sił Morskich „Wschód” – celem podkreślenia roli
akwenu bałtyckiego, stwierdził, iż nie ulega wątpliwości, że wysiłki morskie
Rzeszy są wielkie, a budowa wielkich okrętów oraz lotniskowców wskazuje, że
Niemcy siłą rzeczy wpłynąć muszą na Morze Północne, gdzie trudno im będzie
uniknąć starcia z Anglią. Równocześnie ocenił, iż najsilniejszy nacisk kładą na
rozbudowę floty podwodnej, „powracając tym samym do morskich doktryn wojennych admirała Tirpitza”91.
Informacji z zakresu organizacji niemieckiej marynarki wojennej dostarczała
także bydgoska Ekspozytura nr 3 Oddziału II SGWP, czyniąc to zasadniczo za
sprawą dwóch kluczowych w tej mierze źródeł: Wiktora Katlewskiego ps. Wiktor – urzędnika Marine Artillerie Abteilung, oraz urzędnika miejskiego w Swinemünde (Świnoujście). Tą drogą pozyskano m.in.: budżet Kriegsmarine na rok
1937/1938; szereg informacji odnośnie do napraw i modernizacji okrętów wojennych w stoczniach Schichau w Elblągu i Königsberg (Królewiec), ruchu
okrętów w portach Pillau (Piława) i Swinemünde (Świnoujście), dokumentacji
personalnej w Kriegsmarine; liczne instrukcje i regulaminy morskie, w tym
o organizacji transportów morskich92.
Od wiosny 1939 r. Ekspozytura nr 3 oraz placówki wywiadu głębokiego Referatu „Zachód” regularnie dostarczały szczegółowych meldunków o codziennym ruchu okrętów. 24 i 25 marca w środkowej i zachodniej części Bałtyku
stwierdzono np. obecność 3 pancerników, 1 krążownika, 1 torpedowca, 1 stawiacza min, 2 okrętów podwodnych, 4 okrętów artyleryjskich oraz 19 okrętów
pomocniczych i specjalnych. Jednocześnie zaobserwowano wypłynięcie 24 marca z Kłajpedy w kierunku zachodnim flotylli szkolnej. Ponadto u wybrzeży Prus
Wschodnich stwierdzono obecność 1 kontrtorpedowca i 2 torpedowców oraz poinformowano o przemieszczaniu się w kierunku zachodnim – najprawdopodobniej z Kłajpedy – grupy ćwiczebnej złożonej z 6 trałowców93.
O ile jeszcze w drugiej połowie kwietnia i w maju 1939 r. stwierdzano na
Bałtyku obecność tylko sił lekkich – 1 krążownika, 2 kontrtorpedowców, 2 torpedowców, 8 trałowców, 4 eskortowców, 15 małych trałowców i 6 ścigaczy,
które przeprowadzały ćwiczenia w rejonie pomiędzy Rugią a Prusami Wschodnimi, często zawijając do portów Kłajpeda, Pillau (Piława), Königsberg (Króle91

92

93

CAW, sygn. 1775/89/834, attache wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie RP w Berlinie, ppłk
A. Szymański, Raport roczny za 1938 r.
IPMS, sygn. A.XII.88/848E, Sprawozdanie mjr. Witolda Langenfelda, 15 kwietnia 1943 r.;
IPMS, sygn. A.XII.88/848F, Sprawozdanie kmdr. ppor. Czesława Janickiego, 23 kwietnia 1943 r.;
IPMS, sygn. A.XII.88/848E, Zeznania mjr. Jana Żychonia, 1–22 kwietnia 1943 r.
CAW, sygn. I.303.4.3866, Oddział II SG, Samodzielny Referat „Niemcy”, Meldunek sytuacyjny nr 15 z 27 marca 1939 r.
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wiec), Stolpmünde (Ustka), Kolberg (Kołobrzeg) i Swinemünde (Świnoujście)94,
ewentualnie odbywając ćwiczenia, jak pancernik „Scharnhorst” na wodach Zatoki Gdańskiej95, o tyle na początku sierpnia zaobserwowano już w rejonie Rugii
oraz Zatoki Pomorskiej pancerniki „Gneisenau”, „Admiral Scheer”, „Admiral
Graf Spee”, „Schlesien” i „Schleswig-Holstein”, krążowniki „Emden”, „Köln”,
„Nürnberg”, „Leipzig” i „Königsberg” oraz 10–12 kontrtorpedowców96.
14 sierpnia do centrali dotarła również informacja o wypłynięciu z Gavle do
Kłajpedy 1. Flotylli (okrętów podwodnych) „Weddigen”97.
W drugiej połowie sierpnia odnotowano obecność 3 Flotylli okrętów podwodnych pomiędzy Zatoką Meklemburską a Rugią oraz krążownika i kontrtorpedowca w rejonie Swinemünde (Świnoujście)98; 24 sierpnia – 2 pancerników
i 3 kontrtorpedowców w Zatoce Kilońskiej, 3 flotylli okrętów podwodnych w rejonie Rugii oraz krążownika „Nürnberg”, 8 kontrtorpedowców i 6 torpedowców
w Swinemünde (Świnoujście)99; natomiast 26–27 sierpnia – krążownika „Nürnberg” w rejonie Ławicy Słupskiej, 5–6 flotylli torpedowców w Zatoce Pomorskiej, szkolnej flotylli torpedowców w Rügenwaldemünde (Darłowek), a w Pillau (Piława) 2 kontrtorpedowców, 4 torpedowców i 12 kutrów trałowych oraz
4 statków pasażerskich z marynarzami100. Po 28 sierpnia zameldowano jedynie
o zaobserwowaniu niemieckich jednostek w obszarze Bornholm–Rugia–wybrzeże
Prus Wschodnich, a w Pillau (Piława) ogółem 22 okrętów, w tym „małego krążownika”, 8 torpedowców, 2 trałowców i 12 kutrów trałowych101.
Szczegółowa analiza materiału dostarczonego przez Oddział II SGWP odnośnie do zbrojeń morskich w okresie międzywojennym skłania do konstatacji, że
zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym dokumentacja analityczno-wywiadowcza nie osiągnęła poziomu, który można byłoby uznać za zadowalający102. Podejmowanych na tym polu działań nie cechowała bowiem
przesadna dynamika, co ewidentnie wynikało z faktu, iż zagadnień tych nie traktowano jako priorytetowe.
94

Przygotowania niemieckie do agresji na Polskę w 1939 r. w świetle sprawozdań Oddziału II
Sztabu Głównego WP (dokumenty), oprac. M. Cieplewicz, M. Zgórniak, Wrocław 1969, s. 25
(Sprawozdanie tygodniowe nr 1 z 22 kwietnia 1939 r.).
95
Ibidem, s. 41, 57 (Sprawozdanie tygodniowe nr 5 z 20 maja 1939 r. i nr 9 z 19 czerwca 1939 r.).
96
Ibidem, s. 103 (Sprawozdanie tygodniowe nr 17 z 12 sierpnia 1939 r.).
97
CAW, sygn. I.303.4.3719, meldunek Placówki „Sajgon II”, L.dz. 55016/II.BW.Z.Tjn.39 z 14
sierpnia 1939 r.
98
Przygotowania niemieckie…, s. 129 (Sprawozdanie informacyjne nr 166 o sytuacji wojskowopolitycznej Niemiec z 25 sierpnia 1939 r.).
99
Ibidem, s. 142 (Sprawozdanie informacyjne nr 167 z 26 sierpnia 1939 r.).
100
Ibidem, s. 154 (Sprawozdanie informacyjne nr 170 z 29 sierpnia 1939 r.).
101
CAW, sygn. I.303.4.3719, meldunek Placówki „Sajgon II” z 28 sierpnia 1939 r.
102
Patrz: R. Majzner, Zagadnienie zbrojeń morskich w pracach Oddziału II sztabu Głównego
Wojska Polskiego (1936–1939) [w:] Z dziejów wojen morskich. Studia i szkice, red. A. Aksamitowski, M. Franz, Oświęcim 2015, s. 256–269.

Wywiad morski II Rzeczypospolitej…

225

Choć może się to wydawać zaskakujące, pomimo sprzyjający warunków
oraz posiadania ku temu odpowiednich instrumentów, stosunkowo najsłabiej
rozpoznane zostały największe potęgi morskie – brytyjska, amerykańska, japońska, francuska i włoska. Co zrozumiałe, zdecydowanie więcej energii poświęcono natomiast na śledzenie rozwoju floty radzieckiej i niemieckiej. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych pięciu potęg morskich, obydwaj sąsiedzi
II Rzeczypospolitej byli postrzegani przez cały okres 20-lecia międzywojennego
jako państwa wrogie, stwarzające realne zagrożenie dla jej bezpieczeństwa.
Ocena działań podejmowanych przez Oddział II SGWP na polu wywiadu morskiego wymyka się więc jednoznacznym ocenom, gdyż podejście do niego zaczęło
ulegać zmianie dopiero w połowie lat 30. Zaostrzenie sytuacji międzynarodowej,
wywołany tym wyścig zbrojeń morskich, fiasko genewskiej konferencji rozbrojeniowej i tzw. drugiej londyńskiej konferencji morskiej103 oraz podpisanie brytyjsko-niemieckiego oraz brytyjsko-radzieckiego układu morskiego (17 lipca 1937 r.) miały w tym zasadniczy udział. W efekcie Oddział II SGWP w większym stopniu zaczął wówczas dostarczać materiał odnośnie do narastającej fali zbrojeń morskich
oraz ewolucji sztuki wojennej na morzu, i to zarówno w ujęciu teoretycznym – jako
odbicie dyskusji toczonych np. na łamach fachowych periodyków, jak i praktycznym – w postaci analiz poszczególnych operacji morskich104.
Wydaje się, że najwięcej wywiadowczej energii włożono w rozpoznanie floty radzieckiej. Niezwykle trudne warunki operacyjne i niemal całkowity paraliż
Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie RP w Moskwie105 (jak niestety cały
wywiad wschodni po 1927 r.) sprawiły jednak, że podstawowym źródłem informacji byli fiński, estoński106, turecki i włoski attachés wojskowi oraz japoński attaché morski, lokalna prasa oraz fachowe periodyki zachodnioeuropejskie
– „Marine Rundschau”, „Taschenbuch der Kriegsflotten” i „Jane’s Fighting
Ships”107. Własne źródła agenturalne były niestety po części niekompetentne,
czego najlepszym przykładem fakt poinformowania o zamówieniu we Włoszech
„krążownika podwodnego z drewna” (sic!).
W efekcie Oddział II SGWP miał ogromne problemy z rozpoznawaniem
jednostek tym bardziej, że nie tak rzadkim zjawiskiem były nawet kilkakrotne
103

Patrz: J.W. Dyskant, op. cit., s. 270–292.
Patrz: R. Majzner, Zagadnienie zbrojeń morskich…, s. 256–269.
105
Kierowanego w tym okresie przez ppłk. dypl. Konstantego Zaborowskiego i ppłk. dypl. Stefana
Brzeszczyńskiego (od 15 maja 1939 r.) – patrz: R. Majzner, Attachaty wojskowe…, s. 362–365.
106
Np. zestawienie danych o Flocie Bałtyckiej za lata 1927–1928, na podstawie oryginalnych rozkazów dowództwa owej floty. Rozkazy te, zgodnie ze zwyczajem, po 2 latach były topione
w morzu. Operacja została jednak wykonana fatalnie i cały pakiet z trawlera „Kluz” został wyrzucony na wybrzeże estońskie; AAN, AWM, sygn. 79, attache wojskowy przy Poselstwie RP
w Moskwie, nr 589.tjn. z 4 sierpnia 1930 r.
107
Odbiciem tych materiałów był fachowy „Przegląd Morski”, w którym na przestrzeni lat 1935–
1939 ukazało się ponad 20 artykułów omawiających zagadnienie rozbudowy radzieckiej floty
wojennej (głównie w dziale: „Kronika”).
104
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zmiany nazw i oznaczeń kodowych108. Jeszcze większe kłopoty sprawiało ustalenie parametrów technicznych jednostek. Nie uzyskano wreszcie informacji,
które pozwoliłyby prawidłowo i kompletnie ocenić program rozbudowy RKKF.
W pewnym stopniu udało się jedynie ustalić zakres tzw. pierwszej 5-latki. Kolejne, w ramach których, jak wiemy, miały być budowane pancerniki typu „Sowietskij Sojuz”, krążowniki liniowe typu „Kronsztad”, krążowniki typu „Kirow”
i „Czapajew”, niszczyciele typu „7” („Gniewnyj”), „7U” („Storożewoj”)
i „Ogniewoj” oraz okręty podwodne typu „P”, „K”, „S” i „M”, pozostały już absolutną tajemnicą. Wyjątkiem był lider „Taszkient”, ale wyłącznie dlatego, że
budowała go włoska stocznia w Livorno.
Nieco lepiej było na kierunku niemieckim, gdyż de facto bardzo precyzyjnie
zrekonstruowano pierwszy program rozbudowy floty z 1935 r. Ponieważ jednak
w znacznej mierze miał on charakter jawny, trudno rozpoznanie to postrzegać
jako znaczący sukces wywiadowczy. Faktem jest natomiast, że ustalono, iż do
budowy okrętów podwodnych III Rzesza przystąpiła znacznie wcześniej, niż to
deklarowała; zebranie właściwych informacji i ich ocena już nie było takie łatwe
i w związku z tym było znaczącym osiągnięciem wywiadowczym.
Zdecydowanie najlepsze efekty przyniosła natomiast systematycznie prowadzona obserwacja flot pozostałych państw bałtyckich. Dzięki aktywnej współpracy wojskowej, a nawet informacyjno-wywiadowczej, attachés wojskowi
akredytowani przy Poselstwach RP w Sztokholmie, Helsinkach, Rydze, Tallinie
i Kownie systematycznie i z dużą precyzją odnotowywali skład i wszelkie przejawy rozbudowy głównie flot wojennych Szwecji109 i Finlandii110. W listopadzie
1936 r. Oddział II SGWP nie miał więc żadnych problemów, by zrealizować
specjalne zlecenie KMW i przygotować Ordre de Bataille marynarek wojennych
Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii, Łotwy, a nawet Litwy111. Problem polegał jednak
na tym, że dla bezpieczeństwa II RP elaborat ten nie miał większego znaczenia.
Zasadniczą przyczyną niedoboru, a w zasadzie – praktycznie rzecz biorąc –
braku informacji o pierwszoplanowym znaczeniu dla ewolucji morskiej myśli
wojennej był oczywiście ich tajny charakter, co z kolei wymagało posiadania fachowego personelu w centrali oraz odpowiednio ulokowanych agentów kierowanych przez kompetentnych oficerów prowadzących112. Tymczasem Oddział II
108

Krążownik „Swietłana” nosił kolejno nazwy: „Klara Cetkin”, „Sownarkom”, „Profintiern”
i „Czerwona Ukraina”. Podobnie praktyki stosowano w przypadku okrętów podwodnych – np.
„Jaguar” nosił kolejno nazwy: „Krasnofłotiec”, „Nr 8” i „B 8’, a „AG 23” – „Niezamożnyj”,
„Szachtior”, „Nr 12” i „A 1”.
109
Np.: AAN, Sztab Główny, sygn. 616.279, attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Sztokholmie, mjr A. Marecki, załącznik nr 2 do L. 59/tjn. z 27 września 1937 r.
110
Np.: AAN, Sztab Główny, sygn. 616.279, attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Helsinkach,
mjr W. Łoś, L.dz. 119/35.T.O. z 31 sierpnia 1935 r.
111
AAN, Sztab Główny, sygn. 616.281, KMW do Oddziału II, L. 3117/tjn.PL z 13 listopada 1936 r.
112
W omawianym okresie Oddział II SGWP posiadał w zasadzie jedno wartościowe źródło w obszarze zagadnień wojennomorskich – urzędnika Marinewaffenamt w Berlinie, Wiktora Katlew-
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SGWP odczuwał na tym polu ewidentne braki kadrowe, gdyż jego obsadę personalną stanowili niemal wyłącznie oficerowie armii. Choć po części wynikało
to z faktu, iż oficerowie floty sporadycznie kierowani byli na kursy informacyjno-wywiadowcze – przede wszystkim z winy KMW, która takiej potrzeby najwyraźniej nie dostrzegała113 – a tym samym i na tzw. etaty zewnętrzne w Oddziale II114, to mimo wszystko ocena polityki kadrowej poważnie obciąża szefostwo polskiego wywiadu.
Pomimo iż zagadnienia zbrojeń morskich były zdecydowanie na końcu listy zadań Oddziału II SGWP, to jednak w miarę swych ograniczonych możliwości wywiad
dostarczał informacji na ten temat. Wyżej wspomniane ograniczenia sprawiły, iż pozyskiwano je głównie ze źródeł jawnych. Kiedy jednak zauważono, że lotnictwo staje się poważnym przeciwnikiem dla okrętów, szefostwo Oddziału zobowiązało
swych eksponentów do zwracania szczególnej uwagi na ten właśnie aspekt morskiej
sztuki wojennej. Pozyskanych obserwacji nie było, co prawda, zbyt wiele, jednak
warto pamiętać, że w drugie połowie lat 30. XX wieku zasadniczo tylko podczas
wojny domowej w Hiszpanii działania morskie osiągnęły taka skalę, by dostarczyć
odpowiedniego materiału poglądowego. Tym bardziej należy więc żałować, iż do
obserwowania tego konfliktu nie wysłano oficerów marynarki wojennej115.
Nie ulega również wątpliwości, że brak większej aktywności na tym polu po
części był wynikiem braku inwencji ze strony KMW, co powinno szczególnie
dziwić w sytuacji, gdy posiadało własną komórkę analityczną w postaci Samodzielnego Referatu Planów i Ewidencji Marynarek Obcych116. Tymczasem właskiego ps. „Victor”/„Wiktor” (agent nr 1165). Miał on jednak dostęp wyłącznie do spraw związanych z infrastrukturą portów, ochrony wybrzeża itp., a nie z okrętami. Oficerem prowadzącym był por. Stefan Kucharski.
113
Dobór kandydatów na kursy odbywał się na podstawie zgłoszenia przez dowódcę lub naboru
ochotniczego w drodze selekcji przeprowadzanej przez Oddział II; A. Wszendyrówny, System
doboru kadr do Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w latach 1929–1939, „Rocznik
Archiwalno-Historyczny CAW” 2009, nr 2/31, s. 120.
114
Wg stanu z 25 lipca 1923 r., na 32 oficerów służby zewnętrznej tylko jeden reprezentował
PMW (kpt. mar. Jerzy Lachowicki-Czechowicz), a w styczniu 1926 r. i listopadzie 1927 r. –
żaden!; K. Paduszek, Z początków wywiadu II RP – kadra oficerów służby zewnętrznej Oddziału II SGWP, [w:] Sukcesy i porażki wywiadu polskiego…, s. 32–35.
115
Choć są dowody na podjęcie przygotowań do ekspedycji w maju 1937 r. por. mar. rez. Stanisława Kulczyckiego i por. mar. rez. Aleksandra Lipińskiego, to najprawdopodobniej tylko ten
pierwszy wyjechał ostatecznie do Hiszpanii – formalnie jako obserwator z ramienia Międzynarodowego Komitetu do Spraw Nieinterwencji, w latach 1937–1939; D. Duda, Pierwsze wojenne kadry morskie Rzeczypospolitej, „Nautologia” 2012, nr 149, s. 6.
116
Powstał on z chwilą powołania KMW, czyli 1 marca 1922 r., zlikwidowany 31 grudnia 1932 r.
i ponownie reaktywowany w 1939 r. Jego kolejnymi kierownikami byli: kmdr por. Władysław
Filanowicz (1922–1925), kpt. mar. Marian Majewski (1925–1926), kpt. mar. Tadeusz Morgenstern (1926–1927), kpt. mar./kmdr ppor. mar. dypl. Rafał Czeczott (1927–1932) i kmdr ppor.
Brunon Jabłoński (1939); Kadry morskie Rzeczypospolitej, t. 5: Polska Marynarka Wojenna.
Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i marynarzy (1918–1947), red.
J.K. Sawicki, Gdynia 2011, s. 195, 204.
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śnie z KMW do Oddziału II SGWP spływało relatywnie mało zleceń, a kiedy
już je nadsyłano, to bywało, iż zdecydowanie przekraczały one możliwości służby informacyjno-wywiadowczej117. W efekcie żaden z attachés wojskowych, do
których zapytanie skierowała centrala Oddziału II SGWP, nie zdołał ustalić danych dotyczących realizacji zbrojeń morskich, podkreślając, iż we wszystkich
flotach szczegóły te są chronione tajemnicą, literatura tematu jest bardzo uboga,
a katalogi fabryczne pod stałą kontrolą118.
Brak aktywnej współpracy pomiędzy KMW a Oddziałem II SGWP w latach
30. XX wieku po części był również konsekwencją tego, iż polska morska myśl
wojskowa była mało oryginalna i zasadniczo konserwatywna. Koncentrowała się
niemal wyłącznie na ochronie własnego wybrzeża, zabezpieczeniu szlaków tranzytowych oraz zwalczaniu niemieckich i radzieckich szlaków komunikacyjnych
na Bałtyku. Konstruktywna dyskusja toczyła się wyłącznie w sprawie celowości
rozwijania lekkich sił nawodnych (ścigacze) oraz małych okrętów podwodnych,
czyli nad koncepcją tzw. małej wojny morskiej119. Można więc postawić tezę, iż
nawet gdyby wywiad dostarczył materiał dokumentujący zmiany zachodzące
w obrębie morskiej sztuki wojennej w drugiej połowie lat 30. XX w., to w polskich realiach, przy obowiązującej doktrynie wojennej, zapewne znalazłoby to
swoje odbicie wyłącznie na łamach fachowych periodyków wojskowych.
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Summary
The Naval Intelligence of II Republic (1918–1939)
Under the current in the interwar period the doctrine of defense, marine issues, although important in the context of coastal defense and security of transit routes were not a priority for the
Bureau II General Staff of the Polish Army. Nevertheless thanks to the complex structure outlets
of intelligence and above all thanks to the diplomatic representations accredited military attachés,
it provided during the entire period between the relatively numerous information concerning naval
issues. Permanent underfunding Bureau II General Staff of the Polish Army – especially in the
20's, however, resulted in underestimation of the information needs of Polish Navy, resulting in
just seven Starfleet officers to serve on military-diplomatic offices and even less on the branches
of the intelligence and the same panel. As a result, the materials obtained were characterized by
a substantially reduced value .
Keywords: Naval Intelligence, Bureau II General Staff of the Polish Army, Second Republic
of Poland.
Słowa kluczowe: wywiad morski, II Rzeczpospolita Polska.
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Problem mniejszości w relacjach słowacko-węgierskich i czechosłowacko-węgierskich
w latach 1939–1945
Rok 1938 przyniósł wydarzenia ważne zarówno dla Słowaków, jak i Węgrów. Oba narody, chcąc osiągnąć swoje cele, szukały pomocy w III Rzeszy,
która próbowała wykorzystać tę sytuację. Część ziem, które po I wojnie światowej zostały przyznane Czechosłowacji, przez kilka wojennych lat – w wyniku
tzw. pierwszego arbitrażu wiedeńskiego w listopadzie 1938 roku – znalazła się
ponownie w granicach państwa węgierskiego. Słowacy stali się pokaźną mniejszością w granicach Węgier, choć trzeba przyznać, że mimo zmiany granic duża
grupa Madziarów żyła nadal na Słowacji (w zależności od źródła od 53 do 67
tys. Węgrów)1, stając się niejako zakładnikiem ludaków. Natomiast wydarzenia
na terenach przyłączonych – określenie to stosują historycy węgierscy, w odróżnieniu od Słowaków, którzy uznają zajęcie tzw. Žitnego ostrova za okupację –
odgrywają istotną rolę we wzajemnych relacjach.
Koniec II wojny światowej dał początek zarządzeniom dyskryminującym
mniejszość madziarską, co miało być karą za jej postępowanie u schyłku I Republiki Czechosłowackiej oraz postawę podczas rządów Budapesztu na ziemiach odłączonych od Słowacji. Jednak trzeba powiedzieć, iż I Republika Słowacka była, tak jak Węgry, sojusznikiem hitlerowskich Niemiec, więc Madziarzy po II wojnie światowej w pewien sposób mogli się czuć jak „kozły ofiarne”.
Postawa mniejszości madziarskiej w latach 1938–1945 wobec Czechosłowacji,
1

M. Pekár, Political System and Legal Arrangements of the Position of Ethnic Minorities in
Slovakia Between the Years 1939 and 1945. A Survey of the Selected Minorities. The Hungarian Minority, [w:] Ethnic minorities in Slovakia in the years 1918–1945. A survey, pod red.
M. Pekára, Prešov 2011, s. 132.
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a potem Słowacji, jest trudna do oceny. Wydaje się, że oba narody – Słowacy
oraz Węgrzy – oceniają ten okres wspólnego współżycia z dużym obciążeniem
emocjonalnym, co powoduje tylko pogłębianie się wzajemnej nieufności. Trudno zrozumieć relacje słowacko-węgierskie i czechosłowacko-węgierskie bez
przybliżenia skomplikowanej historii obu narodów z okresu II wojny światowej.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wydarzeń z lat 1939–1945, które
miały i w dalszym ciągu mają ogromny wpływ na kształtowanie się stosunków
między oboma narodami.
Najpoważniejszą konsekwencją marcowych dni 1939 roku stało się powstanie I Republiki Słowackiej. Według Węgrów, prawa mniejszości węgierskiej
„w tym nacjonalistycznym reżimie, gdzie rządziła jedna partia i który miał totalitarny charakter, były minimalne”2. Jednak bardzo pozytywnie do nowej sytuacji odniósł się działacz madziarskiej mniejszości János Esterházy:
uważam za konieczne oświadczyć, że Węgrzy żyjący na Słowacji są wielce zadowoleni
ze słowackiej deklaracji niepodległości… Jestem pewien, iż teraz, kiedy los kraju naprawdę zależy od niego samego, słowacki rząd wykaże zrozumienie dla węgierskiej ludności Słowacji. Wierzę, że wyniki tego zrozumienia przyniosą korzyści obu stronom…
Pozwólmy wszystkim, najlepiej jak potrafią, wspierać nowy, niepodległy słowacki naród3.

Zdaniem słowackiego historyka, Ladislava Deáka, pozytywne odnoszenie
się Esterházyego do słowackiego państwa nie przeszkadzało mu w działaniach
przeciwko niemu, jeszcze przed tym, jak ono powstało. Pod koniec lutego węgierski lider podczas wizyty w Berlinie zapewnił, że „Słowacy pragną zjednoczenia w ramach korony św. Stefana”4.
Po powstaniu państwa słowackiego ksiądz Jozef Tiso był skłonny rozwiązywać problemy Węgrów tylko na zasadzie wzajemności. W lipcu 1939 roku
przyjęto nawet ustawę, która prawa mniejszości węgierskiej wiązała z prawami
Słowaków na ziemiach, które Słowacja utraciła na rzecz Budapesztu5. Z tego
powodu Esterházy często bezskutecznie dopominał się o ustępstwa wobec Madziarów żyjących w państwie słowackim, które – jego zdaniem – w żaden sposób nie mogły naruszyć czy osłabić suwerenności Słowacji. Ze swojej strony na
forum parlamentu w grudniu 1939 roku powiedział:
2

3

4

5

Z menšinového štatútu partnerský národ. Maďari v Československu/na Slovensku 1918–1992.
Politické memorandum: Návrh na budúce spolužitie, Hungarian Human Rights Foundation,
http://www.hhrf.org/egyutt/AD-PARTN.HTM [stan z 23.11.2007] (tłumaczenie własne z języka słowackiego).
Cyt. za: G. Szent-Ivany, Count Janos Esterhazy, Astor – Florida 1989, s. 212–213 (tłumaczenie
własne z języka angielskiego).
Cyt. za: L. Deák, Politický profil Jánosa Esterházyho, Bratislava 1996, s. 16 (tłumaczenie własne z języka słowackiego).
M. Hetényi. Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku v rokoch 1939–1940, [w:] Slovensko
medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokowaniami, pod red. M. Pekára, R. Pavloviča, Prešov
2007, s. 98.
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nie zaprzeczam, że na terytorium przyłączonym do Węgier mają miejsce wypadki, kilku
niższych urzędników wprowadziło środki będące w sprzeczności z interesami Słowaków
na Węgrzech. Ale środki te wprowadzono wbrew oficjalnemu stanowisku rządu węgierskiego w kwestii mniejszości narodowych i interweniowałem u najbardziej właściwych
władz. Mogę zapewnić was Panowie o jednej rzeczy. Kiedykolwiek przedstawiłem realistyczną skargę, która mogła być udowodniona, środek zaradczy nadchodził natychmiast6.

Mimo to stosunki słowacko-węgierskie nie były najlepsze. Trudna do rozwiązania stała się kwestia zarejestrowania niezależnej partii słowackiej na Węgrzech. Budapeszt popierał wyłącznie inicjatywy wychodzące od Słowaków,
którzy wydawali się ustępliwi wobec władz7. Z tego powodu Bratysława zabroniła działać Węgierskiej Partii na Słowacji. Dopiero w listopadzie 1940 roku
Słowacy zdecydowali się na pewien gest i wyrazili zgodę na aktywność polityczną madziarskiego stronnictwa8. Esterházy stwierdził wtedy po raz kolejny,
że Węgrzy pozytywnie odnoszą się do słowackiego państwa, a
słuszna polityka narodowościowa dostarcza większego bezpieczeństwa niż jakaś Linia Maginota, ponieważ nic nie będzie bardziej wzmacniać państwa niż odczucie jego obywateli,
że ono jest ich domem, niezależnie od tego, czy należą do większości, czy mniejszości9.

Węgierska Partia na Słowacji prowadziła aktywną działalność w sferze socjalnej, społecznej oraz kulturalnej. Jednocześnie jej członkowie szeroko informowali władze w Budapeszcie o tym, co się dzieje w państwie kierowanym
przez księdza Tiso, co w opinii słowackiego historyka Martina Lacki należy
uznać za działalność szpiegowską10.
Rząd węgierski pozwolił na początku 1941 roku założyć tylko Związek św.
Wojciecha. Słowacy w ramach rewanżu nie sprzeciwili się reaktywacji jedynie
Węgierskiego Kulturalnego Związku na Słowacji (SzMKE) (jego działalność
została zawieszona w czerwcu 1939 roku)11. W tej sytuacji słowacki premier,
Vojtech Tuka, zapowiedział Esterházyemu, iż jeśli Słowacy w najbliższym czasie nie będą mogli założyć własnej partii, to Madziarzy zostaną też pozbawieni
swojej reprezentacji. Napięcie nadal wzrastało, a węgierski arystokrata odważył
się w lipcu przedłożyć rządowi w Bratysławie memorandum o krzywdach, jakie
spotkały Węgrów na Słowacji. Na zasadzie wzajemności, kilka dni potem Emanuel Böhm, przedstawiciel Słowaków na Węgrzech, przedłożył w Budapeszcie
podobną skargę12. Ostatecznie we wrześniu 1941 roku pozwolono działać Sło6
7

8
9
10
11
12

Cyt. za: G. Szent-Ivany, op.cit., s. 223–224 (tłumaczenie własne z języka angielskiego).
L. Waters, Resurrecting the Nation: Felvidék and the Hungarian Territorial Revisionist Project, 1938–1945. A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History, University of California, Los Angeles 2012, s. 137–
138, http://escholarship.org/uc/item/779543v9 [stan z 06.01.2016].
L. Tilkovszky, Južne S1ovensko v rokoch 1938–1945, Bratislava 1972, s. 161.
Cyt. za: G. Szent-Ivany, op.cit., s. 234 (tłumaczenie własne z języka angielskiego).
M. Lacko, Slovenská republika 1939–1945, Bratislava 2008, s. 46.
L. Tilkovszky, op.cit., s. 162.
Ibidem, s. 163–164.
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wackiej Partii Jedności Narodowej13. Jednak Budapeszt zdecydował się powołać
jej przywódcę Böhma do armii i posłać go na front wschodni. Wtedy Słowacja
zapowiedziała, że podobny los może spotkać Esterházyego – i w ten sposób
przywódca SPJN pozostał na wolności14.
Mimo to wzajemne relacje nie polepszały się. W listopadzie można było odczuć w państwie słowackim silne nastroje antywęgierskie, przywołane m.in.
rocznicą arbitrażu wiedeńskiego, konsekwencją było zdemolowanie węgierskich
domów kultury w Kežmarku i Spiskiej Nowej Wsi. Wywołało to zaniepokojenie
Niemiec, które namówiły oba rządy do negocjacji. Tuka żądał rewizji granic, ale
ostatecznie zakończyło się na ustaleniach zasad, dotyczących działalności organizacji mniejszości w obydwu państwach15.
Rząd budapesztański od maja 1942 roku pozwolił wydawać słowackie czasopismo „Slovenską jednotę” jako dziennik (wcześniej ukazywało się jako tygodnik). Stało się to dzięki interwencji Böhma u ministra spraw wewnętrznych
Słowacji. Lider SPJN zapewnił, że sytuacja mniejszości słowackiej na Węgrzech
nieznacznie się poprawiła i dlatego we własnym interesie żądał, aby znalazło to
odbicie też w sytuacji Węgrów żyjących w państwie księdza Tisy. Wkrótce jednak Bratysława poczuła się zaniepokojona artykułami w prasie południowego
sąsiada, w których sugerowano, że Węgry nie zrezygnują ze swoich tysiącletnich granic. Wzrost napięcia we wzajemnych relacjach dało się zauważyć poprzez „powtórnie nieprzyjazną postawę słowackiej strony przeciwko madziarskiej mniejszości”16. Budapeszt uznał za stosowne oświadczyć, że w takiej sytuacji nie pozostanie to bez wpływu na los Słowaków w państwie węgierskim.
Źródłem sporów była również kwestia szkolnictwa. Według Słowaków władze węgierskie zamknęły 10 słowackich gimnazjów, 38 szkół miejskich i 386
gminnych, a 900 nauczycieli wygnano17. Jak pisze Tilkovszky, węgierskie
stronnictwo tolerowało akcje, które przybrały formy skrajnego nacjonalizmu.
Zmuszano m.in. Słowaków do tego, aby zapisywali dzieci do szkół, gdzie nauczanie prowadzono w języku węgierskim18.
Rząd w Bratysławie starał się również w kwestii edukacji stosować zasadę
wzajemności. Kiedy Budapeszt zablokował powstanie słowackiej szkoły handlowej w Koszycach, podobnej uczelni nie otworzono w Bratysławie, choć
w zasadzie już była na to zgoda19. Esterházy w 1940 roku skarżył się także na
13

14

15
16
17

18
19

J. Mitáč, Strana Slovenskej národnej jednoty na okupovanom území južného Slovenska v rokoch 1941–1944, „Pamäť národa” 2010, nr 3, s. 10.
J. Mitáč, Slováci v maďarskej kráľovskej armáde, „Historická revue” 2011, nr 9 (rocznik XXI).
s. 29.
L. Tilkovszky, op.cit., s. 166–168.
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A. Marko, A. Martinický, Slovensko-maďarské vzťahy: História a súčasnosť vo faktoch, Bratislava 1996, s. 17.
L. Tilkovszky, op. cit., s. 119–122.
Ibidem, s. 127.
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przypadki zwalniania nauczycieli węgierskich z długoletnim doświadczeniem,
bez podania powodów takiej kary20.
Odrębną sprawą była kwestia słowackich właścicieli ziemskich. Władze
w Budapeszcie chciały się ich pozbyć z ziem, które znalazły się w granicach
państwa w wyniku wydarzeń 1938–1939. W marcu 1939 roku południe Słowacji
opuścili już w większości koloniści czescy. Jeśli chodzi o słowackich ziemian,
Bratysława żądała, aby ci, którzy jeszcze nie zostawili swoich majątków, mogli
nadal gospodarować, a w przypadku już wypędzonych pragnęła otrzymać rekompensatę z gospodarstw Węgrów na Słowacji. Jednak nad Dunajem odrzucono takie propozycje, uważając, że majątków węgierskich nie można rozpatrywać
tylko z punktu widzenia gospodarczego, gwarantowały one bowiem zachowanie
madziarskiej penetracji i tradycji po drugiej stronie granicy. Z tego powodu pojawiła się w Budapeszcie propozycja, aby rząd słowacki w pierwszym rzędzie
wywłaszczył Węgrów pochodzenia żydowskiego. Słowacy mieli zamiar podczas
swojej reformy rolnej pozbawić gospodarstw osoby posiadające obywatelstwo
węgierskie, natomiast członkowie mniejszości mogli się obawiać utraty ziemi
tylko w przypadku potrzeby wprowadzenia retorsji wobec Węgier. Ostatecznie
doszło do porozumienia w drugiej połowie 1941 roku, na mocy którego na Słowacji można było pozbawić obywateli madziarskich majątku, lecz określono, ile
ziemi w sumie ma prawo przejąć państwo21.
Pomimo tych wszystkich trudności do 1943 roku Esterházy deklarował swoją lojalną postawę wobec Słowacji. Jednak potem, jak twierdzi Ladislav Deák,
arystokrata zaczął szukać alibi dla swojego postępowania, gdyż obawiał się
przyszłości. Z tego powodu miał on niejako celowo niepochlebnie wyrazić się
o państwie słowackim na stacji kolejowej w Popradzie, co przypłacił utratą immunitetu i miejsca w parlamencie. Od lata 1944 roku mniejszość węgierska nie
miała swojego reprezentanta w sejmie22.
Madziarski historyk, Kálmán Janics, twierdzi, że na Słowacji pod koniec
wojny część społeczeństwa była nastawiona wrogo wobec Węgrów. Według
niego słowaccy studenci w Bratysławie wykorzystywali każdą okazję, aby dać
wyraz swoim antywęgierskim nastrojom23.
Jednak jeden z przedstawicieli Komunistycznej Partii Słowacji Ladislav
Novomeský w swoich wspomnieniach na temat ruchu oporu i przygotowań do
powstania stwierdził, iż wielu Węgrów pozostało bardziej wiernych Republice
niż wielu Słowaków oraz Czechów24. Natomiast inny komunista, Karol Šmidke,
w swoim raporcie dla przywódców Komunistycznej Partii Czechosłowacji,
20
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G. Szent-Ivany, op. cit., s. 234.
L. Tilkovszky, op. cit. s. 89–99.
L. Deák, op. cit., s. 19.
Szerzej na temat kwestii mniejszości w czasie wojny: K. Janics, Czechoslovak Policy and the
Hungarian Minority, New York 1982, s. 54–71.
J. Purgat, Od Trianonu po Košice, Bratoslava 1970, s. 218.
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przebywających w Moskwie, napisał: „można powiedzieć, że Madziarzy na
Słowacji zachowali się w odróżnieniu od Niemców godnie, jest między nimi
większość demokratów i wielu o orientacji lewicowej”25. Wynika z tego, że
w pewnej części słowackich kół politycznych postawa Węgrów nie była postrzegana jako destruktywna wobec państwa.
Podczas powstania słowackiego jego władze, według Juraja Purgata, nie
uważały wszystkich Węgrów za faszystów. Gustaw Husák w swoich wspomnieniach twierdzi, że kiedy na Słowacji trwały walki z Niemcami ani Komunistyczna Partia Słowacji, ani Partia Demokratyczna nie poruszały kwestii wysiedleń
mniejszości, a rozważano tylko wymianę obywateli pomiędzy państwami26. Jednak Ján Bobák pisze, że słowackie ww. stronnictwa zaczęły już wtedy walczyć
o władzę i z tego powodu ich liderzy kreowali się na obrońców interesów narodowych. Komunistyczny członek Słowackiej Rady Narodowej głosił m.in., że
trzeba dokonać radykalnego rozwiązania problemu mniejszości i nie będzie się
robić żadnego rozróżnienia między Niemcami i Węgrami27. Historycy publikujący swoje książki w okresie komunizmu raczej pomijają to milczeniem, podkreślają natomiast fakt organizowania się słowacko-węgierskich czy też czysto węgierskich oddziałów partyzanckich.
W zarządzeniu SRN z końca września 1944 roku zaznaczono, że członkami
rad powiatowych oraz miejskich nie powinni być Niemcy, Węgrzy i czołowi
działacze Hlinkowej Słowackiej Partii Ludowej oraz Hlinkowej Gwardii, niezależnie od tego, czy przewinili przeciwko państwu, czy nie. W tym samym miesiącu wydano również inny akt prawny – na jego mocy na Słowacji miały pozostać tylko te szkoły z wykładowym językiem węgierskim, które powstały do
6 października 1938 roku. Zdaniem Šutaja, w ten sposób Słowacy chcieli zlikwidować konsekwencje zajęcia południowych ziem słowackich po arbitrażu
wiedeńskim, ich celem nie było bynajmniej osłabienie szkolnictwa madziarskiej
mniejszości28.
Hitlerowcy zdławili wystąpienie zbrojne na Słowacji do końca października,
ale SRN działała nadal i przejmowała władzę wraz z postępem armii radzieckiej.
Na początku lutego 1945 roku wydała Manifest. Znalazły się w nim fragmenty
dotyczące obywateli narodowości węgierskiej:
eksponenci madziaryzacji i feudalnego faszystowskiego reżimu, których na obsadzone
ziemie Słowacji po roku 1938 posłała pesztańska władza, muszą odejść tam, skąd przyszli. Położenie tutejszych węgierskich obywateli będzie zależeć od tego, jak określą się
wobec słowackiego narodu, nowej Czechosłowacji i wobec ich demokratycznej i słowiańskiej orientacji. Powinnością Madziarów o poglądach demokratycznych jest wyko-
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Cyt. za: Š. Šutaj, Maďarská menšina na Slovensku v rokoch 1945–1948, Bratislava 1993, s. 20
(tłumaczenie własne z języka słowackiego).
J. Purgat, op. cit., s. 224.
J. Bobák, Mad'arská otázka v Česko-Slovensku (1944–1948), Bratislava 1996, s. 20.
Š. Šutaj, op. cit., s. 20–22.
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rzenić wszystkie faszystowskie, antysłowackie i hungarystyczne elementy. Zmadziaryzowanym obywatelom słowackiego pochodzenia umożliwimy włączenie się do słowackiego narodowego życia29.

Autorzy tego dokumentu nie wykluczali, iż Węgrzy na Słowacji będą mogli
mieć własne szkolnictwo czy odprawiać msze w ojczystym języku. Takie zapewnienia wydawały się realne tym bardziej, iż wkrótce ogłoszono zapisy do
szkół wedle zasady – słowackie dzieci do słowackiej szkoły, a węgierskie dzieci
do madziarskiej szkoły30. SRN zwracała również w swoich zarządzeniach uwagę
na to, aby rady narodowe współpracowały z Węgrami o demokratycznych poglądach. Właściwe komisje powołane w powiatach, gdzie mieszkała węgierska
ludność, miały stworzyć doradcze ciała z demokratycznych warstw madziarskich mieszkańców31. Bobák przekonuje, że w tym czasie
wbrew negatywnym doświadczeniom z okupacji południowej Słowacji nie dominowała
histeria nacjonalistycznego rewanżu i szowinizmu, jaką wykorzystywało się w Czechach
przeciwko Niemcom32.

Na przełomie lutego i marca 1945 roku w Koszycach odbyła się konferencja
Komunistycznej Partii Słowacji, na której ogłoszono uchwałę przewidującą resłowakizację południowej części kraju, a miano tego dokonać poprzez przekazanie ziemi węgierskich obszarników w ręce słowackich chłopów. Zresztą już
wcześniej SRN zdominowana przez komunistów zdecydowała o zajęciu majątków powyżej 50 ha, będących własnością Węgrów i Niemców33. Podczas tego
zjazdu nie mówiono nic o masowych wysiedleniach, a nawet wspomniano
o możliwości
aktywnego uczestnictwa „demokratycznej” części Węgrów przy narodowym oczyszczaniu, w walce przeciw węgierskiej irredencie i przy wygnaniu niemieckich i węgierskich
intruzów z ziem Słowacji34.

Jednak trzeba powiedzieć, że była to iluzja, a Madziarzy nie mogli liczyć na
powrót warunków przedwojennych, gdyż czechosłowaccy politycy – komuniści
w Moskwie oraz partie polityczne skupione wokół Beneša – już od dłuższego
czasu nosili się z zamiarem rozwiązania kwestii mniejszości narodowych w sposób radykalny. Już w listopadzie 1944 roku władze Czechosłowacji na uchodźstwie w Londynie przedstawiły memorandum Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR,
w którym, co prawda, stwierdzono, iż kwestia mniejszości madziarskiej jest problemem mniej niebezpiecznym niż sprawa niemiecka, ale zarezerwowano sobie
29
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Cytat za: J. Purgat, op. cit., s. 259 (tłumaczenie własne z języka słowackiego).
A. Kastory, Rewanż za Monachium: z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945–1947, Kraków 1996, s. 51.
Š. Šutaj, op. cit., s. 30.
J. Bobák, op. cit., s. 33 (tłumaczenie własne z języka słowackiego).
A. Kastory, op. cit., s. 51.
Cytat za: J. Bobák, op. cit., s. 36 (tłumaczenie własne z języka słowackiego).
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prawo postępować wobec Węgrów w ten sam sposób, jak wobec Niemców35.
Trzeba powiedzieć, że po wydarzeniach 1938 roku Beneš rozważał pozbycie się
z granic przyszłego państwa mniejszości, które uważał za winne rozbicia Czechosłowacji – tak powstała idea państwa słowiańskiego (konkretne działania
podjęto już w latach 1942–1943). Według jednego z przygotowanych projektów,
z ziem słowackich miało być wysiedlonych 400 tysięcy osób narodowości węgierskiej36.
Siły polityczne z Czech i Słowacji w drugiej połowie marca 1945 roku spotkały się w Moskwie, gdzie doszło do porozumienia odnośnie do programu rządowego. Został on ogłoszony na początku kwietnia w Koszycach. Zawierał
m.in. plany dotyczace mniejszości narodowych, które zamieszkiwały w granicach państwa. Ich kwestia miała być rozwiązana na zasadzie kolektywnej winy.
Oficjalnie za takim podejściem przemawiały doświadczenia zarówno historyczne, jak i te z niedalekiej przeszłości, a władze czechosłowackie uważały swoje
podejście za gwarancję tego, że już nigdy nie dojdzie do tragedii wojennej.
Obywatelstwo Czechosłowacji według programu mieli zagwarantowane tylko aktywni antyfaszyści węgierscy i niemieccy.
Innych obywateli niemieckiej i madziarskiej narodowości obywatelstwa się pozbawi.
Mogą oni potem optować za Czechosłowacją, przy czym urzędy Republiki pozostawiają
sobie prawo indywidualnie zdecydować o każdym podaniu37.

W maju 1945 roku Beneš wydał dekret, który określał, kogo można uznać za
Węgra bądź Niemca. Były to osoby, które podczas któregokolwiek spisu ludności w Czechosłowacji od roku 1930 twierdziły, że są narodowości węgierskiej
lub niemieckiej, były członkami narodowych grup, formacji oraz partii skupiających Niemców i Madziarów w Czechosłowacji38. Wszyscy oni utracili obywatelstwo na mocy kolejnego dekretu dwa miesiące później. Ludzie ci zostali pozbawieni opieki zdrowotnej, nie wypłacano też starszym osobom emerytur.
Uniknęli tego antyfaszyści i osoby spośród narodów słowiańskich, które pod naciskiem deklarowały się jako Madziarzy (czy też Niemcy). Program koszycki
przewidywał konfiskatę majątków obywateli czechosłowackich pochodzenia
madziarskiego i niemieckiego, którzy skompromitowali się współpracą z hitlerowskimi Niemcami i Węgrami.
Według Janicsa, Beneš łączył antyfaszyzm z ideą słowiańskiego państwa
i z tego powodu chciał się pozbyć mniejszości. Aby usprawiedliwić takie podejście, prezydent Czechosłowacji odwołał się do sloganu samoobrony narodowej.
Pozbycie się Węgrów i Niemców traktował jako sprawiedliwą karę za zbiorową
zdradę państwa. Węgierski historyk twierdzi, że najważniejszą rolę w rozbiciu
35
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Czechosłowacji odegrali ludacy, a Madziarzy tylko walczyli o swoje demokratyczne prawa. Głosi on, że najbliższym satelitą III Rzeszy była tisowska Słowacja, która wzięła udział w ataku na Polskę i wcześniej niż państwo Horthyego
wprowadziła program likwidacji Żydów (Esterházy w 1942 roku jako jedyny
w parlamencie nie głosował za ich deportacją)39. Janics wyraża opinię, że po pokonaniu słowackiego faszyzmu antysemickie nastroje zamieniono na nienawiść
wobec Madziarów, którzy stali się obiektem ataków opinii publicznej. Jego zdaniem, co prawda, Słowacy mieli uraz do osób pochodzenia madziarskiego, ale
nienawiść wobec nich nie była spontaniczna, a stała się raczej wynikiem masowej manipulacji polityków, chcących przy pomocy sloganu kolektywnej winy
uzasadnić działania w interesie Słowacji. Można odnieść wrażenie, że Janics
zmierza do stwierdzenia, iż z Węgrów w pewnym sensie zrobiono „kozłów
ofiarnych” po to, aby zatuszować współpracę niemiecko-słowacką podczas
II wojny światowej, a ludność węgierska nigdy nie utożsamiała się z ideą faszyzmu, ograniczając się do kooperacji z Hitlerem tylko w kwestii naprawienia
krzywd Trianonu40.
Jednak Vladimir Clementis zaraz po wojnie twierdził, że z państwem słowackim pod opieką Niemiec wcale nie identyfikował się naród. Jego zdaniem
przywódcy tego organizmu państwowego
mieli jawnie antysłowacką przeszłość (Tuka), albo przynajmniej nigdy nie żyli duchem
słowackiej tradycji i z duchem tym się nie zżyli (Tiso, Mach itd.). W obu przypadkach
byli to ludzie stanowiący smutną spuściznę po węgierskim ucisku narodowym41.

Po ogłoszeniu programu koszyckiego to Węgrów uznano za zdrajców Czechosłowacji. Bobák twierdzi, że stosunek mniejszości węgierskiej do odnowy integralności terytorialnej Słowacji można charakteryzować ogólnie jako pasywny
i indyferentny. Według niego komplikacje nastały dopiero, kiedy czescy politycy emigracyjni zaczęli szerzyć na ziemiach słowackich antymniejszościową atmosferę42.
Jak pisze Stephen Kertész, Madziarzy zostali pozbawieni środków do życia
– zwolniono ich ze służby państwowej, nie wypłacano im emerytur. Posługiwanie się językiem węgierskim na ulicach kilku miast bądź nawet w komunikacji
pocztowej zostało zakazane. Madziarskich duchownych przeniesiono do słowackich kościołów, ludność pozbawiono prawa używania ojczystego języka
podczas posług religijnych43.
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Lider KPS zdecydował się zawiesić członkostwo wszystkim Węgrom, zalecano im wyjazd z kraju. Postępowano tak, mimo że stanowili oni znaczny odsetek w szeregach stronnictwa. Teraz jednak nie chodziło o pozyskanie Madziarów, a raczej o ich pozbycie się, co uznano za słowacką rację stanu44. Partia
Demokratyczna nie pozostawała w tyle, a stosunek do ludności węgierskiej wyraził jeden z jej przywódców Jozef Lettrich: „nie ścierpimy mniejszości tego narodu, który podkopał podstawy naszego państwa”45.
Według słowackiego historyka to przede wszystkim komuniści w ścisłej
współpracy z siłami bezpieczeństwa, pełni rewolucyjnego zapału, postanowili
np. „oczyścić” Bratysławę z Niemców i Węgrów. Podobne wydarzenia w 1945
roku miały potem miejsce w innych miastach. W ten sposób lewicowi politycy
„na fali prymitywnego nacjonalizmu budowali swoje pozycje w walce o uzurpowanie politycznej władzy”46.
Na Słowacji działały też sądy ludowe. W przeciągu kilku miesięcy po ogłoszeniu programu koszyckiego ukarały one i deportowały z granic państwa około
39 tysięcy osób narodowości węgierskiej. Do końca 1945 roku skazano już ponad 75 tysięcy Madziarów. Często byli to rolnicy, których ziemię i dobytek konfiskowano47. Kertész podkreśla, że wielu Węgrów uznano za winnych zdrady
państwa tylko z powodu przynależności do węgierskich partii, a przecież powstały one legalnie za zgodą władz, co więcej, ich przedstawiciele zasiadali nawet w parlamencie48. Z punktu widzenia tego historyka członków mniejszości
spotkała więc niesprawiedliwość.
Rząd czechosłowacki w obliczu słabego poparcia ze strony mocarstw próbował naciskać na Budapeszt, aby ten zgodził się na negocjacje w sprawie wymiany i wysiedleń ludności. Jednak stanowiska obu stron wydawały się bardzo
dalekie. Politycy madziarscy zdecydowali się dopiero na rozmowy, kiedy rząd
w Pradze nasilił akcję przesiedlania Węgrów w głąb Czech. Akcji tych dokonywano na podstawie dekretów o obowiązku pracy i konfiskacie mienia. W efekcie
w latach 1945–1947 około 45 tysięcy Madziarów musiało opuścić swoje rodzinne strony i zamieszkać w innej części Czechosłowacji. Natomiast rozmowy międzyrządowe na linii Praga–Budapeszt doprowadziły do wymiany ludności między państwami. W ten sposób 75 tysięcy Węgrów z Czechosłowacji przeniosło
się na Węgry w ramach umowy o wymianie ludności49. Władze prowadziły rów44
45
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nież intensywną politykę resłowakizacji madziaryzowanych obywateli. Reedukacją
w słowackim duchu narodowym planowano objąć około 350 tysięcy osób50.
Czechosłowackie władze zastosowały wobec Węgrów zasadę kolektywnej
winy, choć polityczna elita (wywodząca się przeważnie z chadecji) madziarskiej
mniejszości do końca 1938 roku starała się znaleźć sposoby rozwiązania problemów przy użyciu demokratycznych mechanizmów. Również Węgrzy o lewicowych poglądach aktywnie brali udział w manifestacjach w obronie państwa,
organizowanych przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji (we wrześniu
i październiku 1938 roku, m.in. w takich miastach, jak Koszyce i Trnovec nad
Váhom)51. W czasie II wojny światowej madziarskie stronnictwo na Słowacji,
kierowane przez Jánosa Esterházyego oraz Andora Jarossa, nigdy nie przyjęło
ideologii nazistowskiej. Przedstawiciele węgierskiej społeczności sprzeciwiali
się także działalności ugrupowania Strzałokrzyżowców na terenie Słowacji. Pod
koniec wojny politycy reprezentujący madziarską mniejszość dystansowali się
wyraźnie od proniemieckiego rządu w Budapeszcie52.
Dla węgierskich historyków ikoną madziarskiej społeczności na Słowacji
stał się Esterházy. Jednak nie ma wątpliwości, iż kierowana przez niego partia
dążyła do podważenia mapy Europy ustalonej po I wojnie światowej. W celu
naprawienia „krzywdy Trianonu” słowaccy Madziarzy szukali pomocy nie tylko
w Budapeszcie, ale także w nazistowskich Niemczech, Ponadto należy przychylić się do stwierdzenia, iż Esterházy jako parlamentarzysta głosował za wszystkimi prawnymi normami, które przyczyniły się do budowania na Słowacji totalitarnego systemu. Nie stronił on również od antysemickich wypowiedzi, choć
w maju 1942 roku jako jedyny zagłosował przeciwko deportacji Żydów 53. Pod
koniec wojny, kiedy było już wiadomo, że pokonanie Hitlera jest coraz bliższe,
madziarska społeczność na Słowacji wyraźnie odcinała się już od III Rzeszy
i proniemieckich władz w Budapeszcie.
Węgierska mniejszość nie przyczyniła się do rozpadu Czechosłowacji w takim samym stopniu, jak sudeccy Niemcy. Nie przyjęła też w zasadzie nazistowskiej ideologii, choć w pewnym stopniu współpracowała z III Rzeszą, aby osiągnąć swoje polityczne cele. O roli Madziarów w Czechosłowacji, a następnie
I Republice Słowackiej potrzebna jest jeszcze racjonalna i wszechstronna dyskusja naukowców po obu stronach Dunaju, oparta na materiałach archiwalnych.
Jednak niezbędne jest wówczas spojrzenie na historię w szerszym kontekście,
50

51

52

53

M. Mevius, Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist
Patriotism 1941–1953, Oxford 2005, s. 157.
A. Simon, Postoj maďarskej menšiny v rokU 1938 a jej interpretácia v súčasnosti, [w:] Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (identita a politika II), pod
red. J. Šutajovej, M. Ďurkovskej, Prešov 2008, s. 186–187.
E. Irmanová, Maďarská menšina na Slovensku a její místo v zahraniční politice Slovenska
a Maďarska po roce 1989, Ústí nad Labem 2005, s. 224.
Vyhlásenie Historického ústavu SAV k osobe Jánosa Esterházyho, Historický ústav Slovenskej
akadémie vied, http://www.history.sav.sk/esterhazy.htm [stan z 11.01.2016].

242

Wojciech ŚWIĘCH

z uwzględnieniem sytuacji politycznej na Słowacji (nie tylko w odniesieniu do
madziarskiej społeczności) w przededniu rozpadu Czechosłowacji i w trakcie
II wojny światowej.
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Summary
The problem of minorities in Slovak-Hungarian
and Czechoslovak-Hungarian relations 1939–1945
The aim of this article is to show how the Slovak-Hungarian and Czechoslovak-Hungarian relations were shaped during the Second World War and immediately after its completion. The First
Slovak Republic and Kingdom of Hungary were allies of Nazi Germany. It didn’t contribute to
a reduction of tension between both nations. Representatives of minorities tried to soothe the tension between Bratislava and Budapest, though they did that mainly for fear of negative consequences of their own position. The above text focuses mainly on the events that caused that up till
now the Slovaks and the Hungarians find it hard to trust each other.
Keywords: Hungarian minority, Czechoslovakia, Slovakia, János Esterházy, World War II,
collective guilt.
Słowa kluczowe: węgierska mniejszość, Czechosłowacja, Słowacja, János Esterházy, II wojna
światowa, kolektywna wina.

PRACE NAUKOWE Akademii i m. Jana Długosza w Częstochowie
Zeszyty Historyczne

2016, t. XV, s. 245–257

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2016.15.14

Varfołomiej S. SAWCZUK
Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Olesia Gonczara

Tadeusz SROGOSZ
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Dniepropietrowsk – ośrodek badań nad historią
nauki i techniki na Ukrainie
W pracy podejmujemy analizę historiograficzną badań nad dziejami nauki
i techniki w Dniepropietrowsku, jednym z największych miast na Ukrainie, dużym ośrodku przemysłowym, akademickim i naukowym. Zostaną omówione
uwarunkowania rozwoju badań historycznonaukowych, zwłaszcza w kontekście
personalnym, kierunki badawcze, w tym również uwarunkowania podejmowania
określonych problemów naukowych. Podstawową barierą w postępie badań naukowych, w tym również – co oczywiste – historycznych, jest nieznajomość piśmiennictwa zagranicznego. Prowadzi to najczęściej do jednostronnych ujęć,
wynikających nie tylko z gorsetu ideologicznego lub imputacji kulturowej.
W obecnych warunkach zbliżeń cywilizacyjnych, udogodnień w komunikacji
międzykulturowej etc. bariera nieznajomości dorobku zagranicznych uczonych,
w tym zwłaszcza ukraińskich historyków, powinna być minimalizowana.
Badania w zakresie historii nauki i techniki w Dniepropietrowsku miały początek w latach dwudziestych XX w., kiedy profesor Dniepropietrowskiego Instytutu
Pedagogicznego (obecnie Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Olesia
Gonczara) Grigorij A. Gruzincew opublikował w 1928 r. pracę o teorii nauki, która
do dzisiaj nie straciła na aktualności1. Autor przedstawił swoją koncepcję rozwoju
nauki, która była w Związku Radzieckim jedną z dwóch wiodących w tym czasie2.


1

2

Osiągnięcia jednego ze współautorów, to jest Varfołomieja S. Sawczuka, opracował Tadeusz
Srogosz, natomiast pozostałych historyków nauki i techniki Varfołomiej S. Sawczuk.
Г.А. Грузинцев, Очерки по теории науки, „Відбиток із записок Дніпропетровського інституту народної освіти”, т. ІІ, 1928, s. 271–320.
W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. radziecka filozofia i historia nauki osiągnęła wysoki poziom, co uwidoczniło się na II Międzynarodowym Kongresie Historyków Nauki
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W latach osiemdziesiątych XX w. w Dniepropietrowsku wyszła seria prac
historycznonaukowych, między innymi książka Nikołaja W. Poljakova o dokonaniach badawczych wybitnego matematyka Michaiła W. Ostrogradskiego3, czy
zbiorowa monografia o dziejach mechaniki na Naddnieprzu. Mimo to nie można
twierdzić, że w tym okresie w Dniepropietrowsku funkcjonował ośrodek badań
nad historią nauki i techniki. Badania w tym zakresie posiadały raczej incydentalny charakter, ograniczony do pojedynczych uczonych, podejmujących tę problematykę na marginesie swoich podstawowych zainteresowań naukowych, bez
umocowania instytucjonalnego.
Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę historia nauki i techniki w Dniepropietrowsku otrzymała podstawy instytucjonalne i znacząco się rozwinęła.
Wysiłkiem profesorów Fiodora P. Sanina, Walentina W. Iwanienki i Varfołomieja S. Sawczuka w Dniepropietrowskim Uniwersytecie Narodowym im. Olesia Gonczara zaczęły formować się kierunki badań w zakresie historii nauki,
techniki i oświaty. W 1993 г. rozpoczęło działalność Międzywydziałowe Seminarium Historii i Filozofii Nauki i Techniki (kierownicy: Sawczuk i Jewgienij J.
Smotrickij). Jednym z aktywnych członków seminarium był kandydat (doktor)4
nauk chemicznych Walery S. Kowalenko, historyk chemii.
W 1994 г. Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Olesia Gonczara
zorganizował pierwszą Wszechukraińską Konferencję Naukowo-Praktyczną
„Historia nauki i techniki: problemy badań, nauczania, humanizacji kształcenia”.
Po obronie dysertacji doktorskiej (habilitacyjnej) przez Sawczuka wokół niego
i Sanina w Dniepropietrowsku zaczął się tworzyć ośrodek dużego środowiska
historyków nauki i techniki.
Z inicjatywy Sawczuka w Dniepropietrowskim Uniwersytecie Narodowym
im. Olesia Gonczara otwarto zaoczną aspiranturę (studia doktoranckie) w dyscyplinie „historia nauki i techniki”, w tym też roku uczelnia została włączona do
kategorii wiodących ośrodków w tej dyscyplinie. Przygotowania do tej procedury trwały od 1997 r.

3

4

w Londynie w 1931 r., gdzie grupa uczonych ze Związku Radzieckiego (między innymi Borys
Hessen) przedstawiła zgodnie z teorią marksistowską w wygłoszonych tam referatach społeczno-ekonomiczne podłoże nauki w czasach nowożytnych. Zapoczątkowali oni kierunek eksternalistyczny w historii nauki. Ich poglądy rozwijał między innymi socjolog amerykański Robert
K. Merton, adaptując również koncepcję Maxa Webera o roli ideologii protestanckiej. Uczeni,
którzy wzięli udział w kongresie w Londynie, podzielili los tysięcy innych represjonowanych
w okresie stalinowskim, zwłaszcza że formalnym przewodniczącym delegacji był Nikołaj I.
Bucharin (T. Srogosz, Teza Mertona i Kuhnowskie pojęcie dyscyplin baconowskich a historia
medycyny, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. 28–29, 1992–1993, z. 1–8, s. 15–18; idem, Między
biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003, s. 195–197).
Н.В. Поляков, Использование методов М. В. Остроградского при изучении механики
и математики, Днепропетровск 1982.
Do 2015 r. na Ukrainie funkcjonował stopień kandydata nauk. Według nowego prawa o szkolnictwie wyższym od 2015 r. funkcjonuje stopień doktora.
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Od 2005 r. w Dniepropietrowsku zaczęła się coroczna akcja naukowych spotkań „Dnieprzańska orbita”, jedyne w swoim rodzaju naukowe forum, grupujące
profesjonalistów-praktyków dziedziny rakietowo-kosmicznej, uczonych różnorodnych nauk technicznych i przyrodniczych, historyków i filozofów nauki
i techniki. Inicjatorami i organizatorami naukowych spotkań są Narodowe Centrum Aerokosmicznej Edukacji Młodzieży im. Aleksandra M. Makarowa oraz
Państwowa Spółka Biuro Konstrukcyjne „Południe” im. Michaiła K. Jangiela,
przy naukowej opiece uczonych Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Olesia Gonczara i Instytutu Mechaniki Technicznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Podczas naukowych spotkań podnosi się problemy wzajemnych stosunków człowieka i kosmosu, omawia rezultaty badań z historii
awiacji i kosmonautyki, upowszechnia się postacie pionierów konstruktorskich
szkół techniki rakietowo-kosmicznej, etc. Historycy nauki i techniki z Dniepropietrowska (Sanin, Sawczuk i Nadia M. Kuszlakowa) wiele lat kierowali i kierują nadal pracą sekcji „Historia awiacji i rakietowo-kosmicznej techniki”. Wydaje
się corocznie materiały będące efektem naukowych spotkań „Dnieprzańska orbita”.
Badania w zakresie historii nauki i techniki aktualnie reprezentują kierunki,
których promotorami byli: Iwanienko, Sawczuk, Sanin, Galina I. Sokoł. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pod kierownictwem Iwanienki i Sanina
szybko rozwijały się badania w zakresie dziejów techniki rakietowo-kosmicznej.
W tym względzie Dniepropietrowsk nie był miejscem przypadkowym. Miasto
było bowiem jednym z centrów naukowo-badawczych i przemysłowych – zapleczem dla potencjału rakietowo-kosmicznego Związku Radzieckiego, a później niepodległej Ukrainy. W 1998 r. pod kierunkiem Iwanienki została obroniona dysertacja kandydacka (doktorska) Walerego N. Potoki, w której zanalizowane zostały różnorodne aspekty życia i działalności wybitnego konstruktora i organizatora budowy techniki rakietowo-kosmicznej Michaiła K. Jangiela5. Po
kilku latach (2009 r.) uczennica Sanina, Irina W. Fedorenko, obroniła dysertację
kandydacką (doktorską) o naukowo-technicznej szkole Nikołaja F. Gierasjuty6.
W 2002 r. zespół autorski pod kierunkiem Sanina przygotował i wydał pierwszą
na Ukrainie monografię o historii rozwoju w tym kraju techniki rakietowo-kosmicznej7.
Historia techniki rakietowo-kosmicznej jest jednym z najważniejszych kierunków badań w Dniepropietrowsku z racji zaplecza naukowo-technicznego
i przemysłowego. Te badania kontynuowane były przez Sokoł i Sawczuka. Pod
5

6

7

В.Н. Потока, Жизнь и деятельность академика М.К. Янгеля (1911–1971 гг.), дис… канд.
ист. наук: Днепропетровский гос. ун-т, Днепропетровск 1998, (maszynopis).
И.В. Федоренко, История становления и развития научно-технической школы
Н.Ф. Герасюты теории полета ракетно-космической техники (вторая половина ХХ
столетия), дис. … канд. ист. наук: Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара, Нац. центр
аэрокосм. образования молодежи им. А.М. Макарова, Днепропетровск 2009.
Ф.П. Санін i in., Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні, Днепропетровск 2002.
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kierownictwem Sokoł jej uczennica Elizabeta W. Nikiforowa obroniła pracę
kandydacką (doktorską) o wkładzie uczonych Dniepropietrowska w rozwój
techniki rakietowo-kosmicznej w drugiej połowie XX i na początku XXI w.8
W tej tematyce Sokoł i Nikiforowa opublikowały pracę zwartą i szereg artykułów w naukowych czasopismach Ukrainy. Pod kierownictwem Sawczuka jego
uczennica Olga A. Gubka przygotowuje rozprawę o naukowo-konstruktorskiej
szkole, z której wyszedł uczony i konstruktor w zakresie techniki rakietowo-kosmicznej Wiaczesław M. Kowtunienko, jeden z twórców bojowych rakiet produkcji Państwowego Biura Konstrukcyjnego „Południe” w Dniepropietrowsku i kierownik programu „Interkosmos”, a następnie generalny konstruktor w Stowarzyszeniu Naukowo-Produkcyjnym im. Siemiona A. Ławoczkina w Moskwie.
Charakterystyczne dla dniepropietrowskiego ośrodka badań nad historią nauki
i techniki jest to, że znaczący wkład w poznanie dziejów techniki rakietowo-kosmicznej na Ukrainie wnieśli pracownicy Dniepropietrowskiego Centrum Rakietowo-Kosmicznego, zwłaszcza Narodowego Centrum Aerokosmicznej Edukacji
Młodzieży im. Aleksandra M. Makarowa i Państwowej Spółki Biura Konstrukcyjnego „Południe” im. Michaiła K. Jangiela. Spod ich pióra wyszło niemało materiałów informacyjnych, wydawnictw popularnonaukowych9, biografii wybitnych konstruktorów techniki rakietowo-kosmicznej10, beletrystyki opartej na dokumentach11, publikacji pamiętnikarskich czy wspomnieniowych, etc. Publikacje te zawierają unikalne informacje, zaczerpnięte z przekazów pionierów techniki rakietowo-kosmicznej, i znacząco poszerzają bazę źródłową do badań tego zagadnienia.
Wielu historyków nauki z Dniepropietrowska kontynuuje kierunek badań
związany z działalnością naukowych stowarzyszeń uczonych i inżynierów,
a także innych struktur niepaństwowych, które wniosły znaczący wkład w dzieje
rozwoju nauki i techniki na Ukrainie12. W tym miejscu trzeba wymienić uczennice Sawczuka, Tatianę O. Grebennik i Nadię M. Kuszlakową, które obroniły
dysertacje kandydackie (doktorskie) na temat dziejów ziemskich muzeów przyrodniczych Południowej Ukrainy od lat sześćdziesiątych XIX w. do początku
XX w. oraz dziejów Charkowskiego Towarzystwa Matematycznego 13. Jeszcze
8

9

10

11

12
13

Є.В. Нікіфорова, Внесок учених Дніпропетровська в теорію механічних коливань та
хвиль в ракетно-космічній техніці: друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст., Дис…
канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т, Днепропетровск 2015, (maszynopis).
Na przykład: В.В. Веренев, Профессия с грифом «секретно», Днепропетровск 2001;
Шестьдесят лет в ракетостроении и космонавтике, ред. А.В. Дегтярев, Днепропетровск 2014.
Na przykład: А.В. Новиков i in., Герасютa Николай Федорович, Днепропетровск 2005;
В. П. Платонов, В. П. Горбулин, Михаил Кузьмич Янгель, Кіїв 2011.
…Без грифу «секретно». Фізтех. Люди і долі. Документально-художнє видання, Днепропетровск 2007.
W Dniepropietrowsku prekursorem tego kierunku badań był Sawczuk, o czym niżej.
Т.О. Гребінник, Земські природничо-історичні музеї Півдня України: організація та
природознавча діяльність (60-ті роки XIX ст.-початок XX ст.), Дис… канд. іст. наук:
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jeden uczeń Sawczuka, Wasyl W. Iwancew, obronił dysertację kandydacką na
temat rozwoju badań zoologicznych na Wołyniu w XIX i na początku XX w.14,
a jego doktorantka Wiktoria W. Kuszlakowa pracuje nad rozprawą o działalności Charkowskiego Towarzystwa Naukowego w latach dwudziestych XX w.,
które przedstawiało siebie jako spadkobiercę Ukraińskiego Towarzystwa Naukowego.
Nadia M. Kuszlakowa kontynuuje badania w tym zakresie historii nauki
i techniki. Aktualnie pracuje nad dysertacją doktorską (habilitacyjną). Analizuje
w szerokim kontekście problemy profesjonalnej komunikacji w środowisku inżynieryjno-technicznym dużego regionu przemysłowego Ukrainy na przełomie
XIX i XX w. W liczbie modeli organizacji komunikacji w profesjonalnym środowisku inżynierów i techników Kuszlakowa rozpatruje proces formowania się
i działalności inżynieryjno-technicznych stowarzyszeń różnych typów i rodzajów.
Inna grupa dniepropietrowskich historyków nauki bada proces rozwoju teorii
i koncepcji w zakresie nauk fizyko-matematycznych, na przykład kandydaci
(doktorzy) nauk historycznych Olena A. Romaniec i Andrij W. Siuch. Romaniec
w swoich badaniach doszła do ważnych wniosków, np. że koncepcja możliwych
prędkości światła, odkryta i opracowana przez ukraińskiego fizyka Lwa J.
Sztruma w latach dwudziestych XX w., okazała się istotna w kontekście ówczesnych prezentacji szczególnej teorii względności15. To badanie zmienia chronologię
odkrycia i rozwoju teorii tachionów. Oparte na szerokiej bazie źródłowej (w tym
wielu nowych materiałach archiwalnych), badania Siucha wyjaśniają dzieje odkrycia na Ukrainie i rozwoju fizyki homogenicznego spalania i wybuchu, na przykładzie działalności zespołu naukowego pod kierownictwem A.E. Malinowskiego, rozstrzelanego w czasie stalinowskiego terroru16. Siuch uzasadnił opinię wskazującą na
światowy poziom badań szkoły naukowej tego uczonego.
Dniepropietrowscy historycy nauki, kandydaci (doktorzy) nauk historycznych Wiaczesław W. Wakulik i Tatiana O. Kisielowa, uczniowie Sawczuka,
twórczo pracują w zakresie historii medycyny i weterynarii. Wakulik w swojej
dysertacji kandydackiej zanalizował proces formowania i rozwoju ziemiańskiej
weterynarii w Południowo-Wschodniej Ukrainie w drugiej połowie XIX i po-

14

15

16

Дніпропетровський національний ун-т, Кіїв 2002, (maszynopis); Н. М. Кушлакова,
Харківське математичне товариство та його внесок в розвиток математичної думки
в Україні (1879–1930): Дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т, Кіїв
2007, (maszynopis).
В.В. Іванців, Розвиток зоологічних досліджень на Волині в ХІХ - на початку ХХ століть,
Дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т, Кіїв 2003, (maszynopis).
О.А. Романець, Спеціальна теорія відносності: концептуальні ідеї та їх розвиток
в Україні (1900-ті – 1950-ті роки), Дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т, Днепропетровск 2012, (maszynopis).
А.В. Сюх, Становлення і розвиток фізики гомогенного горіння та вибуху в Україні: 1920
– 1950 рр., Дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т, Днепропетровск
2012, (maszynopis).
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czątku XX w., w tym także specyfikę kształtowania się myślenia naukowoweterynaryjnego17. Kisielowa poddała gruntownemu badaniu proces kształtowania
się i rozwoju rentgenologii medycznej na Lewobrzeżnej Ukrainie oraz zrekonstruowała ten proces w historycznonaukowym kontekście18.
Wielu historyków nauki z Dniepropietrowska twórczo pracuje w zakresie
naukowej biografistyki. Biografie takich wybitnych uczonych, jak Anton S. Boryniewicz (statystyka i demografia) i Jewgienij S. Burkser (radiologia, biogeochemia, aerochemia i inne kierunki geochemii), zostały opracowane w kandydackich (doktorskich) badaniach Olgi I. Isajewej i Eleny L. Jakimiuk. Walery S.
Kowalenko i inni autorzy opublikowali biografie wybitnych chemików – Lwa
W. Pisarzewskiego i Aleksandra I. Brodskiego19.
Historycy nauki z Dniepropietrowska reprezentują i inne kierunki badań.
Przede wszystkim dotyczy to badań nad początkami zarówno uniwersyteckiego,
jak również wyższego technicznego kształcenia na Ukrainie, roli kontaktów
ukraińskich uczonych z europejskimi środowiskami naukowymi. Uczennica
Sawczuka, kandydat (doktor) nauk historycznych Julia A. German w swojej dysertacji przedstawiła rolę zagranicznych uczonych (profesorów niemieckich)
w zorganizowaniu kształcenia uniwersyteckiego w Charkowie w pierwszym
dziesięcioleciu istnienia w tym mieście uniwersytetu20. Pod kierunkiem Anatolija I. Dworeckiego podjęto historycznonaukowe badania nad działalnością dniepropietrowskiej szkoły hydrobiologicznej, a jego uczeń Leonid A. Bajdak obronił na ten temat dysertację kandydacką (doktorską)21.
Najwybitniejszym historykiem nauki w Dniepropietrowsku jest Varfołomiej
Stiepanowicz Sawczuk, dlatego temu uczonemu trzeba poświęcić szczególną
uwagę. Urodził się 17 września 1945 r. w Białej Kalitwie w obwodzie rostowskim. Ojciec był inżynierem górnikiem, a matka lekarzem. Wkrótce potem rodzina przeprowadziła się do Dniepropietrowska, z tym więc miastem związał
swoje losy Varfołomiej S. Sawczuk. Kształcił się w dziedzinie nauk przyrodniczych, co później zaowocowało zainteresowaniem historią nauki i techniki. Stu17

18

19

20

21

В.В. Вакулик, Становлення і розвиток земської ветеринарної медицини Південно-Східної України (1864–1918 рр.), Дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т, Днепропетровск 2009, (maszynopis).
Т.О. Кисільова, Становлення та розвиток медичної рентгенології в Лівобережній
Україні: 1896 1941 рр., Дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т,
Днепропетровск 2015, (maszynopis).
В.С. Коваленко i in., Академік Лев Володимирович Писаржевський, Днепропетровск
2013; В.С. Коваленко i in., Академік Олександр Ілліч Бродський, Днепропетровск 2014.
Ю.О. Герман, Історико-науковий аналіз освітньої діяльності німецьких вчених
Харківського університету у дореформений період, Дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т, Днепропетровск 2015, (maszynopis).
Л.А. Байдак, Становлення та діяльність дніпропетровської гідробіологічної школи
техногенно трансформованих прісноводних екосистем (30-ті – 90-ті роки ХХ ст.),
Дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський національний ун-т, Днепропетровск 2015,
(maszynopis).
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dia uniwersyteckie ukończył z dyplomem radiofizyka, po czym podjął pracę
w Instytucie Fizjologii im. Ołeksandra Bohomolca Akademii Nauk Ukrainy
w Kijowie. W 1974 r. obronił pracę kandydacką (doktorską) w zakresie biofizyki. Wprawdzie perspektywy dalszej pracy naukowej otwierały się szeroko, ale
z powodów rodzinnych Sawczuk powrócił w 1975 r. do Dniepropietrowska,
gdzie podjął pracę na tamtejszym Uniwersytecie Państwowym (obecnie Narodowym im. Olesia Gonczara). Tam zdobywał kolejne stopnie kariery zawodowej
i naukowej, aż do uzyskania w 1980 r. stanowiska docenta. W latach osiemdziesiątych XX w. oprócz badań w zakresie biogeofizyki zainteresował się historią
nauki. W 1988 r. Sawczuk wziął udział we Wszechzwiązkowej Konferencji Historii
Nauki i Techniki w Odessie, gdzie nawiązał liczne kontakty z historykami nauki.
Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. Sawczuk ostatecznie obrał kierunek
historii nauki jako zakres swoich zainteresowań. Niewątpliwie w tej decyzji pomogło mu wykształcenie, a także zdobywanie wiedzy na temat warsztatu naukowego historyka i metodologii badań historycznych drogą samokształcenia,
kontaktów ze środowiskiem historycznym, etc. Można stwierdzić, że Sawczuk
stał się wybitnym teoretykiem historii nauki i techniki.
W 1994 r. ukazała się monografia Sawczuka na temat naukowych towarzystw przyrodniczych na Południowej Ukrainie w drugiej połowie XIX i na początku XX w.22 W 1996 r. w tym zakresie Sawczuk obronił dysertację doktorską
(habilitacyjną) na temat działalności naukowych towarzystw przyrodniczych Południowej Ukrainy, Krymu i Besarabii w drugiej połowie XIX i na początku XX
w.23 Była to pierwsza dysertacja z zakresu historii nauki i techniki (w związku
z pionierskim charakterem tego kierunku drugą specjalnością była historia Ukrainy) na terytorium niepodległej Ukrainy. Jednocześnie Sawczuk był prekursorem
badań nad towarzystwami naukowymi w tej części Europy. Pracę uznano za inspirującą tematycznie i metodologicznie, kreślącą nowatorski program badawczy. Badacz uwypuklił rolę naukowych towarzystw przyrodniczych w rozwoju
nowych dyscyplin naukowych, organizacji oświatowych, wydawnictw naukowych etc. W tym zakresie Sawczuk publikował również prace w wiodących czasopismach naukowych. Znalazło to uznanie w wielu środowiskach w Związku
Radzieckim, a także za granicą (nawet w Stanach Zjednoczonych).
W tym czasie Sawczuk rozwijał energiczną działalność naukowo-organizacyjną, stał się aktywnym uczestnikiem i organizatorem życia naukowego na
Ukrainie. W 1992 r. powstała Akademia Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy24.
W ramach tej struktury Oleg J. Pilipczuk i Sawczuk stworzyli początkowo Sek22

23

24

В.С. Савчук, Естественнонаучные общества Юга Российской империи: Вторая
половина ХІХ. – начало ХХ в., Днепропетровск 1994.
Idem, Історико-науковий аналіз діяльності природничонаукових товариств Півдня
України, Криму та Бессарабії: друга половина XIX. – початок XX ст., Автореф. дис.,
Дніпропетровськ 1996, (maszynopis).
Akademia Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy – publiczna, naukowa organizacja akademicka, która
grupuje wiodących specjalistów uniwersyteckich.
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cję Historii Nauki, Techniki i Oświaty, przekształconą następnie w Wydział Historii Nauki, Techniki i Oświaty. W 1998 r. Sawczuka wybrano akademikiem
Akademii Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy. W 2006 r. Akademia Nauk Wyższej
Szkoły Ukrainy podzieliła się na dwie struktury: Akademię Nauk Wyższej Szkoły Ukrainy i Akademię Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy. W związku z tym
podziałem Sawczuk pozostał akademikiem tej drugiej instytucji. Został także
członkiem Wszechukraińskiego Towarzystwa Krajoznawstwa, Naukowego Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki oraz przewodniczącym Dniepropietrowskiego
Oddziału Towarzystwa Historyków Nauki Ukrainy. W 1993 r. współtworzył
jedno z pierwszych czasopism naukowych poświęconych historii oraz filozofii
nauki, techniki i oświaty „Вісник Дніпропетровського університету. Історія
і філософія науки і техніки”. Czasopismo wydawane jest do dzisiaj, publikowane są prace zarówno uczonych ukraińskich, jak również z innych krajów.
Sawczuk jest jego redaktorem naczelnym, a wśród członków Komitetu Redakcyjnego są uczeni polscy (Tadeusz Srogosz i Andrzej Stroynowski). W latach
1994–1999 Sawczuk pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa Dniepropietrowskiego Uniwersytetu. W 1996 r. został współinicjatorem powołania międzywydziałowego seminarium z zakresu historii nauki i techniki, które funkcjonuje do
dzisiaj. Również z jego inicjatywy zaczęto w Narodowym Uniwersytecie
w Dniepropietrowsku kształcić aspirantów (doktorantów) w zakresie tej specjalności. W 1999 r. Sawczuk został etatowym profesorem Katedry Fizyki Instytutu
Fizyko-Technicznego Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Państwowego, prowadząc wykłady z zakresu historii fizyki i filozofii przyrodoznawstwa.
W sumie Sawczuk opublikował około 450 publikacji, w tym 20 monografii
(około 380 prac poświęconych jest historii nauki i techniki). W zakresie jego zainteresowań znajduje się wiele kierunków badań: problemy metodologiczne historii nauki; dzieje towarzystw naukowych; historia nauk matematycznofizycznych; historia lotnictwa i techniki rakietowo-kosmicznej; dzieje badań
przyrodniczych na Ukrainie; historia idei uniwersyteckiej; historia medycyny;
wybitne postacie w historii nauki, techniki i oświaty Ukrainy; problemy nauczania historii nauki. Poczesne miejsce w osiągnięciach naukowych Sawczuka zajmują recenzje. Jego publikacje mają często charakter interdyscyplinarny.
W pracach teoretycznych Sawczuk analizuje problemy badań z historii nauki
i techniki we współczesnej Ukrainie i kreśli perspektywy rozwoju tej dyscypliny.
Nawiązuje on także do zagadnień metodologii badań historycznych, zastosowania
jej rozwiązań do specyfiki dziejów nauki. W ostatnim czasie Sawczuk analizuje
problem miejsca historii nauki i techniki w systemie badań naukowych na Ukrainie.
Sawczuk w dalszej działalności naukowej kontynuował swoje badania nad dziejami towarzystw naukowych, publikując na ten temat wiele artykułów oraz monografię o Charkowskim Towarzystwie Matematycznym w latach 1879–193025.
25

В.С. Савчук, Н.М.Кушлакова, Харківське математичне товариство: історія заснування,
розвитку та діяльності (1879–1930), Павлоград 2010.
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Historię nauk matematyczno-przyrodniczych Sawczuk traktuje jako rekonstrukcję rozwoju koncepcji i programów badawczych, torowania nowych idei,
jako dzieje organizacji naukowych i osiągnięć uczonych. Czasem Sawczuk wiąże ten zakres swoich badań z regionem dniepropietrowskim26.
W niektórych swoich pracach Sawczuk nawiązywał do historii techniki rakietowo-kosmicznej i lotnictwa na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście dziejów
swojej uczelni. Na uwagę zasługuje książka pod jego redakcją o „sekretnych”
dziejach Instytutu Fizyko-Technicznego Dniepropietrowskiego Uniwersytetu
Narodowego, który był wiodącą jednostką naukową na Ukrainie w tym zakresie27. W ostatnim dziesięcioleciu Sawczuk ukierunkował swoje badania na biografie wybitnych konstruktorów-rakietników, twórców techniki kosmicznej. Do
tego programu badawczego włączył również swoich uczniów.
Sawczuk jest przywiązany do rodzimej „małej ojczyzny”, stąd w swojej
działalności naukowej opublikował wiele prac na temat macierzystej uczelni,
w tym był współautorem książki o dziejach Dniepropietrowskiego Uniwersytetu
Narodowego oraz przewodnika bibliograficznego prac jego profesorów28. Jednym z istotnych kierunków badań Sawczuka pozostaje problem rozwoju idei
uniwersyteckiej od starożytności do współczesnych dylematów organizacji
szkolnictwa wyższego w skali międzynarodowej i krajowej. Po gruntownej analizie Sawczuk poparł koncepcję uniwersytetów narodowych na Ukrainie. Na ten
temat opublikował trzy monografie wspólnie z innymi autorami29 i wiele artykułów. Jego dorobek w tym zakresie został dostrzeżony również w Polsce30.
Nowym, kształtującym się w ostatnim dziesięcioleciu, kierunkiem badań
Sawczuka jest historia medycyny, początkowo weterynarii, a następnie ogólnej.
W tym zakresie opublikował artykuły (głównie biografie), a także był promotorem
dwóch dysertacji kandydackich (doktorskich) na tematy historycznomedyczne.
Najwięcej, bo ponad 100 publikacji, napisał Sawczuk o wybitnych postaciach w historii nauki, techniki i oświaty Ukrainy. Są to głównie biogramy w bi26

27

28

29

30

В.С. Савчук, Нариси з історії фізичних досліджень на Дніпропетровщині (1917–1945):
Навчальний посібник, Дніпропетрoвск 1997.
«Секретний» підрозділ галузі: Нариси історії фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету, red. В.С. Савчук, Днепропетровск 2001.
Історія Дніпропетровського національного університету, red. М.В. Поляков, Дніпропетрoвск 2008; Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся
Гончара: Біобібліограф. довідник. 1918–2008, red М.В. Поляков, Дніпропетрoвск 2008.
М.В. Поляков, В.С. Савчук, Класичний університет: еволюція, сучасний стан,
перспективи, Кіїв 2004, Дніпропетрoвск 2007; M.V. Poljakov, V.S. Sawczuk, Classical
university: From ideas of antiquity to ideas of Bologna process, Dnipropetrovsk 2011,
В.С. Савчук et al., Менеджмент и организационное развитие высшей школы, Днепропетровск 2012.
T. Srogosz [rec.], M.V. Poljakov, V.S. Savczuk: Klasicznyj universitet. Evoljicija, suczasnyj
stan, pierspiektivi. Kijev, 2004, „Gienieza”, ss. 414 + nlb. 2, tab.; „Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki” 2005, R. 50, nr 2, s. 259–262.
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bliograficznych i biograficznych słownikach oraz encyklopediach krajowych
i zagranicznych. Sawczuk opisuje życie i działalność nie tylko uczonych narodowości ukraińskiej, lecz również przedstawicieli innych nacji, działających na
stałe lub okresowo w Imperium Rosyjskim lub na Ukrainie.
Sawczuk znany jest jako niezmordowany propagator akademickiego nauczania historii nauki, techniki i oświaty. W związku z tymi wysiłkami opublikował wiele artykułów na ten temat. W innych pracach analizował wyzwania
społeczne i pedagogiczne, jakie trzeba rozwiązać w szkolnictwie wyższym na
początku XXI w.
Ważne miejsce w dorobku naukowym Sawczuka zajmuje tematyka polska.
Część jego publikacji poświęcona jest działalności polskich uczonych na terenach Imperium Rosyjskiego i Ukrainy: fizyków Czesława Białobrzeskiego i Leona Kordysza, entomologa Zygmunta Mokrzeckiego, matematyka Antoniego
Przeborskiego, geobotanika Józefa Paczoskiego, medyka Władysława Dzierżyńskiego i innych.
Autorytet naukowy i znaczenie osiągnięć Sawczuka przyczyniły się do jego
wysokiej pozycji w kształceniu kadr naukowych. Był on promotorem ośmiu dysertacji kandydackich (doktorskich), które podejmowały tematykę związaną
z historią towarzystw naukowych, fizyki, weterynarii, medycyny. Sawczuk jest
członkiem dwóch rad naukowych, które mają uprawnienia do obrony dysertacji
doktorskich (habilitacyjnych): Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Olesia Gonczara – w zakresie historii Ukrainy, oraz Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy – w zakresie historii nauki i techniki. Występował jako recenzent
(na Ukrainie ta funkcja nosi nazwę oponenta) blisko 40 dysertacji kandydackich
(doktorskich) i doktorskich (habilitacyjnych). Sawczuk współpracuje z uczonymi wielu krajów: Białorusi, Belgii, Polski, Niemiec, Rosji, Włoch. W 2013 r.
pracował w Rosji jako profesor wizytujący.
W Dniepropietrowsku są nadal prowadzone intensywne badania w zakresie
historii nauki i techniki. W 2015 r. zespół historyków nauki, pracujący pod kierunkiem Sawczuka, prowadził badania nad procesem przemian instytucjonalnych form organizacji naukowej i inżynieryjno-technicznej działalności na Lewobrzeżnej Ukrainie i w regionie nadczarnomorskim, na różnych jego etapach.
Dla każdego z okresów skonstruowano modele i formy organizacji tej działalności, takich jak stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne czy laboratoria.
Przeanalizowano modele organizacji badań medyczno-rentgenologicznych, statystycznych i demograficznych, geochemicznych w okresie przed 1917 r. i sowieckim. Pokłosiem tych badań jest monografia31.
Aktualnie historycy nauki i techniki z Dniepropietrowska biorą aktywny
udział w przedsięwzięciu, celem którego jest przygotowanie wielotomowego
31

Організація наукової та інженерно-технічної діяльності в Лівобережній Україні та
Причорномор’ї: перша половина ХХ століття (деякі моделі і форми), ред. В.С. Савчук,
Днепропетровск 2015.

Dniepropietrowsk…

255

wydawnictwa „Historia rozwoju techniki rakietowo-kosmicznej na Ukrainie”.
Ten projekt zainicjowany został przez Instytut Badań Potencjału Naukowo-Technicznego i Historii Nauki im. Gienadija M. Dobrowa Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy oraz Państwową Spółkę Biuro Konstrukcyjne „Południe” im. Michaiła K. Jangiela.
Rezultatem działalności ośrodka badań nad historią nauki i techniki w Dniepropietrowsku są liczne inicjatywy organizacyjne, publikacje, konferencje etc.
Rozwój badań miał charakter dynamiczny. W latach dziewięćdziesiątych XX w.
kierunek badań historycznonaukowych zainicjowali profesorowie Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Olesia Gonczara, z owego grona
największe zasługi położył Sawczuk. Wykształcili oni rzeszę uczniów, którzy
aktualnie mają również autorytet naukowy. Dzięki tym działaniom Dniepropietrowsk jest znaczącym ośrodkiem badań nad historią nauki i techniki.
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Summary
Dnipropetrovsk – Research Center on History of Science and Engineering
in Ukraine
The research on history of science and engineering in Dnipropetrovsk started in the 1920s.
However, it was in the 1990s when it gained momentum. It happened thanks to the efforts of the
professors of Oles Honchar Dnipropetrovsk National University who apart from educating the
brainpower began extensive research on the history of various scientific disciplines and engineering. The choice of the direction of research was partly influenced by the fact that Dnipropetrovsk
is the center of research and production in the area of aerospace and rocket engineering. The most
remarkable of the professors is Varfołomiej S. Sawczuk – a scientist with impressive achievements
and well-deserved recognition. Due to these efforts Dnipropetrovsk is presently a significant research center on history of science and engineering.
Keywords: Dnipropetrovsk, research center, history of science and engineering.
Słowa kluczowe: Dniepropietrowsk, ośrodek badań, historia nauki i techniki.
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Dziennik z podróży z Krakowa do Grodna 1585 r.
Tematyka podróży znana jest w literaturze naukowej1. W czasach nowożytnych podróżowanie było stanem naturalnym. Podróżowali królowie, szlachta,
duchowni, mieszczanie, chłopi, a nawet… pospolici przestępcy2. Celem wyjazdów były sprawy religijne, polityczne, ekonomicznie i in. Po powrocie często
spisywano relacje, sprawozdania (dołączając spisy wydatków, rachunków itd.)3,
powstawały szczegółowe opisy wędrówek4. Źródła tego typu zawierają niezwykle cenne informacje dotyczące życia codziennego podróżujących, np. ceny kupowanego podczas podróży jedzenia i napojów.
W swoich poszukiwaniach badawczych zwróciłam uwagę na opis jednej
z takich podróży z Krakowa do Grodna. Znajduje się on w dokumencie zatytułowanym Akta i papiery oryginalnie z lat 1509–1830 odnoszące się do historii
miasta Krakowa i Kazimierza, zebrane przez Ambrożego Grabowskiego. Nie jest
on powiązany z innymi dokumentami z kolekcji. Spisany jest na trzech kartkach
i pochodzi z 1585 r. Nie zawiera informacji o autorze. Z opisu domyślamy się,
że był nim szlachcic, który został wysłany przez swego patrona do króla Stefana
Batorego. Sprawozdanie zostało sporządzone i oddane niejakiemu Dobroszowskiemu. Cel wędrówki nie jest dokładnie znany. Dotyczyć mógł kwestii związa1

2

3

4

Wędrówka była tematem konferencji w Poznaniu w 2002 r., zob.: Podróżnicy – Fundatorzy –
Święci, red. T. Ratajczak, Poznań 2008, s. 11–116.
Na temat podróży przestępców zob.: M. Kamler, Świat przestępczy w Polsce XVI i XVII stulecia, Warszawa 1991, s. 134–157.
Np. Archiwum Skarbu Koronnego zawiera sprawozdania z wędrówek królów, zob.: Archiwum
Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), ASK, sygn. 215, 286 i in.
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka pozostawił znakomity opis podróżowania do Ziemi
Świętej, zob.: Кніга жыцій і хаджэнняў, уклад. А.А. Мельнікаў, Мінск 1994, с. 164–447.
Zachował się także Dziennik z podróży do Włoch z 1575 r., napisany przez Jerzego księcia Radziwiłła – AGAD, dz. Archiwum Radziwiłłów II, sygn. 101.
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nych z pracami kancelarii królewskiej5 (wiemy np. z informacji w itinerarium,
że od 2 listopada 1585 r. król znajdował się w Grodnie)6. Wiemy także, że
szlachcic odwiedzał Grodno wielokrotnie, miał w mieście przyjaciół, dla których
często organizował spotkania i biesiady (znał np. grodzieńskiego Żyda Faisza,
u którego zaciągnął dług 10 talarów).
Wędrówka trwała miesiąc – od 2 do 29 listopada 1585 r. Była podzielona na
trzy części: podróż z Krakowa do Grodna (2–12.11); pobyt w Grodnie (12–
21.11), podróż z Grodna do Krakowa (21–29.11). Podróż do Grodna zajęła 9,
a do Krakowa 11 dni. W pierwszej części podróży zrobiono 18 przystanków
(w tym 9 noclegów), a w drugiej części – 14 przystanków (7 noclegów). Podróżujący byli cały czas w drodze. Dłuższy przystanek organizowano podczas dnia
w celu spożycia posiłku w karczmie. Marszruta z Krakowa do Grodna wymienia
następne miejscowości: Kraków – Pojałowice (Połajowiec) – Moczydła (województwo krakowskie) – Małogoszcz – Radoszyce – Goworczów – Odrzywół –
Mogielnica (województwo sandomierskie) – Tarczyn – Warszawa – Radzimin –
Kaminiec – Porębo – Somowo – Wiśniowo-Dąb albo Wiśniowo-Wertyce7 (województwo mazoweckie) – Tykocin – Knyszyn – Straż (województwo podlaskie) – u „Żyda”8 – Grodno (WKL, województwo trockie), natomiast z Grodna
do Krakowa: Grodno – „u Żyda” – Knyszyn – Tykocin (województwo podlaskie) – Miężenino – Somowo – Kaminiec – Niegowo – Warszawa – Tarczyn –
Nowe Miasto (województwo mazoweckie) – Goworczów – Falisławice (województwo sandomierskie) – Jędrzejowo (Andrzejowo) – Pojałowice (Połajowiec)
– Kraków (województwo krakowskie)9. Droga opisana w dzienniku była znana
w XVI w. Podobny szlak wykorzystywał król Stefan Batory podczas wyjazdów
do Grodna10. Z Krakowa należało dojechać do Warszawy, stąd przez Knyszyn
i Tykocin do Grodna.
Dziennik z podróży przedstawiono jako sprawozdanie finansowe. Wędrowiec otrzymał przed wyjazdem w Krakowie 100 złotych, zaciągnął także dług
10 talarów. Ogólnie podróż kosztowała 111 złotych i 20 groszy (pozostała reszta
5
6
7
8
9

10

Biblioteka Jagiellońska, rkps 884, k. 32–33.
M. Wrede, Itinerarium króla Stefana Batorego, 1576–1586, Warszawa 2010, s. 134.
Miejscowości znajdowały się niedaleko jedna od drugiej.
Miejscowość niezaznaczona, możliwe – karczma około drogi niedaleko od Grodna.
Identyfikację geograficzną zestawiono zgodnie z atlasami historycznymi: Atlas historyczny
Polski, pod red. S. Trawkowskiego: Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapa, plany, cz. 2: Komentarz, indeksy, pod red. W. Pałuckiego; oprac. A. Dunin-Wąsowiczowa (et al.),
Warszawa 1973; Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapy i plany,
cz. 2: Komentarz, indeksy, pod red. H. Rutkowskiego; oprac. K. Chłapowski (et al.), Warszawa
2008; Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1:
Mapy, plany, pod kier. H. Rutkowskiego; oprac. K. Chłapowski (et al.), Warszawa 1998; Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku. Atlas historyczny Polski, cz. 1: Mapy
szczegółowe, cz. 2, Komentarz, indeksy, pod red. W. Pałuckiego, Warszawa 1993.
M. Wrede, op. cit., mapy 3, 4, 6, 7.
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– 4 złote i 13 groszy). Dodatkowo zapłacono furmanowi 12 złotych. Wędrowiec
był także zobowiązany do ukazania sposobów wydatkowania pieniędzy, podawał zatem stosowne wyliczenia. Forma sprawozdania była lakoniczna: data,
miejscowość, rodzaj wydatków i ich suma. Przy czym ukazano jedynie sumę
ogólną wydatków bez podania szczegółowych cen poszczególnych artykułów,
co nie daje np. możliwości porównania wydatków detalicznych w różnych miejscowościach. Najmniej kosztował przystanek z posiłkiem bez noclegu – od 14
do 40 groszy. Nocleg był już droższy i dochodził do 1 złotego i 6 groszy (najtańszy w Jędrzejowie – 26 groszy). Więcej pieniędzy wydano w Warszawie: z zakupami w dalszą drogę do Grodna i noclegiem – 4 złote i 6 groszy, w drodze
powrotnej – 4 złote i 23 groszy. Najdroższy był pobyt w Grodnie. Podczas 11
dni wydano 48 złotych i 22 grosze.
Większość pieniędzy wydano na pożywienie. Podczas drogi znaczniejsze zakupy dokonywano w Krakowie, Warszawie i Grodnie. Sprawozdanie nie podawało jednak, jakie to były artykuły. Codzienne posiłki były proste: masło, ryby, jaja,
mięso, drób, cebula, mleko, śledzie, ocet i in. Piwa używano do każdego posiłku.
Z alkoholu kupowano wino i miód. Jedzenie było przeznaczone nie tylko dla
szlachcica, ale i jego sług oraz woźnicy. W Grodnie organizowano także poczęstunek dla przyjaciół (co mogło być związane z potrzebą załatwienia interesów
w kancelarii królewskiej). Oprócz tego pieniądze wydatkowano na obsługę koni.
Dziennik z podróży z Krakowa do Grodna zawiera informacje dotyczące nie
tylko wydatków podróżnych, ale także opis dróg, miejsc postojowych, jedzenia
i alkoholu, trybu życia wędrowców. Dokumentów podobnego typu z XVI w. nie
zachowało się wiele. Dziennik staje się zatem ważnym źródłem dotyczącym historii życia codziennego.

ANEKS
SPRAWOZDANIE Z WĘDRÓWKI Z KRAKOWA DO GRODNA, 1585 R.
Przygotowując materiał do druku, zachowano osobliwości pisma XVI w. Wszelkie niezbędne tłumaczenia podano w przypisach. Obok miejscowości w dokumencie podano datę, a nie numery.
Nazwy geograficzne występowały z wieloma błędami. Prawidłowe nazwy wypisano w przypisach.
Dokument znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej (rkps 884, k. 32–33).

[32] A(nn)o D(omi)ni 1585 die 1 9bris11
Na wyprawe do Grodna dla potrzeb y roznych przigod podroznich samo
trzecziemu nizem sie ruszyl z miejscza wydalem naprzod zł 15 gr 21
2 w Polaiowiczach12 na pokarmie za owies, siano, iaicza, masło, ryby, piwo
16 ½ gr
11
12

Listopada.
Pojałowice (Połajowiec), województwo krakowskie.
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W Moczydle13 na noczlegu za owies, siano, słome, iaicza, masło, piwo, ryby
y od przynaieczia koni dla pospiechu 1 zł 3 gr
3 w Małogos(z)czu14 na pokarmnie za owiec, siano, kapłuna, cebule, ocet,
masło, piwo 14 gr
W Radoszyczach15 na noczlegu za owies, siano, słome, mieso, rzepę, kure,
piwo 20 gr
4 w Goworczowie16 na pokarmie owies, siano, pieczenia, ocet, cebule, masło, piwo 15 ½ gr
W Odrziwole17 na noclegu za owies, siano, słome, piwo, masło, kury, y od
przynaieczia koni 1 zł 1 gr
5 za Mogilnicą18 mila, na pokarmie za kapłuna, ienczmien, siana, piwo, masło, kacze 15 gr
W Tarczynie19 na noczlegu za owies, siano, słome, mieso, piwo, masło gr 23
6 w Warszawie na pokarmie y noczlegu y na zaiutrz na pokarmie, za strawe
koniom, czeladzi, oprawienie wozu, koni, za vino ynie potrzeby w dalszą droge
4 zł 6 gr
7 w Radziminie20 na noclegu za owies, siano, słome, masło, piwo, jarzine gr 16
8 W Kaminczu21 na pokarmie za owies, siano, ryby, piwo, sledzie, miod gr 18
W Porembie22 na noczlegu za owies, siano, słome, piwo, ryby gr 21
Latus zł 27 gr 10
[32 v] 9 w Sumowie23 na pokarmie, za owies, siano, piwo, masło, jaicza, ryby suche, zaiącza swizego gr 24
W Visniowey24 na noczlegu za iaicza, sledzie, masło, owies, siano, słome,
piwo, mleko, kasze 23 gr
10 w Tykoczinie25 na pokarmie, za owies, siano, mieso, pieczienie, cebule,
masło, piwo, miod 27 gr
W Knyszynie26 na noczlegu za owies, siano, słome, piwo, miod, 2 kapłuny,
cebule, ocet 1 zł 6 gr
11 w Strazy27 na pokarmie za potrzeby gr 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Moczydła (Moczydło), województwo krakowskie.
Małogoszcz, województwo sandomierskie.
Radoszyce, województwo sandomierskie.
Goworczów, województwo sandomierskie.
Odrzywół, województwo sandomierskie.
Mogielnica, województwo sandomierskie.
Województwo mazowieckie.
Województwo mazowieckie.
Kaminiec, województwo mazowieckie.
Porębo, województwo mazowieckie.
Somowo, województwo mazowieckie.
Wiśniowo-Dąb albo Wiśniowo-Wertyce, województwo mazowieckie.
Województwo podlaskie.
Województwo podlaskie.
Straż, województwo podlaskie.
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U zyda na noczlegu za owies, siano, słome, mieso, pasternak, masło, cebule,
kury, piwo, miod 1 zł 8 gr
12 w Grodnie na gospodzie, obiad, wieczera, vino y strawa konska 2 zł 6 gr
13 tamze obiad, wieczera, vino dla dobrych przyiaciol, y s konmi 4 zł 20 gr
14 tamze za tosz y kowalowy z stalmachem od obucczia kola 3 zł 19 gr
15 tamze za tosz y z odeslanim koni do Varszawy 4 zł 28 gr
16 tamze za tosz y sterem koniom strawi 3 zł 16 gr
17 tamze za tosz 3 zł 8 gr
P. Rotkowskiemu a praxi 3 zł 22 gr
18 tamze za tosz 2 zł 26 gr
19 tamze za tosz 2 zł 28 gr
20 tamze za tosz y za vino miod dla gosci 6 zł 16 gr
21 tamze za tosz y za potrzeby w droge 6 zł 18 gr
Informator pissarzom w cancellary, komornim KIM odzwirnym 10 zł 16 gr
21 u zyda na noczlegu za owies, siano, słome, jarz(yne), piwo, masło, miod
1 zł 15 gr
W Kniszynie na pokar(mie) za owies, siano, sledz, ryby, ocet, cebule, piwo,
miod 28 gr
22 W Tykoczinie na noczleg za owies, siano, słome, 2 zwonie do kola, zyny,
(?)28, ryby, sledzie, piwo, miod 1 zł 19 gr
Latus zł 64 gr 25
[33] 23 w Miezeninie29 na pokarmie za owies, siano, masło, iaicza, piwo,
sledzie, kacze 23 gr
W Szumowie30 na noczlegu za owies, siano, słome, iaicza, piwo, kacze, masło 1 zł 5 gr
24 w Kamienczy na pokarmie za owies, siano, piwo, mieso, zaiącz, pieczenie, miod 27 gr
W Niegowie31 na noczlegu za owies, siano, słome, piwo, miod, jarzyne, masło 1 zł 2 gr
25 w Varszawie na pokarmie, owies, siano, piwo, vino, mieso, pieczenie,
kapłuny, vosniczy na bothy, w gospodzie od koni y chłopa 4 zł 23 gr
W Tarczynie na noczlegu, za owies, siano, słome, piwo, masło, cebule 19 gr
26 w Nowym miesczie32 na pokarmie za owies, siano, slą na trzecziego konia, piwo, ptaky 28 gr
W Goworczowie na noczlegu za owies, siano, słome, piwo, kury 22 gr
27 w Falisławicach33 na pokarmie za tatarke, siano, ryby, iaicza, piwo 18 gr
28
29
30
31
32
33

Słowo napisane niewyraźnie.
Miężenio, województwo mazowieckie.
Somowo.
Niegowo, województwo mazowieckie.
Nowe miasto, województwo mazowieckie.
Falisławice, województwo sandomierskie.
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W Jedrzeiowie34 na noczlegu za owies, siano, słome, masło, jaicza, piwo gr 26
28 w Połaiowiczach na pokarmie za owies, siano, kura, masło, piwo, od
przynaieczia 4 kony 40 gr
29 w Krakowie za owies, siano, konia, y wosniczom na piwo 25 gr
Latus zł 15 gr 2
Suma wydatku zł 107 gr 7
Wdziąlem na to 1 9ris zł 100, 21 9bris wdziąłem w Grodnie u zyda Faisza,
gdzy mi nie stawalo talerow starych 10, ktore mam tu oddacz P. Dobroszowskiemu przy listach teraz suma percepty zł 111 gr 20. Resto zł 4 gr 13
Furmanowy 12 zł – gr35
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Summary
The Diary of the Travel from Krakow to Hrodna in 1585
The diary of the travel from Krakow to Hrodna is kept in the Jagielonian Library. It was written
on the tree pages and appeared in 1585. The author is unknown. We understand from the content
that he was a nobleman who was sent by his patron to the king Stefan Batory. The matter of the
travel was not presented in the document. The diary has information about travelling expenses,
roads, places, food and alcohol, and traveller’s style of live. It is important source about everyday life.
Keywords: diary, travel, everyday life.
Słowa kluczowe: dziennik, podróż, życie codzienne.
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Jędrzejowo (Andrzejowo), województwo krakowskie.
Tekst napisany przez innego autora.
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Wybrane problemy z działalności zarządu miasta
Noworadomska 1917–1919
Samorząd miejski, zarówno ten dawny, jak i współczesny, niejednokrotnie był
tematem badań naukowych. W historiografii odnaleźć można szereg prac ilustrujących funkcjonowanie władz poszczególnych miast1, a także wprowadzane na przestrzeni wieków zmiany w ustawodawstwie samorządowym2. Badania te wzbogacają
wiedzę z zakresu mikrohistorii regionu, a dodatkowo ukazują wpływ modyfikacji
prawno administracyjnych na określoną społeczność. Bogactwo źródeł archiwalnych dotyczących samorządów miejskich pozwala analizować ich funkcjonowanie
w aspekcie socjalnym, gospodarczym, politycznym, a nawet etycznym.
Celem poniższych rozważań jest ukazanie wybranych problemów z działalności Zarządu Miasta Noworadomska w latach 1917–1919 w aspekcie społeczno-gospodarczym. Pozwoliło to udzielić odpowiedzi na pytania: jak wyglądała
sytuacja finansowa Noworadomska w danym okresie, w jakim kierunku szła polityka socjalna władz, a także jak rozporządzenia magistratu wpływały na życie
codzienne jego mieszkańców. Dotychczas stworzono szereg opracowań o historii miasta, przemysłu, straży pożarnej, kościołów, sportu i in. W bibliografii Radomska brak jednak tekstów dotyczących działalności władz miejskich w trakcie
I wojny światowej. Noworadomski magistrat pełen samorząd (Zarząd i Rada
Miejska) zyskał dopiero pod koniec 1917 r., gdy wybrano Radę Miejską. Ta
zajmowała się głównie sprawami gospodarczymi3.
1

2

3

I. Ciosek, Samorząd miejski Kielc w latach 1917–1939, Kielce 2013; J. Marczuk, Rada Miejska
i Magistrat Lublina 1918–1939, Lublin 1984.
T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2002; A.K. Piasecki, Samorząd terytorialny
i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009; S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce XX w. Myśl samorządowa, historia i współczesność, Lublin 1999; Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, 1998.
Przy Radzie Miejskiej działały poszczególne komisje: sanitarna, szkolna, leśna, itd. Radni zajmowali się kwestiami rozliczeń podatkowych, które później weryfikował jeszcze Zarząd Mia-
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Od kwietnia 1917 r. do połowy 1919 r. w Noworadomsku pracowały dwa
Zarządy Miasta. Zasadniczo każdy z nich koncentrował się na czymś zupełnie
innym, jednak pewne zagadnienia kontynuowano. Z tego względu poniższe dywagacje podzielono na część pierwszą – dotyczącą funkcjonowania Zarządu
Miasta z burmistrzem Stefanem Kosteckim, oraz drugą – początkowo pod przewodnictwem prezydenta Antoniego Paciorkowskiego, później Ludwika Warwasińskiego4. W poniższych rozważaniach autor pragnie porównać dokonania obu
zarządów, wskazując na zmiany bądź kontynuację w ich polityce.
Większość informacji z początku dziejów Noworadomska jest dziś dobrze
znana regionalnej historiografii. Inaczej jest ze znajomością dziejów miasta
z I połowy XX w. O działalności miejskiego samorządu odnaleźć można jedynie
wzmianki5. Na ich podstawie ustalono personalia ówczesnych burmistrzów. Byli
to: Karol Stanisławski 1891–1911, Franciszek Goszczyński 1911–1913, Władysław Mrówczyński 1911–1913, Julian Grabowski 1913–1914, W. Hoppe 1914–
1915 i F. Goszczyński 1915–1917.
Noworadomski magistrat zatrudniał w 1914 r. jedynie 25 osób6. Po wybuchu
wojny w mieście powstał Komitet Obywatelski. Tworzony na wzór Centralnego
Komitetu Obywatelskiego, który uformował się w Warszawie i miał raczej charakter opiekuńczy, a funkcję samorządu miejskiego przejął jedynie w niektórych
miastach. Noworadomski Komitet Obywatelski wyodrębnił sekcje: żywnościową, opałową, furażową, kwaterunkową, sanitarną, robót publicznych, finansową,
oświatową i pomocy doraźnej – nie wpłynęło to na poprawę życia w mieście7.
Sytuacja mieszkańców była ciężka, a prowizoryczny samorząd jej nie poprawiał.
Od początku działań wojennych w 1914 r. Noworadomsk przechodził na
przemian spod kontroli niemieckiej pod austriacką. Niemcy zdołali w mieście
uruchomić administrację, a także nałożyć na powiat kontrybucje po 2 ruble
z morgi. W pobliżu Noworadomska uruchomiono linię kolejową, której końcowymi stacjami były Koniecpol i Piotrków. Jeszcze pod koniec 1914 r. przez
Noworadomsk przejeżdżało dziennie od 20 do 30 niemieckich pociągów sanitarnych8. Po listopadowej ofensywie na ziemi radomszczańskiej dotkliwie znisz-

4

5

6

7

8

sta. RM mogła wydawać własne uchwały jedynie w zakresie określonym przez rozporządzenia
władz okupacyjnych.
R. Szwed, O samorządzie terytorialnym w Polsce w XIX–XXI wieku. Zbiór rozpraw i artykułów, Radomsko 2014, s. 409.
Szerzej patrz: T.A. Nowak, Pierwsze miesiące wielkiej wojny w Radomsku, „Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2014, nr 22, s. 1–6; R. Sikorski, Radomsko
w latach 1910–1911 w świetle częstochowskiej prasy, „Zeszyty Radomszczańskie” 2011, t. 5,
s. 91–95; S. Sankowski, Przyczynki do dziejów miasta Radomska, Radomsko 1938, mps, s. 205.
http://www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=
95&Itemid=57 [stan z 20.04.2015].
S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska (do 1939 r.), uaktualnienie i pomoc przy redakcji
D. Sankowski, Radomsko 1995, s. 88.
http://100lattemu.pl/aktualnosci/z-ziem-polskich/14778 [stan z 20.04.2015].
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czone zostało rolnictwo i przemysł. W grudniu do Noworadomska wkroczyły
wojska austriackie. Z 25 fabryk działających przed wojną pracowało tylko 5.
Część hal fabrycznych i maszyn została zrujnowana, a w innych umieszczono
żołnierzy. Okupant zarekwirował konie, bydło, środki transportu, a także sprzęt
rolniczy. Zniszczeniu uległy niektóre domy, mosty i stacja kolejowa9.
W marcu 1915 r. naczelne władze austriackie ogłosiły, że pod ich administracją będą funkcjonowały okręgi częstochowski, piotrkowski, łaski i noworadomski10. Na ten obszar sprowadzono około 200 urzędników austriackich11.
Wprowadzono napisy obcojęzyczne na sklepach, urzędach oraz innych zabudowaniach. Mimo restrykcyjnej polityki okupanta żywe były nastroje patriotyczne.
W Noworadomsku organizowano tajne zebrania i zachęcano do wstępowania do
legionów polskich. Głównymi inicjatorami takich działań były organizacje kobiece, ale nie zabrakło wsparcia prasy i poety Władysława Orkana. Władze okupacyjne kierowały specjalne grupy robotników (o charakterze wojskowym) do
napraw niektórych mostów i dróg12. Na terenie miasta pojawiły się m.in. wojskowy areszt polowy, a także Kreiskommando.
Od września 1915 r. do 3 listopada 1918 r. ziemia radomszczańska została
podporządkowana Generalnemu Gubernatorstwu Wojskowemu z siedzibą
w Lublinie. Osobna Komenda Wojskowa została powołana dla Noworadomska.
Funkcję komendanta kolejno sprawowali generał Ludwik von Sallmann, pułkownik Karol Petzold i pułkownik Franciszek Mensch. W terenie pracowało 26
posterunków żandarmerii i 27 straży skarbowej13. Okupant podporządkował sobie samorząd terytorialny w miastach osobnym reskryptem wydanym przez naczelnego wodza armii 18 sierpnia 1916 r. Dotyczył on ordynacji miejskiej 34
miast Królestwa Polskiego. Noworadomsk został uwzględniony w części drugiej
tego rozporządzenia, dotyczącej mniejszych miejscowości. Bierne prawo wyborcze uzyskiwali kandydaci po ukończeniu 30. roku życia, natomiast czynne po
9

10

11

12
13

Radomsko, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej w Piotrkowie, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie, tekst R. Szwed, red. S. Turski, Lublin b.r.w.,
s. 14–15, A. Krasicki, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914–1916, Warszawa 1988, s. 222.
W dokumentacji z tego okresu nazewnictwo ziemi radomszczańskiej bywa przeróżne. Od momentu zmiany nazwy miasta z Radomsk na Noworadomsk, teoretycznie powiat powinien zamiast nazwy radomskowski używać nazwy noworadomski. Jednakże w źródłach możemy znaleźć nazwy radomskowski, noworadomski, a nawet radomszczański – użyte w odniesieniu do
powiatu. Analogicznie wygląda sytuacja z nazwą miasta bo choć brzmi ona wówczas Noworadomsk, to w dokumentach na pieczęciach pojawia się Radomsk. Nawet po oficjalnej zmianie
nazwy na Radomsko – usankcjonowanej przez władze naczelne – w dokumentacji pojawiają
się nazwy z przeszłości. Autorka poniższych rozważań zdecydował się konsekwentnie używać
form Noworadomsk i noworadomski. http://100lattemu.pl/dyplomacja-i-wojna/15421-wtelegraficznym-skrocie-20-03-1915 [stan z 20.04.2015].
http://100lattemu.pl/dyplomacja-i-wojna/15515-w-telegraficznym-skrocie-27-03-1915
[stan
z 20.04.2015].
Radomsko…, s. 14–15.
S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska, s. 88.
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2514. Następnie 19 lutego 1918 r. Generalny Gubernator major Stanisław Szeptycki jeszcze raz podjął temat ordynacji dla Noworadomska. Tym razem zostało
objęte częścią rozporządzenia z 18 sierpnia 1916 r. stworzoną bezpośrednio dla
Piotrkowa Trybunalskiego, Kielc, Lublina i Radomia15. Zgodnie z powyższymi
dokumentami cesarsko-królewskie władze okupacyjne podejmowały ostateczną
decyzję o wyborze burmistrza, budżecie dla danego obszaru, planie zagospodarowania przestrzennego, obciążeniach finansowych i in.16
Pod okupacją austriacką w Noworadomsku działały dwa zarządy miasta.
Pomimo trudnych warunków, w których przyszło im pracować, pozostawiły po
sobie szereg uchwał. Te zachowały się do dnia dzisiejszego jedynie w kopii,
dzięki zapisom umieszczonym w regionalnej jednodniówce17 i monografii miasta z dwudziestolecia międzywojennego18. Wśród uchwał wypracowanych
w tym czasie odnaleźć można: ustanowienie posady lekarza miejskiego, urządzenie szpitala zakaźnego, przeprowadzenie analizy wody w studniach miejskich, kredyt 1500 koron na koszty szczepienia przeciwko ospie w mieście, 2500
koron na zorganizowanie ambulatorium miejskiego, kredyt 5000 koron na remont szpitala dla chorych na tyfus. Władze miejskie zdecydowały o powiększeniu ilości szkół elementarnych w mieście. W odrębnej uchwale oficjalnie stwierdzono o przystąpieniu Noworadomska do Związku Miast Polskich. Zdecydowano także o doprowadzeniu oświetlenia do ulicy Żelaznej, szosy Brzeźnickiej
i rzeźni miejskiej. Ponadto władze miasta zorganizowały 2 miejskie piekarnie,
a także eksploatację torfu z miejskich lasów. Osobną uchwałą potwierdzono
zmienioną około 1867 r. nazwę miasta na Noworadomsk. Mimo to, na początku
kwietnia 1918 r. wprowadzono ponownie jedynie do użytku burmistrza historyczną „Pieczęć miasta J.K. Mości Radomska”19.
Pierwszy Zarząd Miasta Noworadomska pracował od 12 kwietnia 1917 r. do
końca października 1918 r. Burmistrzem miasta był inżynier Stefan Kostecki20,
wyznaczony przez Cesarsko-Królewskiego Komisarza Rządowego. Obok niego
w Zarządzie Miasta zasiedli wiceburmistrz Franciszek Goszczyński i ławnicy
Pinkus Glikman, Adolf Lewkowicz, Władysław Katuszewski i Jan Szwedowski.
14

15
16

17

18
19
20

J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005,
s. 449; Samorząd miejski dla obszarów Polski podlegających administracji wojskowej austriacko-węgierskiej. Rozporządzenia i przepisy, Lublin 1916, s. 14–22.
Dziennik Rozporządzeń C. i K. Zarządu Wojskowego, cz. III, Lublin 1 marca 1918 r., s. 4.
Szerzej patrz: Samorząd miejski dla obszarów Polski podlegających administracji wojskowej
austriacko-węgierskiej, s. 3–13; S. Sankowski, Z dziejów miasta Radomska, s. 88.
Poległym bohaterom 1863 r. poległym w walce o i za niepodległość ojczyzny, (Jednodniówka),
Radomsko 1.11.1934, s. 20–23.
S. Sankowski, Przyczynki…, s. 226–228.
Ibidem, s. 226–228; Poległym bohaterom 1863 r.…, s. 20–23.
W numerze 50 gazety „Głos” z 1917 r. podano, że burmistrzem miasta został inż. Roman Kostecki; zob.: G. Mieczyński, I wojna światowa w Radomsku – wypisy prasowe, „Zeszyty Radomszczańskie” 2014, t. 8, s. 285.
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S. Kostecki pełnił swą funkcję do 7 sierpnia 1918 r. Następnie obowiązki burmistrza przejął F. Goszczyński. Zarząd zbierał się wieczorami po godzinie 2021.
Od początku swego funkcjonowania magistrat S. Kosteckiego intensywnie
pracował nad poprawą sytuacji najbiedniejszych. W maju 1917 r. władze miejskie otrzymały od Rady Narodowej korespondencję dotyczącą bezrobocia. Temat ten natychmiast trafił do porządku obrad Zarządu Miasta. Gremium podjęło
decyzję o znalezieniu pracy zasługującym na to obywatelom22.
Jeszcze w tym samym miesiącu w ramach polityki socjalnej stworzono projekt wydzierżawienia miejskich gruntów biednym. Wydzielono wówczas z nieużytków rolnych około 200 działek po 50 prętów kwadratowych. Oddano je
w ręce najuboższych na jeden sezon. Dzierżawcy otrzymali kartofle do wsadzenia, nawóz i narzędzia do pracy w polu. Kilka miesięcy później Zarząd Miasta
zajął się ustaleniem cen za zbiory z działek – 22 korony za korzec ziemniaków23.
W kasie miejskiej brakowało funduszy na zaopatrzenie najbiedniejszych
w produkty spożywcze. W ciągu roku władze wysłały do Lublina specjalną delegację po pożyczkę na zakup mięsa. Jednak starania o 50 000 koron nie odniosły zamierzonego rezultatu24.
Pomimo to magistrat nie ustawał w próbach niesienia pomocy i gdy tylko
znaleziono fundusze, ruszył następny projekt. Kasa miejska miała wypłacać po
1000 koron miesięcznie wybranym rodzinom. Zadaniem wyznaczonych ławników był wybór 20 biednych rodzin chrześcijańskich i 15 żydowskich, ostateczną
listę przedstawiono burmistrzowi do zatwierdzenia25.
Przed Zarządem Miasta piętrzyły się coraz to nowsze problemy. Jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień był zły stan sanitarny Noworadomska. Mieszkańcy borykali się z głodem i brudem, co sprzyjało rozwojowi chorób zakaźnych.
W 1917 r. odnotowano tak dużą ilość zachorowań na tyfus plamisty, że władze
otwarcie mówiły o epidemii. W strukturze magistratu wyodrębniono komisję sanitarną dla zbadania tego problemu. W jej skład weszli przedstawiciele władz, a także
lekarze, farmaceuci, a nawet weterynarze. Byli to: K. Bożęcki, Pinkus Glikman,
Franciszek Goszczyński, Jan Humblet, Franciszek Królikiewicz, Franciszek
Oczkowski, dr Antoni Paciorkowski, Skowroński, dr Schweiger, dr Zwoliński26.
21

22
23
24
25

26

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APwPT), Akta miasta Radomska,
sygn. 2, s. 1.
APwPT, Akta Miasta Radomska, sygn. 2, s. 5.
Ibidem, sygn. 2, s. 2, 37.
Ibidem, sygn. 2, s. 11.
Rada Miejska podjęła uchwałę o zapomogach dla najbiedniejszych. Przewodniczący RM zlecił
Zarządowi Miasta wybór rodzin z listy najuboższych (innych wytycznych brak w dokumentacji) w mieście. Do zadania oddelegowano ławników – Jana Szwedowskiego (chrześcijanin)
i Adolfa Lewkowicza (starozakonny) – ibidem, sygn. 2, s. 54.
W dokumentacji pozostawionej przez Zarząd Miasta Radomska podano jedynie nazwiska
członków komisji. Wybrano ich spośród radnych miejskich i ławników, są wśród nich lekarze,
weterynarze, a także aptekarze – ibidem, sygn. 2, s. 3.
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W ramach prac komisji zrealizowano wraz z milicją przegląd miejsc ustępowych
w mieście27. Zgłoszono także projekt stworzenia na terenie Noworadomska kamery dezynfekcyjnej i urządzenia kąpielowego28. W miarę narastania epidemii
zarząd zdecydował o utworzeniu Szpitala Zakaźnego w domu prywatnym pani
Kochanowej29.
Sytuacje pogarszały stacjonujące w mieście oddziały wojskowe i brak wody
zdatnej do picia. Już na drugim posiedzeniu Zarząd Miasta zdecydował o przeprowadzeniu szczegółowej analizy wody w miejskich studniach30. Ich stan nie
napawał optymizmem. W większości studni nie funkcjonowały pompy wodne,
a w ich wnętrzu znajdowały się nieczystości pozostawione przez żołnierzy
w końcu 1914 r. Od tego czasu stałe zlecenia na ich konserwacje i naprawę
otrzymywała od Zarządu Miasta firma Franciszka Szustra. Rozliczanie rachunków za te prace to częsty temat posiedzeń noworadomskich władz31. W 1917 r.
zajęto się studniami przy ulicy Strzałkowskiej, Kaliskiej, Przedborskiej, Krakowskiej. Zarząd Miasta na swoich posiedzeniach omówił rachunki na łączną
kwotę 3543 koron 40 halerzy. Oprócz prac remontowych firma dokonała także
przenosin studni z ulicy Krakowskiej na Żabią32.
Ogromnym sukcesem ówczesnych władz Noworadomska był projekt miejskiej piekarni. Inwestycja zaplanowana w połowie 1917 r., już pod koniec roku
przynosiła dochody do kasy miejskiej. Początkowo piekarnia miała być jedna.
Zapewne ze względu na dużą mniejszość żydowską zdecydowano o założeniu
dwóch. Według danych z 1913 r. na 20 627 obywateli ogółem, było 51,5%
chrześcijan i 44,9 % starozakonnych33. Powstanie piekarni nadzorowali z ramienia zarządu W. Katuszewski (chrześcijanin) i A. Lewkowicz (żyd). Ławnicy zajęli się wynajęciem lokali na rok, zaangażowaniem pracowników, dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarnych, zapewnieniem opału i dostarczaniem mąki34. Piekarnie otwarto pod koniec sierpnia. Wówczas władze miasta
szacowały, że każda z nich będzie wypiekać po 3000 funtów chleba na dobę35.
Zarząd zdecydował o zatrudnieniu w piekarniach zarówno szeregowych pracowników, jak i kierowników – Franciszka Nowakowskiego i Herzlika Nejman27
28
29

30
31

32
33

34
35

Ibidem, sygn. 2, s. 14.
APwPT, Akta Miasta Radomska, sygn. 2, s. 25.
W protokołach Zarządu Miasta brak dokładnego adresu szpitala zakaźnego w domu pani Kochanowej. Dokumentacja zawiera jedynie informacje dotyczące rozliczeń podatkowych za szpital. Ibidem, sygn. 2, s. 17.
Ibidem, sygn. 2, s. 2.
Przykładowo w sierpniu przedstawiono rachunek na 1568 koron 40 halerzy; APwPT, Akta
miasta Radomska, sygn. 2, s. 15.
Ibidem, sygn. 2, s. 37, 8, 15.
Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich, Rok 1915,
oprac. E. Strasburger, Warszawa 1916, s. 48.
APwPT, Akta Miasta Radomska, sygn. 2, s. 19.
Ibidem, sygn. 2, s. 17.
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da. W listopadzie w chrześcijańskiej piekarni za 1 funt chleba płacono 34,99 halerzy, a w żydowskiej 36,99 halerzy. Różnicę w cenie tłumaczono mniejszą ilością mąki dostarczonej do piekarni pierwszej. W tym samym czasie magistrat
posiadał 22 000 kart chlebowych, z czego wydał 21 641, a do dalszej dyspozycji
pozostało 359. Sam urząd wykazywał zapotrzebowanie na 1000 kart36.
Pierwszy zarząd miasta zajął się także kontrolą własności miejskiej. Ta wykazała, że cześć gruntów została zagrabiona przez mieszkańców. W listopadzie
problem z mieszkańcami Stobiecka, którzy zajęli pastwiska miejskie, rozwiązano, kierując sprawę do Komendy Powiatowej37.
Zarząd prowadził również rozmowy na temat powiększenia cmentarza przy
ulicy Strzałkowskiej. W założeniu projektu właściciele gruntów przycmentarnych mieli się ich zrzec na korzyść miasta. W ramach zadośćuczynienia zaproponowano im grunty z miejskiego Kowalowca38. W razie odmowy ze strony
właściciela gruntu, magistrat miał kierować sprawę o wywłaszczenie do Sądu
Okręgowego39.
W 1917 r. Zarząd Miasta Noworadomska odbył od kwietnia do grudnia 38
posiedzeń. Szereg problemów wówczas omawianych nie został rozwiązany
i pracowano nad nimi dalej w 1918 r.
Burmistrz S. Kostecki czuwał nad rozwijaniem współpracy Noworadomska
z innymi miastami na terenie okupacji. Jednak gdy w 1917 r. powstał Związek
Miast i Miasteczek Polskich na terenie dawnego Królestwa Polskiego40, Zarząd
Miasta odłożył decyzję o przystąpieniu do niego. W kilka miesięcy później, gdy
Noworadomsk otrzymał precyzyjne założenia funkcjonowania ZMP, władze do
tematu powróciły41. Ostatecznie w maju Noworadomsk przystąpił do Związku
Miast Polskich42.
W 1918 r. znaczna część problemów miasta wiązała się nadal z jego złym
stanem sanitarnym. Zakład Mechaniczny i Przedsiębiorstwo Urządzeń Sanitarnych Franciszka Szustra przedstawiło miastu rachunki na 2411 koron. Dokonano
wówczas naprawy studni i pomp przy ulicy Przedborskiej, na placu 3 Maja,
36
37
38

39
40

41
42

APwPT, Akta Miasta Radomska, sygn. 2, s. 46.
Ibidem, sygn. 2, s. 32.
Ibidem, sygn. 2, s. 33. Nad tym projektem pracowała odrębna komisja przy Radzie Miejskiej;
zob.: APwPT, Akta Miasta Radomska, sygn. 1582, s. 30.
Ibidem, sygn. 2, s. 33.
Związek Miast Polskich 1917–1939 – organizacja miała za zadanie dbać o rozwój miast i upowszechniać wiedzę konieczną do odpowiedniego funkcjonowania ich w kraju. Wśród zadań
szczegółowych wymienia się: informacje o działaniach w zakresie samorządu, prowadzenie
badań naukowych nad teorią samorządu miejskiego, prowadzenie Biura Informacyjnego dla
spraw miejskich, dokonywanie wizytacji w poszczególnych miastach itd. Organizacja odrodziła
się w Polsce w latach 90; zob.: R. Szwed, Związek Miast Polskich, 1917–1939; 1990–1994,
Poznań 1995, s. 14.
APwPT, Akta miasta Radomska, sygn. 2, s. 56.
Ibidem, sygn. 2, s. 86.
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a także przy ulicy św. Rozalii43. Wszystko to miało sprzyjać polepszeniu stanu
sanitarnego. Dostęp do czystej przefiltrowanej wody miał podnieść poziom higieny w mieście. Dodatkowo władze podjęły decyzję o kooperacji milicji i szpitala w Noworadomsku. Współpraca między podmiotami miała usprawnić odnajdywanie chorych i ich izolację od zdrowego otoczenia44. Ponadto lekarz miejski45 miał pełnić obowiązki lekarza szkolnego. W połowie 1918 r. narastająca
liczba zachorowań zmusiła Zarząd Miasta do podjęcia kolejnych decyzji sanitarnych. Skierowano prośbę do gminy żydowskiej o połączenie Szpitala Epidemiologicznego Żydowskiego z Chrześcijańskim. Jednak pismo to spotkało się wówczas z odmową46. Gmina Żydowska dopiero po dłuższych rozmowach zgodziła
się przyjąć chorych innych wyznań do Żydowskiego Szpitala Epidemiologicznego. Jednak jego zarząd postawił szereg warunków, które miasto musiało spełnić. Były to m.in.: opłata miesięczna 100 zł w rublach bądź w koronach, 1 sążeń
drewna miesięcznie, pomoc przy zaopatrzeniu szpitala w artykuły żywnościowe
po cenach aprowizacyjnych. Dodatkowo magistrat miał zatwierdzić taksę za leczenie chorych przedstawioną przez Zarząd Szpitala Żydowskiego47.
Następną wiodącą sprawą w dyskusjach zarządu był opał na zimę. Dostawy
węgla kierowane do miasta z Generał Gubernatorstwa były stanowczo za małe.
Jeszcze w 1917 r. w mieście powołano specjalną podkomisję do obrotu węglem.
Zasiedli w niej burmistrz S. Kostecki, Józef Nowicki, Ludwik Warwasiński.
W listopadzie oszacowano niezbędną ilość węgla dla miasta na 3650 ton48. Pod
koniec 1917 r. do Noworadomska dostarczono 248 wagonów węgla49. Jednak ta
ilość zdawała się niewystarczająca i już na początku 1918 r. opału zabrakło,
a miasto otrzymało z Dąbrowy Górniczej odmowę wysłania kolejnej dostawy.
Taka sytuacja sprawiła, że zaczęło się poszukiwać alternatywnego źródła energii
w postaci torfu50. Ostatecznie radni zdecydowali o wykorzystaniu miejscowych
złóż torfu. Zarząd S. Kosteckiego zajął się zaplanowaniem całego procesu od
wydobycia po dystrybucję w składnicach opałowych51. W momencie, gdy wyczerpały się zasoby w miejskich lasach, trzeba było skorzystać z prywatnych
złóż. Te najbliżej były w majątku Radziechowice Andrzeja Walczaka. Prywatny
właściciel dopiero po wejściu na drogę sądową wydzierżawił miastu swoje torfowiska. Z kasy wypłacano rocznie 1100 rubli na ręce właściciela Radziecho43
44
45
46
47
48
49
50

51

Ibidem, s. 57–58, 65, 85.
Ibidem, s. 110–121.
Szerzej: ibidem, sygn. 1582, s. 22–33.
Ibidem, sygn. 2, s. 111.
Ibidem, s. 110–121.
Ibidem, s. 27.
Ibidem, s. 35.
Ibidem, s. 101–102; odmowa z Dąbrowy Górniczej była rozpatrywana na posiedzeniu Rady
Miasta – ibidem, sygn. 1582, s. 39.
W sierpniu przygotowano już 1200 sążni torfu w ramach zaopatrzenia na zimę – ibidem, sygn.
2, s. 23.
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wic. Kontrakt opatrzony był możliwością podwyższenia tej kwoty na życzenie
A. Walczaka52. Wydzierżawiono od niego 150 prętów kwadratowych po 10 rubli
za każdy. Zysk dla miasta z torfowisk w 1918 r. oszacowano na 432 korony 85
halerzy. Najubożsi mieszkańcy miasta otrzymywali torf za darmo53.
Z powodu braku węgla w mieście często dochodziło do przerw w oświetleniu. W Noworadomsku licencję na elektryczność miał od lipca 1915 r. na 15 lat
inżynier Marian Starkiewicz. Okupacyjny zarząd otrzymywał niejednokrotnie
skargi na wadliwą działalność miejskiej elektrowni. Władze bezskutecznie kilkakrotnie próbowały umowę zerwać54.
Równocześnie pracowano nad oświetleniem ulicy Żelaznej, szosy Brzeźnickiej i rzeźni miejskiej. Komisja techniczna z ramienia Zarządu Miasta w 1917 r.
sprawdziła stan inwestycji. W sprawozdaniu z jej pracy podkreślono, że wszystko przebiega pomyślnie, jednak moc lamp pozostawia wiele do życzenia55. To
2-letnie przedsięwzięcie ostatecznie oszacowano na 2000 rubli56.
Pierwszy zarząd miasta ponosił szczególnie duże koszty w związku z utrzymaniem miejskiej rzeźni. Na skutek działań wojennych zarekwirowano z niej
bowiem niektóre elementy wyposażenia, a woda w studni na jej terenie uległa
zanieczyszczeniu. Inwentaryzacja budynku wykazała konieczność wymiany motoru pompy wodnej, poprawy dachu i w przyszłości doprowadzenia oświetlenia57. Rzeźnię otwarto po wcześniejszych próbach uboju pod koniec 1917 r.58
Ponadto nastąpiło to dopiero na skutek prośby weterynarza w niej zatrudnionego59. W połowie 1918 r. do miasta dostarczono kotły żelazne zamówione w Sosnowcu. Władze miejskie otrzymały rachunek na 3800 rubli60. Rzeźnia jednak
nadal generowała straty. Taryfy za ubój były za małe i nie pokrywały kosztów.
Władze zdecydowały się wysłać pismo do Lublina w tej sprawie. Jednak zanim
pojawiła się decyzja, kolejne urządzenia, jak i sam budynek, wymagały naprawy. To wówczas zdecydowano o remoncie kieratu w rzeźni61.
Równocześnie z odzyskaniem niepodległości w Noworadomsku rozpoczął
pracę nowo wybrany Zarząd Miasta. Obradom 11 listopada 1918 r. przewodniczył prezydent Antoni Paciorkowski. W zarządzie zasiedli obok niego wiceprezydenci Antoni Wolski i Ludwik Warwasiński, a także radni Antoni Żyliński,
Antoni Peyser, Antoni Gabryś, Stefan Pawłowski i Julian Ciesielski 62. Antoni
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Ibidem. s. 106–110.
Ibidem, s. 102.
I. Iwanowicz, Stan sanitarny Radomska w latach 1918–1939, Częstochowa 1995, s. 24;
APwPT, Akta Miasta Radomska, sygn. 2, s. 33, 36, 55.
Ibidem, s. 8, 14–16.
Ibidem, s. 96.
Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 14.
Ibidem, s. 106.
Ibidem, s. 131.
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Paciorkowski nie został zaakceptowany przez władze naczelne i jego miejsce po
kilku posiedzeniach przejął Ludwik Warwasiński63. Od początku funkcjonowania nowe władze stanęły przed rozwiązaniem wielu problemów, które pozostawił poprzedni samorząd.
W porządku dziennym obrad najczęściej pojawiała się sprawa elektryczności
w Noworadomsku. Jeszcze w listopadzie do kierowania Wydziałem Elektrowni
Miejskiej w Magistracie oddelegowano wiceprezydenta Ludwika Warwasińskiego. Wówczas podjęto także decyzję o zakupie nowych lamp miejskich, liczników kontrolnych i potrzebnych do ich zamontowania narzędzi. Oficjalną decyzją jako pomocnika w elektrowni zatrudniono Romana Spychałę64. Oświetlenie miejskich ulic było procesem długotrwałym. Początkowo montowano je jedynie
w centrum miasta, choć pojawiały się prośby o takowe na ulicach bocznych65.
Z uwagi na problemy z miejską elektrownią zdecydowano się wystosować
podanie o oświetlenie Noworadomska do innych podmiotów. W październiku
1918 r. tę ofertę przyjęło Towarzystwo Metalurgiczne. Prąd do miasta dostarczany miał być od godziny 7 rano do 3 w nocy. Odbiorcą rachunków został Zarząd Miasta Noworadomska66.
Pod koniec roku magistrat uregulował sprawę niskich stawek za ubój
w miejskiej rzeźni. Po konsultacji z zarządami innych miast zdecydowano się na
następujące stawki: za 1 sztukę wieprza płacono 10 koron, bydła 11, kozy bądź
owcy 467. Władze zostały także zmuszone do naprawy pompy na terenie rzeźni
miejskiej68.
Rysą na funkcjonowaniu nowego zarządu była bez wątpienia aprowizacja
w Noworadomsku. Komisja Aprowizacyjna funkcjonująca w miejskim magistracie nie wywiązywała się w odpowiedni sposób ze swoich obowiązków. Źle
zagospodarowane zeszłoroczne plony nie były w stanie zapewnić wyżywienia
mieszkańcom. Dotkliwy dla radomszczan okazał się przednówek 1919 r.
W marcu głód sięgnął zenitu. Wówczas w piekarniach w mieście zabrakło zarówno samego chleba, jak i produktów do jego wytworzenia. Wściekły tłum ruszył na magistrat. Wyjaśnień i rozwiązania danej sytuacji szukał u pracujących
w Komisji Aprowizacyjnej. Najbardziej ucierpiał wówczas prezes tejże komisji
Antonii Peyser, którego obwiniano za niedobory towarów w Noworadomsku.
63

64
65
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67
68

W październiku 1918 r. A. Paciorkowski został wybrany na prezydenta, nie otrzymał jednak
akceptacji generał gubernatora. Mimo to podjął stanowisko. Nie pracował jednak zbyt długo,
ponieważ w marcu zastąpił go Ludwik Warwasiński; zob.: R. Szwed, O samorządzie terytorialnym..., s. 409.
APwPT, Akta miasta Radomska, sygn. 2, s. 132.
Ibidem, s. 134.
Ibidem, s. 122; inżynier Marian Starkiewicz miał monopol na dostarczanie prądu do miasta.
Ciągłe odmowy dostawy energii w 1918 r. sprawiły, że radni postanowili poszukać innej opcji
– ibidem, sygn. 1582, s. 42–44.
Ibidem, sygn. 2, s. 139.
Ibidem, s. 117.
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Kryzys żywnościowy postanowiono rozwiązać na różne sposoby. Wysłano ekspedycję karną z Urzędu Powiatowego do gmin powiatu noworadomskiego celem
przymusowej rekwizycji plonów na potrzeby mieszkańców miasta. Zdecydowano się także skierować osobną delegację do Ministerstwa Aprowizacji. Ponadto
zwrócono się do właścicieli okolicznych majątków ziemskich z prośbą o dostawę żywności69.
W Noworadomsku zabrakło produktów spożywczych, ponieważ w instytucjach zajmujących się aprowizacją wszechobecny był szmugiel. Pracownicy
administracji samorządowej czerpali większe korzyści ze sprzedaży po zawyżonych cenach produktów skradzionych. Dodatkowo poruszenie wśród mieszkańców budziła niedbałość piekarzy. W marcu nałożono na jednego z prywatnych
właścicieli 300 koron kary za wypiek chleba z karaluchami70.
Starania delegacji wysłanych w teren po zaopatrzenie odniosły sukces. Kilka
dni później do miasta przywieziono mąkę żytnią z Maluszyna. Dotarło również
10 wagonów transportu mąki amerykańskiej71. Uwagę budzi fakt, że pomimo
braku żywności władze rozważały sprzedaż tej dostawy Bankowi Handlowemu.
Ostatecznie jednak tak się nie stało i mąkę zdecydowano rozdysponować pomiędzy mieszkańców miasta72.
Kolejnym równie ważnym problemem omawianym przez Zarząd Miasta
Noworadomska w 1919 r. było bezrobocie. Rozwiązania złej sytuacji na rynku
pracy poszukiwał powołany specjalnie Tymczasowy Komitet Miejski Robót Publicznych. W styczniu jego przedstawiciele podnieśli na posiedzeniu Zarządu
Miasta projekt rozbiórki cerkwi prawosławnej i przebudowy stacji po kolej żelaznej. Brak jednak informacji, czy inicjatywa weszła w życie73.
W kwietniu Zarząd Miasta podjął kwestię wydzierżawienia nieużytków
miejskich najbiedniejszym. Ostatecznie zdecydowano się na osuszenie załogów
w dzielnicy Miłaczki. Po dostosowaniu ich do uprawy wydzielone działki mieli
dzierżawić najbiedniejsi74.
Ponadto w ramach opieki nad biednymi i bezrobotnymi przyznawano niejednokrotnie nadziały żywności, opału, a także dotacje pieniężne dla instytucji
zajmujących się nimi.
Noworadomsk, tak jak i inne miasta guberni piotrkowskiej pod okupacją austriacką, zmagał się przede wszystkim z głodem, bezrobociem, a także złym sta69
70
71

72
73
74

Ibidem, s. 154.
Ibidem, s. 155.
Wiosną 1919 r. na tereny Polski dostarczana była amerykańska pomoc humanitarna. Działania
te koordynowane były przez American Relief Administration (ARA) kierowaną przez Herberta
Hoovera. Do kraju dostarczano żywność, przede wszystkim mąkę, http://dziennikzwiazkowy.
com/kultura/herbert-hoover-a-polacy-pod-okupacja/ [stan z 20.04.2015].
APwPT, Akta Miasta Radomska, sygn. 2, s. 150.
Ibidem, s. 146.
Ibidem, s. 158.
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nem sanitarno-epidemiologicznym. Mimo to w 1921 r. liczba ludności w Noworadomsku utrzymywała się na poziomie 18 732 mieszkańców75. Zarządy miasta
funkcjonujące w tak trudnym czasie nie szczędziły wysiłków dla zapewnienia
mieszkańcom podstawowych potrzeb socjalnych. Zarówno ten pierwszy, jak
i drugi parcelował działki pod dzierżawę dla ubogich mieszkańców. Zarząd
S. Kosteckiego przyznawał najbiedniejszym rodzinom zasiłki pieniężne i przydziały opału. Władze miejskie z lat 1918–1919 zdecydowały się nadal kontynuować dostarczanie darmowego torfu ubogim, projektowały roboty publiczne dla
najbiedniejszych, jednak wsparcie było zdecydowanie mniejsze. Świadczą o tym
choćby rozruchy z wiosny 1919 r. Nadmierna eksploatacja torfowisk miejskich
negatywnie wpłynęła na środowisko, obniżając poziom wód gruntowych. Mimo
to oba zarządy kontynuowały wydobycie tego surowca.
Oba zarządy borykały się z pustkami w miejskiej kasie. Zarówno pierwszy,
jak i drugi, by zdobyć pieniądze, wydzierżawiały miejskie własności. Niekonsekwencja w umowach wówczas zawieranych sprawiła, że spora ich część do miasta nigdy już nie powróciła. Deficyt w miejskim budżecie starano się uzupełnić
pieniędzmi z kredytów, jednak tych miasto otrzymywało niewiele. Władzom
Noworadomska nie udało się, także zmniejszyć bezrobocia. Roboty na terenie
Austro-Węgier zlecane przez Generał Gubernatorstwo w Lublinie okazały się de
facto bardzo słabo płatne76.
Zarząd S. Kosteckiego zmierzył się z olbrzymich rozmiarów epidemią tyfusu plamistego. W miarę swych możliwości zapewnił mieszkańcom opiekę medyczną. Mimo to znacznie wzrosła wówczas śmiertelność wśród radomszczan.
Na terenie Noworadomska zaczął funkcjonować szpital zakaźny. Za S. Kosteckiego oczyszczono miejskie studnie, wymieniono w nich pompy i przebadano
wodę. Stale monitorowano ich stan, także za zarządu A. Paciorkowskiego.
W 1918 r. zarząd S. Kosteckiego rozliczał zaległości podatkowe jeszcze
z 1915 r. Mimo to burmistrz optymistycznie patrzył w przyszłość. W czasie swej
kadencji stwierdził, że Noworadomsk ma wszelkie predyspozycje do rozwoju
zarówno oświatowego, zdrowotnego, jak i społecznego. Zwłaszcza gdy uda się
zrealizować wszystkie zaprojektowane zmiany. Uważał, że miasto może dorównać innym europejskim aglomeracjom. Za jego kadencji nie wszystkie projekty
udało się zrealizować, jednak w mieście powoli podnosił się standard życia
mieszkańców77.
75

76
77

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 2: Województwo łódzkie, Warszawa 1925,
s. 80.
Radomsko…, s. 15.
S. Sankowski, Przyczynki…, s. 226–228.
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Summary
Chosen Problems from the Activity of the Municipality Noworadomsko
1917–1919
In this article, author presents chosen problems of municipal executive board in Noworadomsk.
The city was under Austrian occupation from 1917 to 1919. In town worked polish municipal government. The Board Noworadomsk worked on the delivery of fuel, running water, stopped of epidemic typhus.
Keywords: mayor, typhus, municipality, Governorate piotrkowska, Noworadomsk city.
Słowa kluczowe: Zarząd Miasta, Noworadomsk, gubernia piotrkowska, burmistrz, tyfus plamisty.
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Przemysła Ottokara II „życie po życiu”: przyczynek
do dziejów czeskiej tradycji historycznej (na
marginesie monografii Vaclavy Kofránkovej, Zlatý
král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf
Habsburský v historické tradici, Praha 2012, ss. 158)
Podobnie jak polska, tak i czeska mediewistyka doczekała się w ostatnich
kilkunastu latach szeregu biografii średniowiecznych władców1. Czasy obecne –
1

Poniżej tylko kilka najnowszych przykładów czeskich i polskich: L. Jan, Václav II. Král na stříbrném trůnu 1283–1305, Praha 2015; V. Vaniček, Vratislav II. (I.). První český král. Čechy
v době evropského kulturního obratu v 11. století, Praha 2004; idem, Sobeslav I. Přemyslovci
v kontextu evropských dějin 1092–1140, Praha – Litomyšl 2007; idem, Svatý Vaclav. Panovník
a světec v raném středověku, Praha – Litomyšl 2014; Ž. Josef, Přemysl Otakar II. Král na rozhhraní věků, Praha 2011; M. Šandera, Hynce Ptaček z Pirkštejna, Praha 2011; S. Rosik, Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013; P. Wiszewski, Henryk II Pobożny. Biografia polityczna, Legnica 2011; M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009 (wersja nieco zmieniona – Bolesław Kędzierzawy, Poznań 2014); N. Mika, Mieszko
syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski,
Racibórz 2006; J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi,
palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012; J. Osiński, Bolesław Rogatka, książę legnicki, dziedzic monarchii Henryków śląskich (1220/1225 –
1278), Kraków 2012. Dodajmy do tego obfitą produkcję krakowskiego wydawnictwa „Avalon”
z serią bardziej lub mniej znanych Piastów, ale nie tylko Piastów. Zob. J. Nikodem, Witold,
wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430), Kraków 2013. Władysław Herman doczekał się ostatnio dwóch biografii: K. Benyskiewicz, Książę polski Władysław I Herman 1079–1102, Zielona Góra 2010 (wyd. II – Kraków 2014); A. Krawiec, Król bez korony.
Władysław I Herman, książę polski, Warszawa 2014. Monografia K. Benyskiewicza, (idem,
Mieszko Bolesławowic 1069–1089. Źródła i tradycja historiograficzna, Kraków 2005) rozpo-
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widać wyraźnie – preferują w historiografii zainteresowania miejscem i rolą jednostki w społeczeństwie. Wyraźna to różnica, choćby w porównaniu z 1974 r.,
kiedy to Golo Mann, syn Tomasza, stwierdzał, iż „nasza najnowsza nauka historyczna jest nieprzyjaźnie usposobiona do biografii”2. Odwrót od historii zajmującej się analizą struktur do biografistyki to zjawisko analogiczne do czasów republiki weimarskiej, kiedy to – pisze Modris Eksteins – „w rodzącej się avant la
lettre kulturze celebrytów, biografia stała się niesłuchanie wziętą formą literacką”3. Kanadyjski historyk powołuje się tu na Siegfrieda Kracauera głoszącego,
że biografia jest „«formą sztuki nowej burżuazji», grupy społecznej – złożonej
z urzędników, menadżerów, personelu usługowego”, zafascynowanej postaciami
uważanymi – mniej lub bardziej zasadnie – za „charyzmatyczne”4.W społeczeństwie zuniformizowanym, a uwikłanym w chęć indywidualnego awansu, zjawiskiem zrozumiałym jest „silny i powszechny głód osobowości większych niż
życie”5. Podobieństw czasów obecnych i międzywojennego dwudziestolecia jest
więcej. Nie tylko przecież w weimarskich Niemczech polityka „znalazła się
w procesie niekończącego się kryzysu” wywołującego „obsesję na punkcie
przywództwa” – i w konsekwencji uznanie „biografii jako esencji historii”6.
Historiografia jest niewątpliwie częścią ogólnej kultury swojej epoki7.
Wbrew głoszonym niekiedy obecnie tezom, to historia tworzy historyków, a nie
historycy historię. Oni ją tylko dostosowują do gustów swych potencjalnych
czytelników8. A te kształtowane bywają głównie przez literaturę piękną, nieko-

2

3

4
5
6
7

8

czyna listę postaci zupełnie niemal nieobecnych w historiografii akademickiej i całkowicie obcej szerszej publiczności. Podobnie W. Zabłocki, Grzymisława Ingwarówna, księżna krakowsko-sandomierska, Kraków 2012, gdzie biografia utkana z nadmiernej wielości hipotez.
G. Mann, Czy historii potrzebna jest teoria?, [w:] idem, Ludzie myśli, ludzie władzy, historia,
tłum., wyb. i posłowie E. Paczkowska-Łagowska, Kraków 1997, s. 70.
M. Eksteins, Taniec w słońcu. Geniusz, celebra i kryzys prawdy w epoce nowoczesnej, tłum.
J. Łoziński, Poznań 2012. Podtytuł monografii wskazuje na problemy aktualne i dziś.
Ibidem, s. 156–158.
Ibidem, s. 158.
Ibidem.
Andrzej Radomski, (idem, Historiografia a kultura współczesna, Lublin 2006, s. 10): „Historiografia i inne dyscypliny wiedzy (co nie jest dziś już takie odkrywcze) są wytworem kultur
określonych społeczeństw. To kultura/y kreśli/ą wizje rzeczywistości, powołuje/ą do życia różne byty (na przykład ‘przeszłości’), pisze/ą scenariusze życia dla ludzi, określa/ją wartości
i kształtuje/ą tożsamość. Kształtuje/ą też oblicze praktyki naukowej czy historiograficznej,
a także gusty odbiorców wytworów tychże praktyk (czytelników, widzów itd.). Historyk zatem
powinien dobrze orientować się w tych znakach czasu i wyzwaniach, jakie one niosą – jeśli
chce, aby jego praca miała jakikolwiek sens i spotykała się z jakimkolwiek odzewem”. Warto
tu dodać, iż podobną myśl głosił już w 1935 r. Ludwik Fleck (wydanie polskie: Powstanie
i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym,
tłum. M. Tuszkiewicz, wstęp Z. Cackowski, Lublin 1986).
J. Rak, Bývali Čechové. Česke hitorické mýty a stereotypy, Praha 1994, gdzie też pyszna fraza
o tym, że i zawodowy historyk, słysząc nazwisko kardynała Richelieu, pomyśli najpierw
o przygodach „trzech muszkieterów”, a dopiero potem uzmysłowi sobie, że kardynał był wielkim mężem stanu (s. 5).
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niecznie zresztą najwyższej jakości. Historiografia i beletrystyka wchodzą ze
sobą w ścisłe związki. Historiografia akademicka stanowi z reguły rezerwuar fabuł i tematów9. Bywa też niekiedy odwrotnie, kiedy to beletrystyka zamienia się
w klucz do zrozumienia wydarzeń zajmujących historyka10. Josef Pekař, olbrzym historiografii czeskiej, przyznawał, iż przygotowując w 1910 r. swą monografię zamku Kost, inspirował się opisem Soplicowa zawartym w poemacie
Adama Mickiewicza11. Żyjący na przełomie XIX i XX w. czeski historyk jest
prekursorem nowoczesnej metodologii historii, a jego dziejopisarstwo „jawi się
z tej perspektywy jako zwiastun – tak modnej obecnie w zachodniej historiografii – mikrografii, w rodzaju choćby monografii okcytańskiej wioski heretyków
Emmanuela Le Roy Ladurie”12.
W XIX w. niewątpliwy wpływ na ówczesną mediewistykę wywarł Walter
Scott13. Wpływ beletrystyki na uczoną historiografię nie ogranicza się zresztą
tylko do proponowania tematów czy narzucania odpowiedniego nastroju. Natalia
Lemann stwierdziła to wprost: „Literatura nie tyle zapożycza wprost metody
i ustalenia wypracowane przez zawodowych historyków, ile je niekiedy wyprzedza i przepracowuje”14. Trzeba zatem zgodzić się z Golo Mannem, iż porównanie powieści i dziejopisarstwa jest sensowne, albowiem „czymże innym jest
dziejopisarstwo jak nie literaturą, jedną z jej gałęzi, ściśle związaną z innymi?
Historyk opowiada jak powieściopisarz, nowelista, i podobnie jak on chciałby,
aby jego opowiadania czytano, i to czytano chętnie”15.
9
10

11

12

13

14

15

Szeroko zob.: T. Parnicki, Historia w literaturę przekuwana, Warszawa 1980.
G. Popow, O Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945, tłum. M.B. Jagiełło, Warszawa 2005, s. 77:
„Pewnego razu – przy lekturze L.N. Tołstoja – nagle zwróciłem uwagę na to, że ujęcie przez
Lwa Nikołajewicza najistotniejszych problemów 1812 roku daje mi klucz do zrozumienia
Wojny Ojczyźnianej lat 1941–1945”.
J. Pekař, Kniha o Kosti, Praha 1998; por. E. Kantůrkova, Podobizna mladého muže, [w:] Pekařovske studié, Praha 1995, s. 56.
M. Cetwiński, Josefa Pekařa „Kniha o Kostii” jako model monografii kasteologicznej, [w:] Zamki
i przestrzeń społeczna w Europie środkowo-wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002, s. 608.
M. Pastoureau, Średniowiecze w „Ivanhoe”. Bestseller epoki romantyzmu, [w:] idem, Średniowieczna gra symboli, tłum. H. Igalson-Tygielska, Warszawa 2006, s. 365–376. Historyk ten pisze też: „Przeszłość, którą próbują odtworzyć badacze, zmienia się z dnia na dzień na fali nowych odkryć, nowych pytań i nowych hipotez. Przeszłość natomiast przedstawiona w dziełach
fikcyjnych nabiera nieraz charakteru czegoś niezmiennego, archetypicznego, niemal mitologicznego, nie tylko kształtującego nasze sny i naszą wrażliwość, lecz również do pewnego
stopnia wzbogacającego naszą wiedzę. Ivanhoe jest taką właśnie powieścią. Zresztą czy naprawdę istnieje aż tak wielka różnica między literacką fikcją a pracami naukowymi? Od trzydziestu lat spędzam wiele godzin dziennie nad średniowiecznymi źródłami i dobrze wiem, jak
bardzo krucha jest ta granica i jak wiele wspólnego mają prace uczonych z literacką fikcją”.
N. Lemann, Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej, Łódź 2006, s. 225. Na wagę
metodologicznych problemów poznania historycznego zawartą w wierszach Adama Mickiewicza Popas w Upicie (można dodać także wiersz Do Lelewela) zwrócił uwagę Gerard Labuda
(idem, Rozwój metod dziejopisarskich od starożytności do współczesności, cz. 1: Do schyłku
XIX wieku, Poznań 2003, s. 196–197).
G. Mann, Dziejopisarstwo jako literatura, [w:] idem, Ludzie mysli, ludzie władzy…, s. 9.
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Historii historiografii nie da się przedstawić bez szerszego kontekstu, bez
uwzględnienia jej związków z literaturą, filozofią, a także – nie na końcu – polityką. Stosowną okazją do przyjrzenia się bliżej mechanizmom rządzącym przemianami obrazu przeszłości – i szerzej kulturą historyczną – jest monografia
Václavy Kofránkovej poświęcona postaciom Przemysła Ottokara II i Rudolfa
Habsburga w czeskiej tradycji historycznej16. Wzorem znanym filologom układa
ona analizowane teksty w chronologicznym porządku ich powstawania17. Układ
taki pozwala łatwo ustalić zmiany, jakim ulega wersja najstarsza, co ulega amplifikacji, a co zostaje usunięte lub mniej, czy bardziej, zmienione. Inaczej mówiąc – bez trudności zauważyć można różnice stylu, w jakim historycy kolejnych epok przedstawiają to samo przecież wydarzenie. „Styl, jaki nadaje się jakiemuś opowiadaniu historycznemu, czerpie – pisze Golo Mann – z dwu składników: z przedmiotu i z epoki, w której żyje piszący”18.
Książka Václavy Kofránkovej o Przemyśle Ottokarze II i Rudolfie Habsburgu w tradycji historycznej stanowi interesującą propozycję w kontekście dyskusji na temat tworzenia Europy, jej podziałów i wspólnego dziedzictwa. W książce analizowane są istotne problemy naukowe, rozwiązane w oparciu na solidnej
podstawie źródłowej i piśmienniczej. W efekcie, dzięki dużemu wysiłkowi heurystycznemu, powstało dzieło opisujące istotny problem naukowy interesujący
nie tylko specjalistów, lecz także szerszą publiczność, zwłaszcza w środkowej
Europie.
Konflikt między potężnym królem Czech Przemysłem Ottokarem II („złoty
król”) a zaczynającym ze stosunkowo małą domeną hrabią Habsburga i Kyburga
oraz władcą Górnej Alzacji Rudolfem („biedny hrabia”) zadecydował o dziejach
znacznej części Europy na kilka stuleci. W 1273 r. zebrani w Ratyzbonie elektorowie mieli przeprowadzić wybór króla Niemiec. Kolegium elektorskie obawiało się siły króla Czech, więc wybór padł na Rudolfa Habsburga, który wydawał
się wystarczająco słaby. Elektorzy nie docenili jednak nowego króla Niemiec.
Rychło Rudolf I Habsburg koronował się w Akwizgranie, przeprowadził rewindykację praw, przywilejów i majątków królewskich straconych przez Koronę od
chwili śmierci Fryderyka II Hohenstaufa, uzyskał poparcie papieża Grzegorza X.
Elekcję Rudolfa I Habsburga przyjmuje się jako koniec Wielkiego Bezkrólewia
w Niemczech. Przemysł Ottokar II nie chciał się pogodzić z tymi faktami, odmówił złożenia hołdu Rudolfowi I Habsburgowi i wycofania się z Austrii, którą
16

17

18

V. Kofránková, Zlatý král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský v historické
tradici, Praha 2012.
Podobnie jak czyni to Petr Čornej, przedstawiając przemiany tradycji związanej z klęską radykalnych husytów pod Lipanami (idem, Lipanské ozvěny, Praha 1995). Metodą powyższą analizował ważną w naszej historii bitwę pod Legnicą Joseph Klapper (idem, Die Tatarensage der
Schlesier, „Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft für Volkskunde”, Bd. 31/32: 1931,
s. 160–196).
G. Mann, Dziejopisarstwo jako literatura…, s. 16.
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zajął po wymarciu dynastii Babenbergów. Po czasowych układach i poszukiwaniu sojuszników przez obie strony konfliktu (w tym również wśród książąt polskich przez króla Czech), w 1278 r. doszło do bitwy pod Dürnkrut (Suchymi
Krutami), zakończonej zwycięstwem Rudolfa I Habsburga i śmiercią Przemysła
Ottokara II. Ten właśnie konflikt między „złotym królem” a „biednym hrabią”
w czeskiej tradycji historycznej zanalizowała Václava Kofránkova.
Przemysł Ottokar II, piąty król czeski, przez 25 lat swego panowania (1253–
1278) doświadczył zarówno wielkich sukcesów, jak i ostatecznej klęski i śmierci
w bitwie na Morawskim Polu19. W szczycie swego powodzenia czeski król władał nie tylko Czechami i Morawami, ale też Austria, Styrią, Karyntią, Friulem
i Krainą. Jako najpotężniejszy z władców Rzeszy Niemieckiej pretendował też
do cesarskiej korony. Zwycięskim przeciwnikiem czeskiego „króla złotego i żelaznego”, wzoru rycerskich cnót, okazał się wybrany ostatecznie królem rzymskim skromny hrabia – Rudolf Habsburg. Upadek czeskiej hegemonii w Europie
Środkowej to zarazem początek kariery Habsburgów. Kiedy po 1525 r. korona
czeska przypadła Habsburgom, historycy stanęli przed poważnym problemem –
jak pogodzić lojalność względem nowej dynastii z dumą tradycji i pamięcią
o czasach, gdy to Wiedeń podlegał władzy Pragi, a nie na odwrót. Sytuacja wymagała zatem od dziejopisów niebywałej wprost dyplomatycznej zręczności.
Granic kompromisu między czeskim poczuciem narodowym a lojalnością wobec Habsburgów pilnowała – z mniejszą lub większą gorliwością – cenzura.
Książka składa się z krótkiego wprowadzenia dotyczącego okoliczności powstania książki; wstępu; siedmiu rozdziałów; streszczenia w języku angielskim;
wykazu skrótów wydawnictw źródłowych, czasopism i zbiorów prac; bibliografii (nazwanej wykazem źródeł i literatury); indeksu nazwisk oraz indeksu nazw
geograficznych. Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej obronionej przez Autorkę na Uniwersytecie Karola w Pradze. We wstępie Autorka
przedstawiła stan badań i znaczenie wyjaśnienia mitu Rudolfa I Habsburga
i Przemysła Ottokara II dla dzieła emancypacji narodu czeskiego.
Václava Kofránkova przedstawiła średniowieczne korzenie historiograficznego obrazu Przemysła Ottokara II, wręcz propagandowe nadawanie przydomków (rex ferreus et aureus – żelazny i złoty król, rex magnus – wielki król).
W okresie wczesnonowożytnym różnie interpretowano XIII-wieczny konflikt
(Kofránkova nazwała ten okres „wczesnonowożytnym intermezzo”)20. Znaczna
część tego fragmentu książki poświęcona jest opisom Jana Długosza, reprezentującego polską optykę, polską rację stanu, który uważał ziemie opawską
i kłodzką za polską domenę. Z kolei czescy kronikarze przedstawiali konflikt
„złotego króla” i „biednego hrabiego” zgodnie z czeskim punktem widzenia
(Václav Hájek z Libočan, Pavel Stránský).
19

20

Czyli pod Suchymi Krutami. Obszernie dzieje Czech za panowania tego władcy przedstawia
V. Vaníček (idem, Velké Dějiny zemí Koruny České, t. 3: 1250–1310, Praha 2002, s. 9–358).
V. Kofránková, op. cit., s. 25.
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Wydarzenia z XIII w. i postać rycerskiego króla Przemysła Ottokara II zarysowały się wyraziście w tradycji nowożytnej (XVIII w. – pierwsze dziesięciolecia XIX w.), nie tylko w historiografii, lecz przede wszystkim w literaturze
i sztuce. Wybitni twórcy tej epoki czerpali inspiracje do swojej twórczości (na
przykład Lope de Vega, Georg Calamina, Nicolaie Vernulaea, Francisco Goya,
William Blake, Ludvik Kohl).
Václava Kofránkova wiele miejsca poświęciła na charakterystykę postaci
Przemysła Ottokara II w koncepcji wybitnego historyka i polityka czeskiego
Františka Palackiego. Polemizował on z tezami historiografii austriackiej, przedstawiając Przemysła Ottokara II jako reformatora, który doprowadził Czechy na
wyższy poziom cywilizacji. Historyk zwracał uwagę, że kolonizacja niemiecka
była radykalną przemianą w dziejach Czech. Jednocześnie nawet oponenci króla
czeskiego szanowali go za cechy rycerskie. Interesująca jest analiza konfliktu
Przemysła Ottokara II z Rudolfem I Habsburgiem ujmowanego w tradycji historycznej od Wiosny Ludów do lat 70. XIX w. (Od rewolucji do ironicznej rezygnacji). W reakcji na idee Palackiego uczeni niemieccy i austriaccy oraz publicyści gwałtownie polemizowali, kładąc nacisk na proces kolonizacji niemieckiej.
Václava Kofránkova omówiła zagadnienie dla drugiej połowy XIX w., kiedy
funkcjonowały zmienione warunki społeczne i polityczne (Triumf umiaru?).
Motyw czesko-niemieckiego konfliktu był wciąż obecny, aczkolwiek jego prezentacja odbiegała od narodowych interesów. Mniej gorliwie pracowała cenzura
wówczas, kiedy – jak podczas wojen z Napoleonem – dwór wiedeński uznał, że
w trosce o morale czeskich rekrutów warto przypomnieć postać rycerskiego króla21. I nie tylko jego – także husytów z Janem Žižką na czele. Politykom czeskim
pamięć o czeskiej mocarstwowości służyła po 1866 r. jako argument w walce
o uzyskanie w dualistycznej monarchii habsburskiej także dla Czech statusu porównywalnego z Węgrami. Nie bez satysfakcji przypominano wówczas triumf
Przemysła Ottokara II pod Kressenbrunn nad Węgrami właśnie. Wielonarodowa, zróżnicowana wyznaniowo c.k. monarchia, przypominająca w niejednym
dzisiejszą Unię Europejską, miała spore trudności w wypracowaniu wspólnej
pamięci historycznej22. Spory i interpretacje wokół Przemysła Ottokara II wymownie ilustrują zarówno owe trudności, jak i ostateczne fiasko owych starań.
Wprost przeciwnie – wzrost zainteresowania przeszłością umacniał wzajemne
animozje.
Powstanie w 1918 r. niepodległej Czechosłowacji, państwa z wielką niemiecką mniejszością, skierowało uwagę dziejopisów na rolę Przemysła Ottokara
II jako protektora niemieckich kolonistów. Zwolennicy „postępu” w dziejach
widzieli w królewskiej protekcji roztaczanej nad obcymi kolonistami nie tyle celowe osłabianie „czeskiej tożsamości”, ile raczej wspieranie mieszczaństwa jako
21
22

Ibidem, s. 46.
Ibidem, s. 82 – o miejscu Przemysła Ottokara w edukacji szkolnej.
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przeciwwagi „zdradzieckich możnowładców”, którzy opuścili króla w decydującej bitwie.
Niewiele uwagi Václava Kofránkova poświęciła na omówienie XX-wiecznych ocen konfliktu znaczących aktorów sceny politycznej Europy Środkowej w
średniowieczu (Między przeszłością i przyszłością). Lakoniczna treść tego fragmentu książki pozwoliła jednak Autorce na wniosek, że mit Przemysła Ottokara
II nadal żyje. Emitowane są okolicznościowe monety, nadaje się nagrody jego
imienia, buduje się pomniki, podejmowane są też działania w innych skomercjalizowanych formach23.
Dość tego, aby stwierdzić, iż tradycja związana z piątym czeskim królem
podlegała rozmaitym metamorfozom. Nie tylko zresztą z powodu nader złożonej
i delikatnej sytuacji politycznej. Także z powodu zapotrzebowania na pewien
typ bohatera. Przekazy źródłowe pozwalały dojrzeć w Przemyśle Ottokarze II
wzorowego wprost bohatera romantycznego. Bohatera niemal – w dramacie
Franza Grillparzera – na miarę Napoleona24. Wszystkie te przemiany, często zasadnicze, tradycji zawartej w dziełach historyków akademickich, autorów szkolnych podręczników, powieściopisarzy, poetów, dziennikarzy – a nawet satyryków – mieściły się jednak zasadniczo w ramach nakreślonych w średniowiecznych kronikach. Wprawdzie interpretacja tychże przeradzała się czasem w nadinterpretację, to zasadniczo autorzy starali się im jawnie nie przeczyć. Wniosek, jaki należy wyciągnąć z lektury omawianej monografii, to ten, że wprawdzie historycy sami tworzą swoje historie, ale nie tworzą ich dowolnie, albowiem – trawestując Marksa – jak zmora ciąży nad nimi tradycja wszystkich
zmarłych pokoleń. Historia historiografii stanowi natomiast część większej całości – kultury historycznej. Badaczowi tej ostatniej nie wolno zatem ograniczać
się tylko do historiografii naukowej, wyobraźnia zawodowych historyków także
bowiem bywa kształtowana zarówno przez literaturę piękną, popularną, jak
i wyobrażenia potoczne epoki, w jakiej przyszło żyć uczonemu.
Na marginesie książki Václavy Kofránkovej nasuwa się postulat pogłębienia
badań nad rolą historyków w monarchii austro-węgierskiej, różnorodnością tradycji historycznej, prowadzącej czasem do tendencji odśrodkowych. Być może
zresztą, że podobne zjawiska występowały również po 1918 r., a nawet zauważalne są współcześnie, w ramach przeżywającej poważny kryzys Unii Europejskiej.
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Summary
Ottokar II of Bohemia’s “Life after Life”: a Contribution to the Czech
Historical Tradition (Basing on the Monograph by Vaclava Kofránkova
Zlatý Král a chudý hrabě. Přemysl Otakar II. a Rudolf Hansburský
v historické tradici, Praha 2012, ss. 158)
The book by Vaclava Kofránkova about Ottokar II of Bohemia and Rudolf I of Germany in historical tradition appears to be a very interesting publication in the context of discussions on creation of Europe, its divisions and its common heritage. The tradition connected with the fifth Czech
king was subject to various metamorphoses due to a very complex political situation but also because of the demand for a certain kind of a hero.
Keywords: Ottokar II of Bohemia, the Czech historical tradition.
Słowa kluczowe: Przemysł Ottokar II, czeska tradycja historyczna.
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O obliczu senatorów za Władysława IV uwag kilka
Z prawdziwą radością przyjąć należy rozwój badań nad historią parlamentaryzmu polskiego, co niewątpliwie wiąże się z odrodzeniem senatu po 1989 roku,
a co zaowocowało systematycznym organizowaniem konferencji poświęconych
jego historii, których plonem stały się kolejne publikacje1. Należy sądzić, że
przyniosło to zmianę klimatu wokół poważniejszych badań nad historią polskiego senatu, w wyniku których w ostatnich latach ukazało się wiele ciekawych
prac, między innymi autorstwa Krzysztofa Chłapowskiego, Janusza Dąbrowskiego, Leszka Kieniewicza i Katarzyny Bucholc-Srogosz2, czy też podejmujących
bardziej szczegółowe zagadnienia – pióra Stefana Ciary, Jana Dzięgielewskiego,
Stefanii Ochmann, Edwarda Opalińskiego, Jana Seredyki i Ewy Marii Ziółek3.
1

2

3

J. Pietrzak, Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycja i współczesność XV–XXI w., Warszawa
2010; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i teraźniejszość, oprac. D. Mycielska, A. Bartosiński, Warszawa 1994; Senat w Polsce. Dzieje i teraźniejszość. Sesja naukowa, Kraków 25
i 26 maja 1993, red. K. Matwijowski i J. Pietrzak, Warszawa 1993; Senat w tradycji i praktyce
ustrojowej Rzeczypospolitej, oprac. M. Narożna, R. Stawicki, Warszawa 2013 (tej ostatniej pracy zbiorowej Autor jednak nie wykorzystał, w tym zawartego tam przekrojowego artykułu
Krzysztofa Mikulskiego, Senat I Rzeczypospolitej – geneza, skład i kompetencje, s. 16–24).
K. Chłapowski, Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV,
Warszawa 1996; J.S. Dąbrowski, Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza,
Kraków 2000; idem, Der Senat aud den Reichstagen (Sejms) während der Regiorungszeit Johann Kasimir Wasas, [w:] Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie. Prawo, doktryna, praktyka, red. W. Uruszczak, K. Baran. A. Karabowicz, Warszawa 2007, s. 383–
405; L. Kieniewicz, Senat za Stefana Batorego, Warszawa 2000; K. Bucholc-Srogosz, Senat
stanisławowski w historiografii polskiej, Częstochowa 2015. Ze zrozumiałych względów Autor
nie mógł tu wykorzystać najnowszej książki Katarzyny Bucholc-Srogosz.
S. Ciara, Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1990; J. Dzięgielewski, Magnaci a senat w Rzeczypospolitej końca XVI – pierwszej połowy XVII wieku, [w:] Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wie-
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Podsumowania stanu tych badań nad dziejami senatu dokonał ostatnio Andrzej
Korytko4, którego książka5 stała się przedmiotem niniejszych rozważań.
Ta obszerna publikacja odpowiada wszelkim standardom pracy naukowej
dzięki rozległej kwerendzie źródłowej, wykorzystaniu szerokiej bazy literatury
przedmiotu, jak też celowej konstrukcji. Na podkreślenie zasługuje wykorzystanie materiałów z różnych archiwów krajowych i zagranicznych (niemieckie, rosyjskie, szwedzkie, ukraińskie i watykańskie), które uzupełniły źródła drukowane i wydawnictwa źródłowe, co zapewniło solidną podstawę dla wywodów. Te
zaś ujęte zostały w ścisłe ramy konstrukcyjne, z wyraźnie zaznaczonymi i wyodrębnionymi problemami, ujętymi we wstępie, siedmiu rozdziałach i zakończeniu. Rodzi się tylko pytanie o niejednakowo szczegółowe podziały wewnętrzne
kolejnych rozdziałów, w których dwukrotnie mamy wyodrębnione tylko po dwa
punkty, gdy w pozostałych pojawiało się nawet po dziewięć. Strukturę wewnętrzną rozdziałów i kolejnych punktów wzbogacają jednak bardzo szczegółowo zaznaczane podpunkty, często obejmujące nawet niecałą stronę tekstu, co
niewątpliwie ułatwia studiowanie tej książki. Rozdziały różnią się też znacznie
swoją objętością (od 33 do 89 stron), co jednak ma swoje uzasadnienie merytoryczne i nie może stanowić podstawy do krytyki. Rozdziały te przedstawiają kolejne problemy, ukazując pracę senatorów koronnych Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV zarówno w czasie sejmowych obrad, jak też rad senatu
i sejmików, czy nawet niezbyt oficjalnych uroczystości, gdy ich obecność tylko
dokumentowała powagę władzy monarszej.
Rozdział I Obraz senatu w początku panowania Władysława IV Wazy, niejako będący wstępem do zasadniczych rozważań, poświęcony został charakterystyce senatorów u progu panowania Władysława IV i dążeniom nowego króla do

4

5

ku, red. J. Urwanowicz, E. Dubas-Urwanowicz, P. Guzowski, Białystok 2003, s. 23–45; idem,
Senat a elity społeczne stanu szlacheckiego i ich wpływ na życie polityczne w czasach ostatnich
Jagiellonów, Batorego i Wazów, [w:] idem, O ustroju, decydentach i dysydentach. Studia
i szkice z dziejów Pierwszej Rzeczypospolitej, Kraków 2011, s. 97–114; S. Ochmann, Frekwencja senatorów na sejmach za panowania Jana Kazimierza Wazy (1649–1668), „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu” 1988, t. 26, s. 117–129; E. Opaliński, Sejm srebrnego wieku 1587–1652.
Między głosowaniem większościowym a liberum veto, Warszawa 2001; J. Seredyka, Miejsce
»senatorskich« ministrów Wielkiego Księstwa Litewskiego na sejmach epoki Wazów, [w:] Czasy nowożytne. Studia poświęcone pamięci prof. Władysława Eugeniusza Czaplińskiego w 100
rocznicę urodzin, red. K. Matwijowski, Wrocław 2005, s. 29–39; idem, Senatorowie wielkopolscy na sejmach panowania Zygmunta III i Władysława IV Wazów, [w:] Kultura polityczna w
Polsce, t. 5: Elity dawne i nowe, red. M. Kosman, Poznań 2005, s. 117–147; E.M. Ziółek, Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, Lublin 2002.
A. Korytko, Senat Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Stan badań i postulaty badawcze, „Teki Sejmowe” 2010, nr 1, s. 64–79. Por. R. Kołodziej, M. Zwierzykowski, Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej, Poznań 2012; W. Kriegseisen, Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.
A. Korytko, „Na których opierała się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV
Wazy, Olsztyn 2015, (ISBN 978-83-7299-940-5), ss. 484.
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wprowadzenia zmian. W rozdziale II Senatorska frekwencja na sejmach szczegółowo przedstawiona została kwestia frekwencji senatorów w obradach sejmowych. Istotne w tym jest ukazanie tego problemu nie tylko w postaci ogólnych rozważań nad przyczynami udziału w obradach i uchylania się od nich
(punkty 1, 8, 9), ale również precyzyjnego przedstawienia frekwencji poszczególnych grup senatorów. Rozdział III Inauguracja obrad i wota senatorskie poświęcony został roli senatu w początkowej i jednocześnie najbardziej uroczystej
części obrad sejmowych, gdy na senatorów spadał obowiązek wygłaszania licznych mów (również z imieniu króla), jak też udziału w wotowaniu, przeciągającym się nawet do 4 dni. W rozdziale IV Sejmowa działalność – najobszerniejszym w tej książce – ukazana została sejmowa aktywność senatorów koronnych,
poczynając od zasiadania w sądach i komisjach sejmowych, poprzez udział
w obradach izb połączonych i w zasadniczym, ustawodawczym ich okresie, gdy
zwłaszcza w trakcie sesji prowincjonalnych mieli bezpośredni wpływ na posłów,
skutecznie pomagając w ucieraniu konstytucji sejmowych, podobnie zresztą jak
w końcówce sejmowych zmagań – w trakcie ich konkluzji. Wśród tych zasadniczych problemów znalazło się też miejsce na zaznaczenie roli senatorów w czasie audiencji obcych poselstw. W rozdziale V Senatorowie rezydenci i rady senatu zostało ukazane na 40 stronach funkcjonowanie rad senatu w czasach Władysława IV. Rozróżniono tu wyraźnie instytucję wybieranych senatorów rezydentów (wyznaczano 28 przedstawicieli senatu na każde dwa lata) oraz rad senatu, traktowanych jako ciało doradcze, od których sejmująca szlachta oczekiwała
przedstawienia sprawozdania z posiedzeń. Znacznie więcej miejsca poświęcono
działalności sejmikowej senatorów, ukazanej w rozdziale VI Senatorowie a sejmik ziemski. Tu znalazła się próba ukazania roli senatorów w tracie trwania sejmików, jak też ich przygotowywania, gdy w łonie elity często dochodziło do
ostrych sporów na tle kompetencyjnym, jak i czysto ambicjonalnym. Zawsze
jednak od sejmiku oczekiwano poparcia starań senatorów o kolejne awanse i nagrody. W pewnym stopniu kontynuację tych rozważań stanowi rozdział VII
W blasku senatorskiej godności, w którym zamieszczone zostały rozważania nad
problemami senatorów, decydujących się na udział w sejmie, którzy po odbyciu
całej batalii sejmikowej musieli zgromadzić odpowiednie środki na sfinansowanie podróży do miejsca obrad, należyte ukazanie tam swojej pozycji politycznej
i majątkowej oraz zdobycie wystarczającej ilości kwater dla swojej świty. Problemy te nabierały szczególnego znaczenia przy najbardziej uroczystych sejmach koronacyjnych, jak też na związanych z otrzymaniem wyższego urzędu.
W tym rozdziale znalazły się również rozważania nad ogólnymi kosztami pełnienia urzędu, związanymi nie tylko z udziałem w sejmach, sejmikach czy radach rezydentów, ale również z utrzymywaniem poziomu życia, godnym senatora. Całość książki zamyka zwięzłe zakończenie (10 stron), spisy tabel, źródeł
i literatury i indeks osobowy oraz bardzo istotne, wręcz niezbędne, aneksy
(1. Senatorowie koronni uczestniczący w sejmach w czasach panowania Włady-
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sława IV Wazy w układzie alfabetycznym, 2. Senatorowie koronni uczestniczący
w sejmach w czasach panowania Władysława IV według hierarchii zasiadania
w senacie), w formie tabelarycznej prezentujące 137 senatorów koronnych
z czasów Władysława IV.
Z przedstawionego tu opisu książki wyłania się obraz pracy odbiegającej
swoim charakterem od dotychczasowej praktyki. O ile bowiem dotychczas dla
większości badaczy przedmiotem zainteresowania był senat, o tyle dla Autora są
to senatorowie, co w oczywisty sposób zmienia perspektywę badawczą, jak też
ocenę układu omawianej książki. W tej sytuacji należy zgodzić się z koncepcją
umieszczenia w tej publikacji dwóch rozdziałów (piątego i szóstego Senatorowie
rezydencji i rady senatu i Senatorowie a sejmik ziemski), które nie wiążą się
bezpośrednio z senatem, ale faktycznie obrazują działalność senatorów. Podobnie ma się rzecz z rozdziałem ostatnim, w którym znalazły się cenne informacje
o finansowych aspektach pełnienia funkcji senatorskich, albowiem o związanych
z tym kosztach najczęściej się zapomina. W sumie układ tej książki jest nie tylko
uzasadniony, ale z racji bardzo starannego zaznaczania kolejno podejmowanych
zagadnień może stanowić wzór. Odnosi się to również do sposobu prezentacji
dokumentacji źródłowej i weryfikowania dotychczasowych poglądów.
Na szczególne jednak podkreślenie zasługuje zaprezentowana w publikacji
statystyczno-analityczna metoda badań, dzięki której przedstawiane wnioski
opierają się na konkretnych wyliczeniach. Umieszczenie 16 tabel niewątpliwie
ułatwia śledzenie wywodów, ale też te zestawienia będą chyba najczęściej wykorzystywanymi fragmentami, albowiem zawsze kwestie frekwencji i aktywności parlamentarnej są przedstawiane w sposób ogólny. Dla niektórych sejmów
takich statystyk nie tylko nie ma, ale właściwie nawet brak wiary w możliwość
pełnego ich sporządzenia (dotyczy to jednak głównie najdłuższych sejmów epoki stanisławowskiej, gdzie są problemy chociażby z określeniem składu osobowego sejmu)6. Tu natomiast udało się to nieomal w pełni i w rezultacie otrzymujemy nie tylko ogólną frekwencję senatorów na sejmach czasów Władysława IV
(27,4%), ale i na każdym z nich. Pozwoliło to na wskazanie zmian następujących na kolejnych zjazdach, z zaznaczeniem różnic pomiędzy sejmami zwyczajnymi (29,1%) i nadzwyczajnymi (24,3%), jak też w kolejnych etapach królewskiego panowania7. Dzięki tej metodzie udało się również wskazać na różnice
frekwencji w ramach kolejnych grup senatorów (biskupi 58,4%, wojewodowie
32,2%, kasztelanowie więksi 21,1%, kasztelanowie mniejsi 14,7%, ministrowie
88%), co plastycznie ukazano w tabeli 4 (s. 69). Przytoczone dane nie są zaskoczeniem, ale stanowią dowód słuszności często intuicyjnych opinii. Nie można
6

7

J. Kowecki, Posłowie debiutanci na Sejmie Czteroletnim, [w:] Wiek XVIII. Polska i świat.
Księga poświęcona Bogusławowi Leśnodorskiemu, Warszawa 1974, s. 197.
Pewnym zaskoczeniem jest obniżenie frekwencji w latach 1637–1641, co Autor tłumaczy brakiem poważniejszych problemów w polityce wewnętrznej i zwłaszcza zewnętrznej – A. Korytko, „Na których opierała się Rzeczpospolita”..., s. 65.
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jednak nie zauważyć, że statystyka w odniesienia do tak niedużej zbiorowości
prowadzić może do pewnego zaciemnienia obrazu, skoro w wartościach bezwzględnych frekwencja senatorów na omawianych tu 15 sejmach wyrażała się
udziałem od 19 (na II sejmie w 1637 roku) do 48 (w 1633 roku) przedstawicieli
senatu. Oznacza to, że na omawianych tu sejmach pojawiało się średnio zaledwie 31 senatorów, czyli 27,4% ogółu senatu (w 1637 roku było to tylko 16,7%,
a w 1633 roku aż 42,5%)8. Natomiast niepodważalny charakter (przynajmniej
w świetle dostępnych źródeł) mają zestawienia obecności w obradach konkretnych senatorów, ukazane osobno w odniesieniu do biskupów, wojewodów, kasztelanów większych, kasztelanów mniejszych i ministrów (tabele 5–9). Dzięki
nim można wyróżnić najbardziej obowiązkowych, jak biskup kujawski i arcybiskup gnieźnieński Maciej Łubieński, który uczestniczył we wszystkich sejmach
i był w tym zakresie absolutnym rekordzistą, wyprzedzając nawet najbardziej
sumiennych ministrów koronnych (podskarbiego wielkiego Jana Mikołaja Daniłowicza i marszałka wielkiego Łukasza Opalińskiego)9. Należy jednak wyrazić
żal, że tak szczegółowego przedstawienia nie doczekała się frekwencja senatorów z poszczególnych prowincji koronnych (s. 85–91), ujęta tylko w opisowej
formie, która może jest równie dokładna, ale niestety zdecydowanie mniej obrazowa, zwłaszcza przy dokonywaniu porównań kilkuosobowych zbiorowości.
Ze względu na osobiste zainteresowanie kulturą parlamentarną szczególnie interesujące wydały mi się tabele, w których przedstawiono problem wotów senatorskich, wiążących się w oczywisty sposób z oratorstwem sejmowym (tabele 11–
15). Tu szczególnie interesujące jest zestawienie frekwencji senatorów z ich
udziałem w wotowaniu (tabele 4 i 11). Wskazuje ona na uchylanie się większości
senatorów od udziału w wotowaniu, gdyż swoje wota wygłosiło 45,1% obecnych
na sejmach tego okresu. Wśród nich najniższe zaangażowanie wykazali wojewodowie, z których zaledwie 22% przystąpiło do wotowania. Jak podkreśla Autor,
i tak były to wyniki zdecydowanie lepsze niż na ostatnich sejmach Zygmunta III,
gdy wotujący stanowili 33,1% obecnych (w 1629 roku nawet tylko 15,2%, s. 127).
Ciekawe jest też ustalenie, że odsetek wotujących senatorów był wyższy na sejmach nadzwyczajnych niż na zwyczajnych (52,3 wobec 41,5%), co jednak nie jest
niestety do końca uzasadnione, gdyż ilość wygłaszanych mów jest właściwie identyczna, jedynie zaś frekwencja w senacie na sejmach nadzwyczajnych była niższa10. Podobnie do wcześniej omawianej frekwencji bezsporne są dane o udziale
poszczególnych grup senatorów w wotowaniu, przy okazji potwierdzające wyjątkową niechęć wojewodów do wywiązywania się z tego obowiązku, gdy jednocześnie wśród najaktywniejszych znaleźli się kasztelanowie mniejsi (s. 133–134). Po
części wynikało to z regularnego spóźniania się wojewodów na otwarcie sejmu.
8
9

10

Ibidem, tabela 2, s. 64.
Potwierdza to tabela 10, w której przedstawiono wykaz senatorów o największej frekwencji –
ibidem, s. 84.
Po części widać to w tabeli 14 – ibidem, s. 131.
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Podobną metodę zastosował Autor dla przedstawienia aktywności senatorów
koronnych w radach senatu – w tabeli 16 ukazał najczęściej uczestniczących
w ich obradach. Tu rekordzistą okazał się Jerzy Ossoliński, który wziął udział
w 41 radach senatu – z 52, w których mógł uczestniczyć. Było to zresztą oczywiste
z racji jego kanclerskiego urzędu (s. 254). W tym miejscu warto podkreślić podjęcie przez Autora próby określenia przyczyn dość powszechnego uchylania się senatorów rezydentów od obowiązku przebywania przy królu, który przecież ograniczał
się do tylko 3 miesięcy w odniesieniu do senatorów świeckich i 6 miesięcy dla duchownych w ciągu ich dwuletniej kadencji (s. 243). Odpowiedź ograniczona jednak
została raczej do omówienia samych senatorów rezydentów oraz przedstawienia
specyfiki samej instytucji, zakresu obowiązków i metod jej działalności. Wskazano
natomiast na większą popularność zebrań rad senatu, które były swobodnie formowane i zwoływane przez króla, jako jego ciało doradcze, i niewątpliwie stanowiły
narzędzie kształtowania stronnictwa dworskiego (s. 253–254).
W pełni należy zgodzić się ze stanowiskiem Autora (wyrażonym w rozdziale
VI), że aktywność sejmikowa senatorów wynikała nie tylko z ich potrzeb, ale
była również oczekiwana, czy wręcz nakazywana, przez króla, któremu zależało
na kształtowaniu odpowiednich postaw szlachty i nakłanianiu jej do przyjęcia
królewskich propozycji. Ważna przy tym jest konstatacja, że „blask senatorskiej
godności był [...] tak samo potrzebny władcy, jak królewski majestat towarzyszącym mu senatorom” (s. 392). Udziałem senatorów w sejmikowych obradach
była też zainteresowana szlachta, bo podnosiło to autorytet sejmiku i zwiększało
szanse przeprowadzenia jego uchwał na sejmie (s. 292–295). Należy tu jednak
podkreślić, że pozycja każdego senatora zależała od umiejętności prowadzenia
polityki sejmikowej, bo bez tego ani nie można było zapewnić sobie poparcia na
prowincji, ani zyskać uznania na dworze11.
Z uznaniem należy też podkreślić szerokie potraktowanie (w rozdziale II) udziału
senatorów w sądach sejmowych, dotychczas raczej pomijanych w literaturze przedmiotu. Pozostaje jednak pytanie: czy za Władysława IV faktycznie podejmowały one
swoją działalność, czy też tylko ograniczano się do wybierania ich składu?12
Znacznie istotniejsza jest jednak kwestia odpowiedzi na pytanie o ocenę roli
wotów senatorskich, omawianych w rozdziale III. Tu bowiem rodzi się wątpliwość: czy był to przywilej, czy obowiązek? W tej kwestii Autor opowiada się
11

12

Doskonałym przykładem różnic w tym zakresie są dwaj Radziwiłłowie (kanclerz Karol Stanisław i hetman Michał Kazimierz), z których jeden zyskał sobie zaszczytne miano „Justusa”,
gdy jego syn ponosił kolejne porażki w kolejnych akcjach sejmikowych; zob.: H. Dymnicka-Wołoszyńska, Radziwiłł Michał Kazimierz, [w:] PSB, t. 30, s. 299–306; A. Rachuba, Radziwiłł
Karol Stanisław, [w:] PSB, t. 30, s. 240–248.
W czasach stanisławowskich był on praktycznie bezczynny, gdyż w latach 1776–1786 wydał
tylko jeden wyrok i to w drugorzędnej sprawie austriackiego werbownika barona Karola Juliusa – A. Stroynowski, Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów
kultury politycznej, Łódź 2005, s. 373. Por. W. Zarzycki, Temida sejmowa. Z dziejów sądu sejmowego w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 2000.
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raczej za uznaniem wotowania za przywilej senatorów (s. 127–128), albowiem
mogli występować w uroczystej atmosferze początków obrad, gdy jeszcze wysłuchiwano ich z pełną uwagą, chociaż nie do końca zgadzała się z tym uprzywilejowaniem szlachta, często przybywająca na sejm dopiero po wotach (s. 125). Autor
wyraża jednak też zdanie, że „Wota senatorskie nie były prawnie usankcjonowanym obowiązkiem” (s. 132). Wydaje się, że należy tu rozdzielić kwestię obowiązku wyrażenia opinii przez senatora od możliwości oddziaływania na zgromadzonych. Wotowanie w duchu opozycyjnym na pewno nie pomagało w utrzymaniu
dobrych stosunków z dworem, ale też skrajnie regalistyczna postawa nie musiała
budzić sympatii szlachty. Nie może więc dziwić, że w wotach brała udział niespełna połowa senatorów. Inną rzeczą natomiast jest ocena realnej roli wotów senatorskich w obradach sejmowych i możliwości pozyskiwania poparcia dla wyrażanych w nich poglądów. Tu Autor, odwołując się do pozytywnych ocen Władysława Czaplińskiego, Henryka Olszewskiego, Jana Dzięgielewskiego i Edwarda
Opalińskiego, jak i negatywnych Urszuli Augustyniak, częściowo podzielanych
przez Janusza Dorobisza i Annę Filipczak-Kocur oraz Przemysława Paradowskiego (s. 134–135), słusznie uznał wartości propagandowe i edukacyjne wotowania
senatorów. Wskazał, że raczej nie oczekiwano od senatorów oryginalnych pomysłów reformatorskich, nie chciano też iskrzenia w stosunku z królem, ale głównie
rzeczowego odniesienia się do propozycji od tronu. Owocowało to zyskaniem poparcia posłów dla rozejmu ze Szwecją w 1635 roku, czy odrzucenia planów wojny
z Turcją w 1646 roku (s. 135–141). Podważa również przekonanie, że w wotach
uczestniczyli głównie regaliści, chociaż często trudno dostrzec opozycyjność
w grzecznych mowach. Czasem jednak, zamiast podziękowania za nominację, dochodziło do krytyki polityki władcy, potępionego za samowolne zaciągi w 1638
roku przez wojewodę poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego i w 1647 roku przez
biskupa kujawskiego Mikołaja Wojciecha Gniewosza (s. 142–145)13.
Przy tej okazji podniesiona została kwestia oceny sprawności oratorskiej senatorów, wśród których wyróżniali się: Jerzy Ossoliński, arcybiskup gnieźnieński Jan Lipski, Tomasz Zamoyski, do zdecydowanie słabszych należeli zaś arcybiskup Maciej Łubieński, biskup płocki Stanisław Łubieński (głównie z powodu
cichego głosu), co zresztą dotyczyło wielu starszych senatorów (s. 147–149).
Należy jednak wyrazić żal, że ta ocena oratorstwa sejmowego senatorów została
tak ograniczona, że nie towarzyszyła jej szersza analiza statystyczna, albowiem
zawężona została do wotów, pominięte zaś zostały inne wystąpienia w czasie
obrad izb połączonych, czy tylko w gronie senatorów. Tu również istotne znaczenie miały mowy od tronu, szczególnie częste i oczywiste w okresie saskim14.
13

14

J. Choińska-Mika, Między społeczeństwem szlacheckim a władzą. Problemy komunikacji społeczności lokalne – władza w epoce Jana Kazimierza, Warszawa 2002.
W tym miejscu należy zaznaczyć zawężenie rozważań Autora do okresu panowania Wazów, co
niestety ograniczyło możliwość dokonywania porównań z wcześniejszą i późniejszą praktyką
parlamentarną.
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Tu również warto było wskazać, że senatorowie koronni mieli oczywistą przewagę nad swoimi litewskimi kolegami, którzy występowali w drugiej kolejności,
nie wspominając już o znacznie mniejszej ich liczbie.
Szczególne jednak wątpliwości budzi rezygnacja z szerszego przedstawienia
problematyki obrad tych 15 sejmów czasów Władysława IV, gdyż musiała ona
decydować o zaangażowaniu senatorów. Od niej przecież musiała chyba zależeć
frekwencja senatorów, wahająca się od 49 (w 1633) do zaledwie 20 (na drugim
sejmie w 1637). To zaś odbijało się na wynikach obrad i na pozycji senatu, któremu w 1641 roku izba poselska konstytucją De reddenta ratione senatus consultorum narzuciła nowe obowiązki ( w tym protokołowania i odczytywania protokołów rad senatu), przed którymi wcześniej bronił się skutecznie, później zaś
uchylał się od ich wypełniania (s. 280–287).
To zawężenie narracji można jednak chyba traktować jako zapowiedź dalszych badań, co zasygnalizowane zostało w zakończeniu, w którym ukazana została cała lista nierozstrzygniętych problemów. Będzie to niewątpliwie inspiracją
i dla innych autorów, którzy powinni dążyć do kontynuacji i rozwijania wyników tak ciekawych i owocnych badań Andrzeja Korytki. Powinni też oni sięgać
do statystyczno-analitycznej metody badań, dzięki której udało się ustalić listy
senatorów rzeczywiście uczestniczących w obradach sejmowych i innych pracach senatu, chociaż zawsze należy liczyć się z odkryciem nowych źródeł, które
mogą jeszcze poszerzyć tak uzyskaną wiedzę. Tylko dzięki temu pojawia się
możliwość wyjścia ponad poziom ogólnych rozważań. Z uznaniem też należy
odnotować dokonanie porównań frekwencji senatorów w siedemnastowiecznym
okresie panowania Wazów, dzięki czemu dotychczasowe przekonania o niskim
zaangażowaniu tej grupy w czasach Władysława IV nie znalazły potwierdzenia.
Odnosi się to zwłaszcza do wzrostu – w porównaniu do ostatnich lat panowania
Zygmunta III – ilości wotów senatorskich. Podkreślić też należy znaczną aktywność i sprawność oratorską kasztelanów mniejszych, co chyba można porównać
z okresem stanisławowskim, gdy grupa ta, w ramach tworzenia tzw. partii kasztelańskiej15, uległa wzmocnieniu ilościowemu i odgrywała tak znaczącą rolę
w obradach sejmowych po 1776 roku.
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Summary
About the visage of senators for Władysław IV attentions several
On the margin of the newest book, written by Andrzej Korytko, remarks were restated about his
method of historic examinations here. The estimation of this method of historic examinations is
just included in this article. The method of the statistical analysis was recognized with very difficult and labour-consuming, what giving interesting results. Only it is possible thanks to such
a method to progress in knowledge about broader phenomena, about people’s attitudes in the longer span of time.
Keywords: The senate, the king Władysław IV, methods of historic examinations.
Słowa kluczowe: Senat, król Władysław IV, metody badań historycznych.
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Sejm Wielki w ujęciu Wojciecha Szczygielskiego
W 2015 roku ukazała się nakładem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
monografia Wojciecha Szczygielskiego Sejm Wielki (1788–1792). Studium
z dziejów łagodnej rewolucji. Składa się ona ze wstępu, części I, części II oraz
zakończenia i bibliografii. Część I opracowania została zatytułowana Osiągnięcia pierwszej kadencji Sejmu Wielkiego (1788–1790), część II nosi tytuł Ziemiańska szlachta w walce o nowy model państwa w drugiej kadencji Sejmu
Wielkiego (1790–1792). Jak wynika z powyższego, w konstrukcji pracy zastosowane zostało kryterium chronologiczne, tj. podział obrad Sejmu Wielkiego na
dwa okresy: pierwszą i drugą kadencję. Jednocześnie, jak sam Autor zaznacza,
to naturalne rozdzielenie ma również zastosowanie merytoryczne, odzwierciedla
bowiem „znaczące postępy w narastaniu procesu łagodnej rewolucji, akcentując
wiodącą rolę, jaka przypadła w uchwaleniu Ustawy Rządowej odnowionej
u schyłku 1790 roku konfederacji sejmowej”1.
Wojciech Szczygielski jest znawcą historii Rzeczpospolitej XVI–XVIII wieku, szczególnie ceniony i znany jako specjalista okresu schyłkowego w dziejach
państwa polskiego, czyli wieku XVIII. Zainteresowania badawcze Szczygielskiego obejmują historię gospodarczą oraz kulturę polityczną Rzeczpospolitej na
przestrzeni XVI–XVIII stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem doby Oświecenia. Spod jego pióra wyszły prace, takie jak: Cele lewicy polskiej u schyłku
XVIII wieku, czy Referendum trzeciomajowe: sejmiki lutowe 1792 roku2.
1
2

W. Szczygielski, Sejm Wielki (1788–1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Łódź 2015, s. 10.
Idem, Cele lewicy polskiej u schyłku XVIII wieku, Łódź 1975; idem, Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994; idem, Konstytucja 3 Maja a problem polskiej drogi
rozwoju do nowoczesności, [w:] Pierwsza w Europie. 200. rocznica Konstytucji 3 Maja 1791–
1792, red. H. Kocój, Katowice 1989, s. 18–39; idem, Oświecony elitaryzm w Polsce w XVIII w.,
„Zeszyty Naukowe UŁ”, seria I, z. 4; idem, Przełomy oświeceniowe w polskiej kulturze politycznej w drugiej połowie XVIII w., AUL, Folia Historica 1985, z. 22, s. 21–43.
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Wojciech Szczygielski jest Autorem twórczym, świadczy o tym między innymi ogromna liczba publikacji. Większość tych ostatnich wydana została
w uznawanych periodykach, takich jak: „Przegląd Nauk Historycznych”, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, „Wiek Oświecenia”, „Rocznik Łódzki” itp.
Dla wnikliwego czytelnika dzieł Wojciecha Szczygielskiego zauważalnym
zjawiskiem na przestrzeni ostatnich lat będzie skoncentrowanie badań i uwagi
Autora wokół problematyki Sejmu Czteroletniego. Tendencje taka zauważalna
jest w odniesieniu do prac z obecnego stulecia. Jak sam przyznaje, podstawowe
kwestie poznawcze z toku obrad Sejmu Wielkiego stanowią przedmiot merytorycznych rozważań w kolejnych jego opracowaniach3. Wojciech Szczygielski
podejmuje w nich zagadnienie łagodnej rewolucji w Rzeczypospolitej w dobie
Sejmu Wielkiego. W szczególności uwaga jego skupia się na świadomości politycznej szlachty i jej stosunku do Konstytucji 3 maja. Ponadto Autor interesuje
się kształtowaniem szlachecko-ziemiańskiej grupy sejmowej i jej wpływem na
reformę Rzeczpospolitej.
Opracowanie Wojciecha Szczygielskiego Sejm Wielki. Studium z dziejów łagodnej rewolucji stanowi pokłosie dotychczasowego stanu badań Autora, odnoszącego się do głównych zagadnień problemowych Sejmu Wielkiego. O znaczeniu tej pracy stanowi dokonana przez Szczygielskiego reasumpcja jego tez
i ustaleń, najistotniejsze, jak sam przyznaje, jest przyporządkowanie wyników
tych badań „syntetycznemu charakterowi pracy wyznaczonemu podtytułem publikacji”4. Zdaniem Szczygielskiego, potrzeba całościowego oglądu obrad Sejmu Wielkiego wymagała pogłębienia dotychczasowych poglądów. Niezmiernie
cenne jest przeprowadzenie przez Szczygielskiego uzupełniających prac analitycznych w oparciu o niewykorzystane dotychczas źródła. Przy takim podejściu
„praca posiada charakter syntetyczno-analityczny”5.
W opracowaniu w szerokim zakresie wykorzystane zostały materiały źródłowe. W pierwszym rzędzie były to diariusze sejmowe. Odnośnie do tych
ostatnich Szczygielski wykorzystał głównie drukowane diariusze sejmowe zredagowane przez Jana Pawła Łuszczewskiego i Franciszka Siarczyńskiego. Zdaniem Autora, powyższe diariusze stanowią najpełniejszą dokumentację obrad
z początku pierwszej i drugiej kadencji Sejmu. Fundamentalne jednakże znaczenie dla omawianej pracy stanowiła rękopiśmienna korespondencja Stanisława
Augusta, przechowywana w Archiwum Głównym Akt Dawnych – w Zbiorze
Popielów. W opracowaniu w szerokim zakresie wykorzystane zostały mowy delegatów sejmikowych, przygotowywanych w związku z obchodami pierwszej
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zdaniem Szczygielskiego powyższe
mowy stanowią „rodzaj źródła o wysokich walorach poznawczych i znaczącej
przydatności w badaniach nad świadomością polityczną prowincjonalnej szlach3
4
5

Idem, Sejm Wielki…, s. 8.
Ibidem.
Ibidem.
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ty. Stały się ważkim przekazem źródłowym w zapoznawaniu oświeceniowo-reformatorskich horyzontów prowincjuszy szlacheckich”6.
Reasumpcja dotychczasowych ustaleń i poglądów Wojciecha Szczygielskiego zaprezentowana o omawianej pracy stanowi o rzetelności jego badań. Jak pisał przed laty Andrzej Zahorski: „Nie każdy wybitny uczony zdobywa się na
słowa krytyki pod adresem swych prac”7. Powyższe słowa padły pod adresem
innego historyka, Bogusława Leśnodorskiego, którego zainteresowania badawcze dotyczyły również problematyki Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 maja.
Bardzo istotna dla badań nad Sejmem stała się się zmiana ustaleń Leśnodorskiego nad rolą stronnictwa patriotycznego podczas Sejmu Wielkiego, jak również
postawą samego króla w tym okresie8.
W omawianej pracy obserwujemy ewolucję poglądów Wojciecha Szczygielskiego, jego refleksji nad znaczeniem ziemiańskiej szlachty w tzw. „łagodnej
rewolucji”. Terminologia oscylująca wokół takich pojęć, jak lewica, rewolucja
obecna jest od samego początku w jego opracowaniach. Cele i dążenia lewicy
polskiej schyłku XVIII w. Szczygielski utożsamia z kręgiem Kołłątajowskim.
Również Kołłątajowi przypisuje sformułowanie pojęcia łagodnej rewolucji, i to
w znaczeniu funkcjonującym również w dzisiejszej historiografii. Termin ten
wyjaśniony został już przez Autora we wcześniejszej publikacji pt. Początki łagodnej rewolucji wygłoszonej podczas XIV Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich9. W opracowaniu Szczygielski przytacza powyższą definicję łagodnej
rewolucji, przez tą ostatnią rozumie „ruch społeczny zdominowany przez wzrost
aktywności politycznej ziemiańskiej szlachty, zmierzającej do uwolnienia
Rzeczpospolitej od zależności rosyjskiej i dążącej do przeprowadzenia niezbędnej reformy państwa”10.
W pracy Szczygielski podkreśla przełomowy rok 1790. Powyższy moment
zwrotny został już wcześniej szczegółowo omówiony w artykule U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego…, który ukazał się w 2014 r.
w „Przeglądzie Nauk Historycznych”11. Zdaniem Szczygielskiego „Rok 1790
zapisywał się w obradach Sejmu Wielkiego przełomem politycznym o wielce
znaczących konsekwencjach dla procesu reformatorskiego. Wyznaczały go: kry6
7
8

9

10
11

Ibidem, s. 10.
A. Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1990, s. 395.
B. Leśnodorski we wstępie do Konstytucji 3 Maja, tak napisał: „[…] autor tych słów zmienił po
części swoje koncepcje, zawarte w książce Dzieło Sejmu Czteroletniego (1951), a to w kolejnych opracowaniach Historii państwa i prawa polskiego (pierwsze wydanie 1957) i w innych
pracach, zbliżając się do pełniejszego, a zatem i bardziej sprawiedliwego obrazu cieni i świateł
tamtego czasu”; cyt. za: A. Zahorski, op. cit., s. 395.
W. Szczygielski, Początki łagodnej rewolucji, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Łódź, 7 września 1989 roku. Referaty, komunikaty – sekcje, Toruń 1993.
Idem, Sejm Wielki…, s. 7.
Idem, U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 1, s. 63–99.
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zys zaufania społecznego wobec Potockich, oskarżanych o tendencje oligarchiczne, orientacja szlachty na króla i przejmowanie inicjatywy konstytucyjnej
przez Stanisława Augusta”12. Nie ulega wątpliwości, iż autorytet Potockich
stopniowo malał, począwszy od 1790 r. Popularność Potockich była w pewnym
stopniu kontynuacją popularności familii Czartoryskich. Szczególnego znaczenia w powyższym przełomie politycznym Szczygielski upatruje w elicie ziemiańskiej szlachty. W omawianej pracy rola, jaką odegrała ziemiańska szlachta,
została mocno podkreślona i wyeksponowana. Zdaniem Autora grupa ta była
szczególnie zainteresowana „ukształtowaniem Rzeczypospolitej na miarę czołowych państw wolnych ówczesnego świata. To właśnie elita szlachecka nawiązując współpracę programową ze Stanisławem Augustem, przekonując do prezentowanej przez się wizji reformatorskiej szersze gremium parlamentarzystów,
umożliwiła urzeczywistnienie królewskiego projektu konstytucyjnego i uchwalenie ustawy rządowej”13.
Przez kolejne karty pracy ukazywany jest wkład pracy ziemiańskiej szlachty
w kolejnych zmianach politycznych, których zwieńczeniem była ustawa rządowa i odzyskanie przez Rzeczpospolitą pełnej niezawisłości zewnętrznej. Jak pisał Autor, „łagodna rewolucja wypełniała swą misję. Przywracała suwerenność
zewnętrzną Rzeczypospolitej, dokonywała zasadniczej reformy państwa”14.
W opracowaniu szczegółowo rozwinięty został również wątek wkładu ziemiańskiej szlachty w reformę sejmikową. Po uchwaleniu pod koniec grudnia 1789 r.
Zasad do poprawy Rządu, przyjętych z aprobatą przez społeczność szlachecką,
jak pisał Szczygielski „[…] dotychczasowy potencjał polityczno-reformatorski,
wsparty na pierwiastku niepodległości i skrajnie republikańskich pomysłach
przeobrażeń, wnoszonych w obrady sejmowe przez Potockich, zaczął ulegać
wyczerpaniu i proces przemian został zahamowany”15. Ignacy Potocki już w maju 1790 r. zdawał sobie sprawę z tych nastrojów oraz z faktu większej popularności programu królewskiego w myśl głoszonego powszechnie hasła „król z narodem, naród z królem”. Jednocześnie mógł obawiać się o przyszłą reformę społeczności lokalnej, dla Potockich kwestia usprawnienia sejmików była bardzo
istotna, ponieważ stanowiła przeciwwagę dla scentralizowanej władzy monarszej, a jednocześnie fundament całego ustroju Rzeczypospolitej16. We wspominanej powyżej publikacji U progu przełomu politycznego, której ramy chronologiczne ograniczały się do drugiej połowy 1790 r., Szczygielski mocno wyeksponował rolę Potockich w reformie sejmikowej. Zauważyć jednakże należy, iż
12
13
14
15
16

Ibidem, s. 63.
W. Szczygielski, Sejm Wielki…, s. 179.
Ibidem, s. 171.
W. Szczygielski, U progu przełomu politycznego…, s. 67.
A. Stroynowski, Problem reformy sejmików w koncepcjach Potockich u schyłku Rzeczypospolitej, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Zeszyty Historyczne”,
t. 14, pod red. A. Stroynowskiego, Częstochowa 2015, s. 3.
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wszystkie koncepcje, projekty, wysuwane przez krąg Potockich, uzależnienia
praw politycznych od posiadania (tylko posesjonaci mają pełnię praw politycznych) – z punktu widzenia państwa demokratycznego trudno uznać za zapisy
postępowe i nowoczesne.
W omawianej pracy, której część II obejmuje okres 1790–1792, Autor przesunął punkt ciężkości w problematyce społeczności lokalnej właśnie na ziemiańską szlachtę, a dokładnie na jej przedstawicieli. Omawiając marcową ustawę
sejmikową, Autor wiele miejsca poświęcił wystąpieniu posła liwskiego Piusa
Kicińskiego, który wnioskował zniesienie wiążącego charakteru instrukcji sejmikowych. Propozycja ta jednakże nie została przyjęta przez Sejm. Wojciech
Szczygielski mocno podkreślił, iż w początkach drugiego okresu obrad sejmu
właśnie ta grupa szlachty posiadała świadomość, iż „rozpoczęcie prac nad nowym urządzeniem sejmików, podobnie jak zwrócenie się w przyszłości ku dalszej reformie Sejmu, to czynności, które przesądzą o obliczu nowego państwa
wspartego na zasadach demokracji szlacheckiej, wykreują moc i siłę stanu rycerskiego, uczynią zeń rzeczywistego suwerena politycznego zarówno na niwie
prowincjonalnej, jak i na forum parlamentarnym”17.
W pracy bardzo mocno wyeksponowany i podkreślony został element ówczesnych europejskich wzorców i rozwiązań, na których zdaniem Szczygielskiego wzorowała się szlachta, jak pisał: „To właśnie elita szlachecka, odwołując się
do wzorców angielskich i francuskich, przysposobiła społeczność parlamentarną
do pogodzenia się z odejściem od wiążącego charakteru instrukcji sejmikowej
i zaakceptowania nowocześnie pojmowanej zasady reprezentacyjnej”18. W opracowaniu Autor mocno podkreśla fascynacje elity szlacheckiej, w drugiej fazie
obrad Sejmu w tzw. okresie pokonstytucyjnym, wzorcami europejskimi, tj. angielskimi, francuskimi oraz rozwiązaniami amerykańskimi 19. Zdaniem Szczygielskiego, szczególna rola w kształtowaniu rzeczywistości konstytucyjnej i pokonstytucyjnej przypadła ziemiańskiej szlachcie, która zafascynowana była
„swoiście pojmowaną europeizacją Rzeczypospolitej”20.
Na marginesie omawianego powyżej opracowania rodzą się pytania. Pierwsze to terminologia zastosowana w opracowaniu. Termin rewolucja, zawarty już
w tytule, nie do końca odpowiada warunkom politycznym okresu Sejmu Czteroletniego. Można postawić zatem pytanie: czy łagodna rewolucja, czy zamach
stanu? W literaturze przedmiotu często spotykamy określenie zamachu stanu na
zmiany i modyfikacje dokonane na Sejmie Wielkim. Nie ulega wątpliwości, że
sama Konstytucja 3 maja została przyjęta w sposób rewolucyjny, czyli z naruszeniem procedur. Jednocześnie należy pamiętać, że już rok później 90% sejmi17
18

19
20

W. Szczygielski, Sejm Wielki…, s. 124.
Idem, U progu przełomu politycznego…, s. 76; por. idem, Rozważania na temat Sejmu Wielkiego…, s. 44.
Idem, Sejm Wielki…, s. 103.
Ibidem, s. 180.
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ków szlacheckich ją zatwierdziło. Zdaniem Zielińskiej, „Ów zamach stanu został
więc ex post zalegalizowany przez polskie społeczeństwo”21. Na marginesie powyższej tezy dodała „Co to jednak znaczy chęć wyciągnięcia kraju z tej upokarzającej pozycji i co to znaczy zaufanie do sejmu!”22. Również Wojciech Szczygielski we wcześniejszej swojej monografii pisał, że referendum lutowe – a tak
Autor nazwał sejmiki 1792 roku – starło z Konstytucji znamię zamachu stanu.
W pracy Referendum trzeciomajowe Wojciech Szczygielski ukazał wysiłek liderów obozu konstytucyjnego na rzecz umocnienia i rozpowszechnienia Konstytucji na prowincji. W monografii poruszony został jednocześnie wątek stronnictwa
dworskiego, które zdaniem autora miało odegrać istotną rolę w organizacji sejmikowej i osiąganiu założonych celów politycznych: „Wzrastający od drugiej
połowy 1790 r. i wysoki w dniach pokonstytucyjnych autorytet moralny i polityczny Stanisława Augusta zdawał się gwarantować, iż lokalni przywódcy
stronnictwa dworskiego odegrają wiodącą rolę w przeprowadzeniu uznania
Konstytucji 3 maja na najbliższych sejmikach”23.
W modelu reform podjętych na sejmie trudno doszukiwać się elementów
znanych chociażby z Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Wzór francuskiej rewolucji to kolejne jej etapy, procesy, jakobini, czy późniejsze załamanie i rządy dyrektoriatu. W polskim modelu owa „rewolucja” wypala się już na samym początku i przechodzi w konserwatyzm.
Kolejny problem badawczy, jaki powstaje przy analizie opracowania Szczygielskiego, to kwestia programowości. Każda rewolucja ma swój program,
w omawianej pracy mamy do czynienia raczej z góry opracowaną i narzuconą
konstrukcją historyka. Przyjmując, iż reformy Sejmu Wielkiego miały charakter
łagodnej rewolucji, to musiałaby być to rewolucja programowa. Przeanalizujmy
zatem domniemany program, poczynając od sprawy sukcesji tronu, podejmowanej w czasie obrad. W bogatej historiografii Sejmu Czteroletniego mamy prace
podejmujące problematykę sukcesji tronu w Polsce. Pod koniec XIX w. wydane
zostało dzieło Oswalda Balzera O następstwie tronu w Polsce24. Kolejne monografie datują się na początek XX stulecia, autorami ich są Bronisław Dembiński
21

22

23
24

Z. Zielińska, Polska łagodna „rewolucja” – Konstytucja 3 maja, wykład wygłoszony w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. Wykład z cyklu „Epokowe dokonania Polaków”,
16 stycznia 2014 r.
„Podjęcie walki o odrodzenie Rzeczypospolitej i nadanie jej kształtu ustrojowego, który zapewniał sprawne funkcjonowanie, nie tylko podniosło prestiż Polski w oczach innych mocarstw, ale przede wszystkich odrodziło samych Polaków. Przekonali się, że są w stanie odbudować struktury Rzeczypospolitej, że potrafią ją zmodernizować. Dzięki działalności Sejmu
Wielkiego Polacy odzyskali wiarę w samych siebie jako naród i szacunek dla swego politycznego dziedzictwa. Te uczucia stały się na lata niewoli kapitałem bezcennym, prawdopodobnie
rozstrzygającym o woli walki o restytucję straconego państwa”, Z. Zielińska, Polska łagodna
„rewolucja” – Konstytucja 3 maja…
W. Szczygielski, Referendum trzeciomajowe…, s. 17–18.
O. Balzer, O następstwie tronu w Polsce, Kraków 1897.
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i Józef Dutkiewicz25. Problematykę stosunków polsko-saskich w okresie Sejmu
Czteroletniego podjął również Henryk Kocój w pracy O sukcesję saską…26.
Z nowszych opracowań dotyczących zagadnienia saskiej sukcesji tronu w Polsce
należy uwzględnić monografię Zofii Zielińskiej wydaną w 1991 r.27. Autorka we
wstępie swojej pracy dokonała analizy krytycznej wymienionego powyżej opracowania Henryka Kocója, jednocześnie badania Zofii Zielińskiej wykazały, że
„Wprowadzenie sprawy dziedziczności tronu na forum sejmu przyspieszyło polaryzację stanowisk i dostarczyło przeciwnikom reform dogodnego pretekstu do
walki z całym sejmowym dziełem. Poważnym ciosem dla idei sukcesyjnej było
stanowisko wobec niej sejmików z listopada 1790 r. Wykazało ono znaczny rozziew między myślącą po nowemu stolicą (w tym i posłami) a konserwatywną
szlachecką prowincją. Jej zawarta w instrukcjach wola faktycznie przekreślała
możliwość wprowadzenia sukcesji tronu drogą normalnego ustawodawstwa
i przesądzała o konieczności rozwiązania rewolucyjnego”28. Widzimy zatem, że
społeczność lokalna była przeciwna sukcesji, stanowisko sejmików z 1790 r. to
sukces konserwatystów. Wobec powyższego rodzi się pytanie o wspomniany
powyżej program, jak również o stopień świadomości politycznej szlachty.
Kolejna modyfikacja dokonana na Sejmie Wielkim dotyczyła społeczności
lokalnej. Etapem wstępnym był opracowany w połowie 1790 r. przez Potockiego „Projekt do formy rządów”. Stanowił on prezentację jego koncepcji republikańskich. Zdaniem Zofii Zielińskiej program Potockiego reprezentował skrajny
republikanizm, który osłabiał zarówno władzę ustawodawczą, jak i wykonawczą29. Główna siła w państwie spoczywać miała zatem na sejmikach. Projekt ten
nie został jednak uchwalony na sejmie. Po kolejnych wyborach większość głosów uzyskał król Stanisław August i od tego momentu na sejmie współpracować
będą regaliści i Familia. Na koniec trzeba dodać, była o tym już mowa powyżej,
że wszelkie koncepcje i projekty wychodzące z tzw. kręgu Potockich, uzależniające prawa polityczne od posiadania (tj. tylko posesjonaci mają pełnię praw politycznych), z punktu widzenia państwa demokratycznego trudno uznać za zapisy
postępowe i nowoczesne.
Pozostając przy modyfikacjach społeczności lokalnej i późniejszej ustawie
rządowej, rodzi się pytanie o charakter mandatu na gruncie prawa Sejmu Czteroletniego. Z powyższego wynika, że na gruncie Prawa o sejmikach poseł nie re25

26

27

28
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J. Dutkiewicz, Prusy a Polska w dobie Sejmu Czteroletniego w świetle korespondencji dyplomatycznej pruskiej, PH 1936, t. 33; B. Dembiński, Polska na przełomie, Lwów 1913.
H. Kocój, O sukcesję saską. Sprawa następstwa tronu polskiego w czasach Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1972.
Z. Zielińska, O sukcesji tronu w Polszcze 1787–1790, Warszawa 1991; eadem, Publicystyka
pro- i antysukcesyjna w początkach Sejmu Wielkiego, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red.
J. Kowecki, Warszawa 1991, s. 109–125.
Eadem, O sukcesji tronu…, s. 223.
Eadem, Polska łagodna „rewolucja” – Konstytucja 3 maja…
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prezentował dalej całego narodu (tj. narodu szlacheckiego), lecz wąską grupę
osób, która go wybrała i dała zlecenie w formie instrukcji. Zagadnienie zgromadzeń ziemskich było również normowane przez Konstytucję 3 maja. Problem
w tym, iż zapisy ustawy rządowej w zasadniczy sposób różnią się od artykułów
Prawa o sejmikach. Różnica sprowadza się głównie do kwestii mocy wiążącej
instrukcji poselskich. Zgodnie z art. V Konstytucji 3 maja poseł we wszystkich
sprawach miał być przedstawicielem całego narodu. Jednocześnie interpretacja
art. V Konstytucji nie wykluczała możliwości udzielania reprezentantom wytycznych przez sejmiki, ale przesądzała, że odtąd te ostatnie stanowić mają dla
nich wyłącznie niewiążące opinie. Te sprzeczności między Ustawą rządową
a Prawem o sejmikach uniemożliwiają określenie charakteru mandatu poselskiego na gruncie prawa Sejmu Czteroletniego30. Na koniec należy stwierdzić, że regulacje Sejmu Czteroletniego, Prawo o sejmikach i Ustawa rządowa pozostają
w sprzeczności. Ta ostatnia sprawa pozostaje wciąż otwartym problemem badawczym, w którym ściera się argumentacja historyczna z prawną. Pozostając
przy argumentacji prawnej, należy stwierdzić, że mamy do czynienia z mandatem wolnym – art. V Konstytucji: poseł jest reprezentantem całego narodu, tj.
narodu szlacheckiego.
Zagadnienie odejścia od dyrektywy poselskiej i związana z nim zasada reprezentacji było przedmiotem dyskusji wśród elit szlacheckich. Tej ostatniej
Szczygielski przypisuje naśladownictwo europejskich wzorców, była o tym
mowa już powyżej. Rodzi się w tym miejscu kolejne pytanie, o jakie obce przykłady chodzi – o francuskie czy angielskie? Sądzę, że również i w tym przypadku mamy do czynienia z pewną konstrukcją historyka. Stopień świadomości politycznej szlachty doby Sejmu Czteroletniego nie predysponował tej grupy do
świadomego odbioru europejskich wzorców. W warunkach politycznych Rzeczypospolitej II poł. XVIII aż do momentu zasadniczej reformy Sejmu Czteroletniego tj. Konstytucji 3 maja problematyka zasady reprezentacji błędnie ujmowana była w zakresie prawa prywatnego. Na gruncie Prawa o sejmikach
trudno doszukiwać się modelu zachodniego, wprost przeciwnie – zalecenia zostały pozostawione i w dalszym ciągu wynikały z prawa prywatnego. Tak postawiony problem mandatu poselskiego w Rzeczypospolitej od samego początku
stanowił zasadniczą różnicę charakteru naszego rodzimego posła od przedstawicieli w nowożytnych ustrojach parlamentarnych, gdzie byli oni reprezentantami
całego państwa.
Biorąc pod uwagę powyższe pytania badawcze na marginesie pracy Wojciecha Szczygielskiego, można uznać, że dzieło to stanowi owocny bodziec dla historyków podejmujących problematykę Sejmu Wielkiego. Reasumpcja dotychczasowych badań Autora i spójne ich zebranie w omawianym opracowaniu od30

Zob: P. Malec-Lewandowski, Problematyka mandatu poselskiego na gruncie ustawodawstwa
Sejmu Czteroletniego, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2012, 5 (2), s. 163–177.
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słania przed historykami, badaczami, nowe możliwości dla kontynuacji prac
o szczegółowej tematyce, rozpatrywanej z różnych punktów widzenia. Sam Autor podkreśla tezę, wygłaszaną już wcześniej przez Emanuela Rostworowskiego
i Bogusława Leśnodorskiego, że „Dawniejsze postawy badawcze upatrujące
w ustawodawstwie trzeciomajowym swoiście pojmowane zamknięcie procesu
reformy ustąpiły dziś miejsca przekonaniom, iż traktowane powinno być ono jako dogodny punkt wyjścia ku dalszym przemianom”31. Inspirujące i owocne
wydają się dalsze badania nad formą ustroju państwa wypracowaną przez ustawę trzeciomajową. Zdaniem Szczygielskiego tę ostatnią najtrafniej określić
można jako model państwa bliski monarchii konstytucyjno-parlamentarnej. Pozostając pod wrażeniem niniejszej lektury, z tym większym zainteresowaniem
czytelnik oczekiwać będzie na kolejne prace Wojciecha Szczygielskiego, w tym
na zapowiadaną, której przedmiotem badań będzie problematyka konfederacji
sejmowej u schyłku 1790 r.
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Summary
Great Seym in the Seizure of Wojciech Szczygielski
The monograph of Wojciech Szczygielski Sejm Wielki Studium z dziejów łagodnej rewolucji is
the result of the research of the author, referring to the main issues of the Great Sejm. The importance of this work emerges recapitulation of thesis and findings done by Szczygielski. Few research questions are rising. The first is the terminology used in the study. There is the question
whether we can say about mild revolution or coup d'etat? Another research problem is the nature
of the mandate of a deputy on the basis of the law of the Great Sejm. Taking into account the
above research questions we can conclude that the monograph is fruitful stimulus for historians
which take up the issue of the Great Sejm. The further research on the form of the state system developed by 3rd May law seem to be inspiring and fruitful.
Keywords: Great Sejm, revolution, deputy, coup d’etat, research problem, monograph, author.
Słowa kluczowe: Sejm Wielki, rewolucja, zamach stanu, problem badań, monografie, autorzy.
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[rec.] Katarzyna Chmielewska, Klasztor i jego
problemy w średniowiecznych śląskich i kłodzkich
kronikach kanoników regularnych, Częstochowa
2015, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
ss. 444
Recenzowana praca Katarzyny Chmielewskiej wpisuje się w Jej działalność
naukową prowadzoną już od kilkunastu lat. Wystarczy wspomnieć znakomitą pracę poświęconą kronice Mistrza Wincentego Kadłubka1. Ponadto wydała Ona szereg artykułów dotyczących kronik klasztornych2. Wiedza ta pozwoliła Jej odtworzyć życie codzienne w ww. zakonie i „zajrzeć nawet przez dziurkę od klucza do
łazienki mnichów”3. Tym samym można przyjąć, że doświadczenie i erudycja Autorki pozwoli jej zrealizować ambitny temat badawczy, jakim jest projekcja obrazu klasztoru i otaczającego go świata w średniowiecznych kronikach zakonnych.
1

2

3

K. Chmielewska, Rola wątków antycznych w „Kronice Polskiej” Mistrza Wincentego zwanego
Kadłubkiem, Częstochowa 2003, ss. 245.
M.in. eadem, „Ad laudem bonorum et vindicandam malorum” – o powodach spisania śląskich
średniowiecznych kronik kanoników regularnych, [w:] Klio viae et invia Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010, s. 589–600; eadem, Postać biskupa w kronikach klasztorów kanoników regularnych w Kłodzku i na wrocławskim Piasku,
[w:] Duchowieństwo i laicy, red. A. Wałkówski, Warszawa 2010, s. 81–92; eadem, „Nos divine
providencie cuncta tribuimus” – sakralne funkcje średniowiecznych kronik, [w:] Piśmiennictwo
sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. S. Bułajewski,
J. Gancewski, A. Wałkówski, Józefów 2012, s. 159–170.
Eadem, „Illa abhominabilis minucio”. O puszczaniu krwi i zwyczajach kąpielowych w klasztorze kanoników regularnych w Kłodzku, [w:] Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, red.
W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2014, s. 181–192.
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Katarzyna Chmielewska postawiła sobie następujące cele badawcze. Pierwszy
z nich to przegląd kronik klasztornych wykorzystanych w opracowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii autorstwa i życiorysów kronikarzy. Badaczka nie
pomija motywów napisania kroniki (analiza prologów), metody pracy dziejopisów, źródeł, jakie wykorzystywali, i ich języka. Cel drugi to przedstawienie jednego z profili świata widzianego przez klasztornych kronikarzy – chodzi o ekonomiczne podstawy egzystencji opactwa (uposażenie fundacyjne, jego dalszy
rozwój, gospodarowanie w oczach kronikarzy). Autorka obejmuje swoim zainteresowaniem opis dóbr nieruchomych, jak i ruchomych. Następny cel to opis wizji
wewnętrznego świata zakonników, czyli zasad życia w klasztorze. Badaczka nie
pomija stosunku kronikarzy do reform monastycznych i władz klasztornych. Władze te są przedstawiane przez dziejopisów jako czynnik sprawczy wspomnianych
reform (s. 23). Tym samym taki zabieg należy uznać za słuszny. Ponadto Autorka
zamierzała poddać analizie stosunek kronik klasztornych do idei reform. Cel
czwarty to wizja zewnętrznego świata – spoza wspólnoty zakonnej. Przede
wszystkim chodzi o wzajemne kontakty, które sprowadzały się, zdaniem Badaczki, do kooperacji z władzą świecką i duchowną. Katarzyna Chmielewska zamierzała zbadać opinię kronikarzy dotyczącą ww. władz. Ostatni cel obejmuje obraz
„władzy ostatecznej”, czyli Boga i jego wpływu na świat, w kronikach kanoników. Słuszność zaprezentowania tej sfery nie powinna wymagać szerszego komentarza – przecież była ona obszarem strategicznym dla zakonników. Cele pracy
należy uznać za wyczerpujące temat badawczy. Pokazują one przedmiot badań –
kroniki klasztorne (aspekt autorstwa, źródeł i narracji), opinie kronikarzy o życiu
wewnętrznym wspólnoty, jej podstawach ekonomicznych, stosunek do władzy
świeckiej i duchownej oraz wizję wpływu Boga na losy świata.
Podstawa źródłowa obejmuje rękopisy (z AP we Wrocławiu i BUWr.) oraz
źródła drukowane. Obok kronik nie brakuje kodeksów dyplomatycznych, regestów, a nawet pism św. Augustyna. Generalnie szerokie spectrum źródeł zapewnia możliwość konfrontacji i wzajemnej kontroli wiedzy źródłowej. Podstawa
w tym zakresie jest obfita, różnorodna i wystarczająca.
Równie obfita jest literatura naukowa wykorzystana przez Autorkę – opracowania w bibliografii zajmują prawie 37 stron! Jest ona także bardzo różnorodna, co pozwala spodziewać się uzasadnionych wniosków, udokumentowanych
w porównaniu z wynikami innych badań. Nie dziwi wysoki udział prac dotyczących piśmiennictwa klasztornego i dziejopisarstwa. Zabrakło jednak dzieła Jana
Dąbrowskiego poświęconego polskiemu dziejopisarstwu do 1480 roku4. Warto
było również uzupełnić opracowania o publikację Mirosława Korolki, o retoryczności polskich kronik średniowiecznych5.
4

5

J. Dąbrowski, Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław – Warszawa – Kraków
1964, ss. 267.
M. Korolko, Z badań nad retorycznością polskich kronik średniowiecznych (ethopoiia – sermocinatio – fikcyjna mowa), [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red.
T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 125–139.

[rec.] Katarzyna Chmielewska…

315

Pracę podzielono na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy wykorzystanych kronik i ich autorów – Kroniki wrocławskiej (Jodok z Głuchołazów, Benedykt Johnsdorf), Katalogu opatów żagańskich (Ludolf z Żagania, Piotr
Waynknecht), Kroniki kanoników kłodzkich (Michał Czacheritz oraz kontynuator jego dzieła). W rozdziale tym znalazły się motywy podjęcia pracy dziejopisarskiej, źródła i metody pracy oraz język kronik. Ten rozdział „przedstawia”
nam przekazy ówczesnej wizji świata. Rozdział drugi to już pierwszy konkretny
profil zainteresowań klasztornej twórczości dziejopisarskiej – gospodarka
z uwzględnieniem nieruchomości, majątku ruchomego oraz inwestycji. Trzeci
rozdział dotyczy życia wewnątrz klasztoru z podziałem na poszczególne kroniki
i ich wizje reform monastycznych oraz roli opatów. W czwartym pokazano poglądy autorów kronik na relacje konwentu z władzą świecką i duchowną, w piątym zaś (tzw. Ekskurs) – zapatrywania kronikarzy na wpływ Boga na losy
wspólnoty. Jak widać, struktura pracy w pełni służy realizacji celów badawczych. Większość rozdziałów została podzielona na podrozdziały (w pierwszym
podział jest bardzo rozbudowany). Na końcu znajduje się aneks zawierający
wierszowane utwory w badanych kronikach kanoników regularnych. To słuszne
posunięcie, ponieważ poezja stanowi szczególną, intelektualną formę aktywności klasztornych skryptoriów6.
Przechodząc do omówienia kolejnych rozdziałów – pierwszy z nich Twórca
i jego dzieło (s. 25–108) zaczyna się przeglądem średniowiecznej historiografii
klasztornej. Niestety, nie zauważyłem żadnych uwag dotyczących kroniki Mikołaja z Krakowa, powstałej w klasztorze cystersów w Mogile, najstarszego tego
typu dzieła powstałego w Królestwie Polskim7, a mającej fundacyjny charakter8.
Omawiając kronikę klasztoru NMP na Piasku, Katarzyna Chmielewska udowodniła, że główną podstawą narracji były sprawy gospodarcze. Służyła ona
więc informacjom dotyczącym praw i przywilejów. Autorem pierwszej części
był Jodok z Głuchołazów, opat klasztoru w latach 1429–1447 (s. 39–40). Jego
tekst nie zachował się w oryginale, ani w kopii, a treść znamy w wersji przytoczonej przez jego następcę (s. 35). Był nim Benedykt Johnsdorf, opat od 1470
do 1503 roku. Autorka dokładnie przedstawiła wykształcenie obu autorów i politykę, jaką prowadzili, będąc opatami. Omawiając Katalog opatów żagańskich,
podkreśliła, że jest to najobszerniejsze z omawianych przez Nią dzieł (s. 48). Je6

7

8

Por. Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej... Ze studiów nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku, Łódź 2015, s. 63–64, 69–71, 77, 83–86 (tam dalsza
literatura).
M. Starzyński, Nieznany dokument konfraterni dla klasztoru mogilskiego z roku 1481. (Ze studiów nad małopolską kroniką klasztorną), „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, R 51, 2006, s. 15.
A. Wałkówski, Kodeks, którego... nie ma. Z badań nad XIII-wiecznym piśmiennictwem cystersów w Mogile, [w:] Przestrzeń informacyjna książki, red. J. Konieczna, S. Kurek-Kokocińska,
H. Tadeusiewicz, przy współpracy R. Kępy i M. Przybysz-Stawskiej, Łódź 2009, s. 224.
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go autorami byli opat żagański Ludolf, jego pracę kontynuował zaś Piotr
Waynknecht przeor kanoników żagańskich (s. 56–57). Katalog ukazuje historię
opactwa na szerokim tle dziejów regionalnych i powszechnych. Jednak szczególne zainteresowanie dotyczyło reform monastycznych (s. 48–50). Ludolf był
opatem żagańskim od 1394 do 1422 roku (s. 52–53). Piotr Waynknecht kontynuował jego dzieło zachęcony przez opatów Marcina Rinkenberga (1468–1489)
i Pawła Haugwitza (1489–1507) – s. 56. Kronika kanoników kłodzkich podobnie
jak poprzednio omówione dzieła ma charakter katalogu, ale też po części jest
utworem autobiograficznym, ponieważ jej pierwszy autor Michał Czacheritz
najszerzej omawiał własne rządy (s. 60). Jednak na plan pierwszy wysunięto reformy monastyczne, dzięki czemu możemy dobrze poznać dzieje samego konwentu. Mniej miejsca poświęcono sprawom gospodarczym, a jeszcze bardziej po
macoszemu potraktowano historię powszechną. Kronikę tę nauka uważa za najmłodszą z omawianych przez Katarzynę Chmielewską dzieł (s. 57). Jej autor
Michał Czacheritz był od 1456 roku prepozytem klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku przez 33 lata, czyli do swojej śmierci 2 kwietnia 1489 roku
(s. 62–63 oraz 66). Przeprowadził on szereg udanych reform (s. 63–64). Drugi
autor kontynuujący dzieło Czacheritza jest nieznany. Katarzyna Chmielewska
przytacza pogląd, że kontynuatorem mógł być Jerzy Beyer dziesiąty prepozyt
kłodzkich kanoników, ale podkreśla brak na to dostatecznych dowodów (s. 59).
Autorka dochodzi do wniosków, że motywy głoszone w prologach kronik –
uwiecznienia godnych pamięci wydarzeń w opactwie – nie były tylko retoryczną
deklaracją. Jednak różnie rozumiano wartość poszczególnych faktów. Kronika
klasztoru NMP na Piasku za szczególnie ważkie uważała wydarzenia z historii
gospodarczej opactwa, kroniki żagańska oraz kłodzka kładły zaś nacisk na reformy monastyczne. Wnioski Autorki zostały w pełni uzasadnione i udokumentowane. Jeśli chodzi o źródła, to kronikarze korzystali na ogół z dokumentów
w klasztornych archiwach. Dotyczyło to szczególnie sytuacji, kiedy opisywano
sprawy majątkowe klasztoru. Nie unikano też cytatów biblijnych. Jednak zdaniem Katarzyny Chmielewskiej Pismo Święte wykorzystywano rzadko, a jeszcze rzadziej dzieła Ojców Kościoła. Badaczka tłumaczy to w sposób przekonujący wpływem typowo pragmatycznego celu klasztornych dzieł kronikarskich.
Jeśli chodzi o miejsce, to omawiane kroniki powstawały na ogół w klasztorach,
których dzieje opisywały i tylko w przypadku kanoników kłodzkich Michał
Czacheritz mógł część pracy wykonać poza macierzystym domem zakonnym
w związku z trudną sytuacją polityczną (s. 95). Czas pracy na ogół nie był ciągły, lecz przebiegał etapami. Trudno wskazać początek realizacji, łatwiej zaś
koniec, choćby na podstawie kolofonu. Tekst budowano wg następującego
schematu – prolog, sylwetki fundatorów, okoliczności fundacji, opis dziejów
klasztoru podzielonych pontyfikatami ich przełożonych. Więcej wiadomości pochodzi z czasów bliskich lub współczesnych kronikarzom. Do narracji włączano
listy i dokumenty. Językiem była powszechnie stosowana łacina, niepozbawiona
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licznych błędów dotyczących fleksji i stylistyki oraz ortografii. Generalnie nie
odbiegała ona od stosowanej w tej części Europy. Natomiast wyszukany i kwiecisty styl nie miał znaczenia dla klasztornych dziejopisów. Katarzyna Chmielewska udowodniła, że przeważała tutaj surowa użyteczność. Kronika miała
przekazać rzeczową wiedzę dotyczącą własnego klasztoru. Do tego wystarczył
prosty i niewyszukany język – byle był on dostatecznie komunikatywny. Badaczka ujęła to sama w proste i jasne słowa: „Funkcja dzieła zdecydowanie wygrała z jego formą” (s. 108). Nic dodać, nic ująć.
Rozdział II Materialne podstawy bytu (s. 109–187) zaczyna się krótkim
wprowadzeniem, zarysowującym części składowe klasztornych majętności i ich
rolę w rozwoju opactwa. Zabieg ten należy uznać za słuszny, ponieważ kroniki
klasztorne poruszają sprawy majątkowe, wychodząc z założenia, że sprawy ducha muszą mieć oparcie w sprawach doczesnych (s. 109). Katarzyna Chmielewska udowodniła, że klasztory w swojej historiografii starały się podawać jak najdawniejszą datę fundacji, traktując to jako drogę do większego autorytetu. Miało
to jak najbardziej praktyczne znaczenie – Autorka podaje konkretny przykład
rywalizacji klasztoru NMP na Piasku i św. Wincentego na Ołbinie – starszeństwo oznaczało pierwszeństwo podczas publicznych uroczystości religijnych
(s. 124). Natomiast miejsce początkowej fundacji nie miało już tak istotnego
znaczenia, zwłaszcza jeśli nastąpiła translacja zapewniająca lepszą lokalizację,
co podkreślano w kronikach. Ważniejsza od miejsca była osoba fundatora – im
wyżej stojąca w hierarchii społecznej, tym lepiej. W tej sytuacji kronikarze
klasztorni interesowali się fundatorem i jego karierą, ale także jego środowiskiem. Nie pomijano miejsca, skąd przybyli mnisi – przeciwnie – Badaczka
udowodniła, że utrzymywanie kontaktów z klasztorem macierzystym było powodem do dumy wyrażanej w kronice klasztornej. Widać to w świetle bardzo
bogatych informacji o gospodarce klasztornej, o której drobiazgową wiedzę źródłową kronikarze czerpali z archiwów opactwa. Zmiany własnościowe rejestrowano w sposób wszechstronny, podając osobę kontrahenta, przedmiot sprawy,
ewentualne kwoty pieniężne i przeznaczenie uzyskanych dochodów, czasem
dalsze losy majątku, który podlegał transakcji (s. 187). Autorka zwróciła słusznie uwagę, że teksty kronik nie są kopiarzami dokumentów, ale wykorzystując je
jako źródła, wnoszą szereg informacji uzupełniających. Dziejopisarstwo klasztorne wskazuje najbardziej „tłuste lata” rozwoju majętności, jak również „lata
chude”. Kronikarze zakonni dokładnie rejestrowali wszelkie inwestycje, nie pomijając prac remontowych. Autorka udowodniła, że byli przy tym bardzo dokładni – podawali nazwisko rzemieślnika, jego wynagrodzenie, zakres i czas robót, materiały z ich kosztem, ewentualne spory i konflikty na tle inwestycji
(s. 169). Katarzyna Chmielewska wykazała, że notowano przede wszystkim
zmiany w otaczającej rzeczywistości, ale nie rejestrowano rzeczy stałych, które
nie zmieniały się (s. 170–171). Omawiając majątek ruchomy, Badaczka słusznie
podkreśliła, że przede wszystkim służył on sprawowaniu kultu i dlatego nie był
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traktowany jako lokata kapitału (s. 181). Kronikarze często podawali szczegółowy opis kosztowności nabytych przez klasztor. Dotyczyło to także relikwii
i cennych relikwiarzy oraz ksiąg. Szkoda, że Autorka nie wykorzystała tutaj
w aspekcie porównawczym wyników badań Zbigniewa Domżała i Andrzeja
Wałkówskiego nad kroniką klasztoru cystersów w Mogile, pióra brata Mikołaja
z Krakowa, dotyczących opisu darowizny Kacpra Krügelera (Krugila) krakowskiego mieszczanina – bogatego ornatu, mszału i kielicha w świetle panegirycznego wiersza wpisanego do wspomnianego, nieznanego obecnie mszału, a skopiowanego przez Mikołaja9. Katarzyna Chmielewska udowodniła natomiast, że
celem informacji gospodarczych było przekazanie konkretnej wiedzy rzeczowej
chroniącej konwent przed stratami materialnymi.
Rozdział III nosi tytuł Przełożeni klasztorów i ich rola w zgromadzeniu zakonnym (s. 189–265). Katarzyna Chmielewska wyszła z założenia, że wysoki
udział informacji dotyczących reform monastycznych wynikał z faktu, iż autorzy kronik klasztornych sami byli ich pomysłodawcami lub wykonawcami
(s. 189). Kryzys XIV i XV wieku nie ominął śląskich kanoników regularnych.
Jednocześnie, co podniosła Autorka, analizowane kroniki powstały w tym czasie
– stąd przekonanie ich autorów o konieczności reform (s. 239). Analizowane
przez Badaczkę trzy kroniki sporządzono w formie gesta abbatum, a w takich
przypadkach osoba przełożonego wspólnoty staje się głównym bohaterem narracji. Kryteria oceny jego osoby są następujące – wysoki poziom moralny, na drugim miejscu solidne wykształcenie. Taki osobnik jest zaangażowany w sprawy
reform i dba o gospodarkę klasztorną. Zdaniem Autorki jest to wizja opata, który
stanowi exemplum bonum. Jest też exemplum malum – przełożony niemoralny,
odstępujący od obserwancji i niegospodarny (s. 265).
Rozdział IV Świat widziany zza klasztornych murów (s. 267–363) prowadzi
do konkluzji, że mimo obowiązku zakonników życia w odizolowaniu od świata
zewnętrznego, sam klasztor jako instytucja był mocno zakorzeniony w lokalnej
społeczności, co dotyczyło szczególnie zgromadzeń miejskich, jakimi byli kanonicy regularni (s. 337). Kronikarze opisywali okoliczności dotyczące książąt
i biskupów w kontekście czynionych przez nich nadań na rzecz opactwa, ponadto sporo miejsca poświęcali najbliższym sąsiadom, z którymi mieli najwięcej
kontaktów (s. 340). Katarzyna Chmielewska udowodniła, że klasztorni kronikarze w opisie świata zewnętrznego skupiali się na okolicznościach związanych
z opactwem. Sprawy zewnętrzne przedstawiano poprzez pryzmat konfliktów
z lokalną władzą duchowną i świecką. Autorka wykazała, że nie pomijano wydarzeń z zakresu historii powszechnej, jeśli uznano je za godne zanotowania
i stanowiące ciekawą ilustrację narracji. Badaczka podkreśliła jednak, że najwięcej informacji o świecie zewnętrznym kroniki klasztorne poświęcały stosunkom
9

Z. Domżał, A. Wałkówski, Imię róży inaczej..., s. 69–72 (tam dalsza literatura i reprodukcja
fragmentu kroniki Mikołaja z Krakowa mówiącej o darowiźnie Kacpra Krügelera).
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z sąsiadami, zwłaszcza konfliktom. Katarzyna Chmielewska wytłumaczyła to
obawą zakonników o utratę dóbr i dochodów. Dużo miejsca zajmowały wojny,
co Autorka tłumaczy dramatyzmem tegoż zjawiska, które dotykało nawet zakonników. Badaczka wykazała, że pisząc o wojnie, kronikarze klasztorni starali
się dokładnie wytłumaczyć jej przyczyny. Samych wojen nie potępiali, uważając
je za nieuchronne, ale krytykowali okrucieństwo stron konfliktu. Katarzyna
Chmielewska dowiodła, że klasztorne kroniki traktowały zewnętrzne otocznie
klasztoru jako świat nieprzyjazny (s. 342). Jednocześnie w przypadku opisu sporów kronikarze na ogół nie dostrzegali racji drugiej strony i byli przekonani
o własnej słuszności. Badaczka poczyniła ważne spostrzeżenie. Jeżeli opisywano fakty dotyczące świata zewnętrznego, które nie dotyczyły bezpośrednio
klasztoru lub nie przyniosły mu szkód, to narracja była sucha, zwięzła i bez
emocji. Jeśli było odwrotnie – opisy były obfitsze, szczegółowe, tworzone
barwnym i emocjonalnym językiem.
Ekskurs (faktycznie rozdział V) Boża Opatrzność i opieka jako wyrażany
w kronikach pogląd na wpływ Boga na losy klasztoru i świata (s. 345–363) traktuje zdaniem Katarzyny Chmielewskiej o czynniku, który wg kronikarzy klasztornych był nadrzędny – o Boskiej Opatrzności. Badaczka twierdzi, że autorzy
kronik byli przekonani (czemu dawali świadectwo na kartach swoich dzieł) o totalnym wpływie Boga na losy świata i tym samym człowieka. Autorka udowodniła, że Bóg przedstawiany był jako życzliwy opiekun, ale też bardzo surowy
sędzia. Autorka udowodniła, że dla kronikarzy najistotniejszy był aspekt opieki
ze strony Stwórcy, który pomagał zakonnikom przetrwać trudne chwile w dziejach klasztoru. Ilustruje to słowami Piotra Waynknechta – Nos divine providencie
cuncta tribuimus, tzn. „my zawierzamy we wszystkim Bożej Opatrzności” (s. 363).
Rekapitulując, Katarzyna Chmielewska zrealizowała całość postawionych
sobie celów badawczych. Autorami badanych kronik były osoby, które w klasztorach pełniły ważne funkcje kierownicze. Tym samym byli oni świetnie zorientowani w sytuacji opactwa, którego dzieje opisywali. Cel kroniki polegał na dostarczeniu rzeczowych informacji dotyczących rozwoju klasztornego majątku,
aby bronić go i pomnażać. Ponadto, co udowodniła Autorka, chodziło o przedstawienie przykładów przełożonych godnych naśladowania. Tym samym, zdaniem Badaczki, dążono do sumiennego odnotowywania spraw, wykorzystując
szeroko podstawę źródłową w postaci dokumentów z klasztornych archiwów.
Ich zachowany zasób pozwolił Katarzynie Chmielewskiej na kontrolę wiarygodności przebadanych kronik, którą oceniła Ona wysoko. Stąd szczególna rola
tych źródeł w badaniach z zakresu historii gospodarczej. Był też i inny cel historiografii klasztornej. Katarzyna Chmielewska udowodniła, że przełożonego
wspólnoty oceniano pod kątem moralnym i czy skutecznie wdrażał reformy monastyczne mające poprawić dyscyplinę wśród mnichów. Pozwalało to wskazać
exempla bona i exempla mala – ważne części moralizującej narracji kroniki. Autorka dowiodła, że poziom moralny i reformy monastyczne były drugim co do
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znaczenia profilem treściowym badanych kronik klasztornych. Rzadziej natomiast – Jej zdaniem – kronikarze poruszali sprawy świata spoza murów klasztornych. Świat zewnętrzny na ogół jawił się jako nieprzyjazna i destrukcyjna siła. Badaczka wyjaśniła, że taka nieufność miała swoje uzasadnienie bolesnymi
doświadczeniami kanoników. Katarzyna Chmielewska wykazała, że chociaż autorzy kronik klasztornych nie planowali głębokich studiów teologicznych, to
opisywali wydarzenia z przekonaniem, że kieruje nimi Boża Opatrzność. Mimo
istniejących podobieństw w koncepcji kronik Autorce udało się wskazać na
pewne różnice. Kronika wrocławska na plan pierwszy wysunęła sprawy gospodarcze. Katalog opatów żagańskich położył nacisk na moralność i etykę ludzką.
Natomiast kronika klasztoru kłodzkiego bardzo interesowała się kwestią wcielania w życie reform monastycznych i życiem wewnętrznym konwentu. Jak słusznie wykazała Katarzyna Chmielewska, różnice te wynikały z indywidualnych
rysów osobowości twórców i z odmiennych doświadczeń, jakie były ich udziałem.
Całość przedstawionych przez Katarzynę Chmielewską wniosków jest
w pełni uzasadniona i udokumentowana obszerną podstawą w postaci źródeł
i literatury. Ponadto temat, a zwłaszcza jego ujęcie, jest nowatorski. Walor ten
nabiera szczególnego znaczenia w obliczu załączonego Aneksu zawierającego
utwory poetyckie w przebadanych kronikach – połączono opracowanie z ciekawym wydawnictwem źródłowym. To czyni recenzowaną pracę szczególnie wartościową, i taką, której oczekiwało środowisko naukowe.

PRACE NAUKOWE Akademii i m. Jana Długosza w Częstochowie
Zeszyty Historyczne

2016, t. XV, s. 321–324

http://dx.doi.org/10.16926/zh.2016.15.21

Tadeusz SROGOSZ
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

[rec.] Ірина Кривошея, Неурядова старшина
української козацкої держави (XVII–XVIII ст),
Київ 2014, Видавничий дім Дмитра Бураго,
ss. 615, ISBN 978-966-489-263-3,
ISBN 978-966-489-265-7
Książka Iriny Krywoszei stanowi zwieńczenie jej dotychczasowych (a może
raczej pewnego etapu) badań nad dziejami Kozaczyzny. Autorka nie tylko zebrała w niej swoje wcześniejsze ustalenia i tezy, ale znacznie rozszerzyła zakres
badań. Całość prezentuje nowe, poszerzone i uzupełnione spojrzenie na omawiane w książce zagadnienia. W książce analizowane są istotne problemy naukowe, rozwiązane w oparciu o solidną podstawę źródłową i piśmienniczą.
W efekcie, dzięki dużemu wysiłkowi heurystycznemu, powstało dzieło opisujące istotny problem naukowy interesujący nie tylko specjalistów, lecz także szerszą publiczność, zwłaszcza na Ukrainie i w Polsce.
Elitą wojskową Kozaczyzny zaporoskiej byli rejestrowi. Zwano tak Kozaków na żołdzie Rzeczypospolitej, a później także Rosji, którzy za służbę otrzymywali niewielki żołd, sukno na mundury i pewne przywileje. Jednym z celów
powstań ukraińskich była chęć powiększenia rejestru, gdyż Kozacy rejestrowi
mieli swoją określoną, dość wysoką pozycję społeczną, jako żołnierze na służbie
państwowej i jednocześnie ludzie wolni. Starszyzna rejestrowa tworzyła na
Ukrainie swego rodzaju elitarną warstwę społeczną. Ci Kozacy, którzy nie mieścili się w niewielkim rejestrze (kilka tysięcy ludzi), byli zwani nierejestrowymi
lub, jeśli zostali z rejestru skreśleni, na przykład w wyniku obniżenia liczebności
rejestru – wypiszczykami. W skład tej grupy wchodzili także tzw. Kozacy „grodowi”, którzy wprawdzie znajdowali się na ewidencji prowadzonej przez starostów grodowych, jednak nie otrzymywali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
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W swoim życiu czasem również chłopi mieli okresy „kozaczenia”. Niewpisani
do rejestru Kozacy byli często zaczynem buntów i niepokojów na Ukrainie.
Starszyznę tej właśnie grupy Kozaków w XVII i XVIII w. zanalizowała Irina
Krywoszeja.
Z punktu widzenia polskiej optyki zbyt daleko idące jest użycie w tytule
terminu „ukraińska kozacka państwowość”. Rozumiem, że historycy ukraińscy
w poszukiwaniu tożsamości narodowej starają się podciągać pod to instytucję
Hetmańszczyzny (Hetmanatu), funkcjonującą od powstania Bohdana Chmielnickiego do jej końca w 1764 r. i ostatecznej likwidacji Kozaczyzny zaporoskiej
jako czynnika politycznego w latach siedemdziesiątych XVIII w. (w czasie koliszczyzny w 1768 r. nastąpiła w Humaniu próba odnowienia Hetmańszczyzny).
Była to jednak forma autonomii wojska zaporoskiego, trudno tu zatem pisać
o państwowości.
Książka o nierejestrowej starszyźnie kozackiej w XVII i XVIII w. składa się
ze wstępu, pięciu rozdziałów podzielonych na podrozdziały, wniosków, bibliografii (nazwanej wykazem wykorzystanych źródeł), aneksów, wykazów aneksów i skrótów. We wstępie Autorka wyjaśnia czytelnikom założenia pracy, charakteryzuje podstawowe pojęcia oraz zakres rzeczowy i chronologiczny. Podział
na poszczególne rozdziały jest uzasadniony, wynikający z przesłanek merytorycznych i chronologicznych. W książce ograniczono stronę techniczną, co wiąże się – jak mniemam – z oszczędnościami procesu wydawniczego. Zwłaszcza
brakuje indeksu nazwisk, a przy wielości aktorów wydarzeń byłoby ze wszech
miar wskazany.
W rozdziale pierwszym Irina Krywoszeja przedstawiła stan badań nad dziejami nierejestrowej starszyzny kozackiej (nazwany historiografią), źródła (ten
podrozdział nazwany źródłoznawstwem) i metodologię badań. Dla przedstawienia tej problematyki wykorzystane zostały opracowania historyków ukraińskich,
polskich i rosyjskich, a także różnorodne źródła z archiwów i bibliotek ukraińskich i polskich oraz starodruki i wydawnictwa źródłowe. W trzecim podrozdziale Autorka przedstawiła tezy swojej monografii, a także uzasadnienie struktury narracji.
W rozdziale drugim Irina Krywoszeja zanalizowała nierejestrową starszyznę
Kozaczyzny w XVII i pierwszej ćwierci XVIII w. Poszczególne podrozdziały
ogniskują się wokół kształtowania się instytucji towarzystwa do 1648 r., pojawienia się wśród towarzystwa nierejestrowej starszyzny od połowy XVII w. do
lat dwudziestych XVIII w., wyższego towarzystwa sotni oraz funkcji i znaczenia
nierejestrowej starszyzny w XVII w.
W kolejnych rozdziałach Irina Krywoszeja omówiła poszczególne grupy
nierejestrowej starszyzny Hetmańszczyzny. Szkoda, że Autorka nie zdecydowała się na identyczny porządek podziału poszczególnych rozdziałów na podrozdziały, zwłaszcza w kontekście koniecznych porównań kształtowania się tych
grup, pozycji ekonomicznej i społecznej, liczebności oraz funkcji.

[rec.] Ірина Кривошея…
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Trzeci rozdział poświęcony został najwyższej warstwie nierejestrowej starszyzny Hetmańszczyzny w XVIII w., podlegającej bezpośrednio hetmanowi,
którego symbolem władzy był buńczuk (бунчуковe товариствo). W pierwszym
podrozdziale Irina Krywoszeja omówiła kształtowanie się tej grupy, status jej
przedstawicieli, a także dynamikę liczebności i składu osobowego. Grupa ta
kształtowała się w długim przedziale czasowym. Ostatecznie jako osobna kategoria uformowała się na początku XVIII w., kiedy hetmanem był Iwan Skoropadski. Od lat trzydziestych XVIII w. jej przedstawiciele otrzymywali oficjalne
hetmańskie uniwersały lub patenty o przyjęciu do grupy, po czym wpisywano
ich do komputu. Liczebność tej grupy starszyzny wahała się od 106 do 200
(s. 236). W kolejnym podrozdziale czytelnik znajdzie ocenę ekonomicznych
podstaw znaczenia wojskowego i politycznego najwyższej warstwy nierejestrowej starszyzny. Jej skład był wprawdzie niejednorodny, ale przeważały osoby
zamożne, czy wręcz bogate, piastujące ważne stanowiska. Była to grupa zamknięta, gdzie kwitł nepotyzm. Wreszcie w ostatnim podrozdziale zanalizowane
zostały funkcje starszyzny spod znaku buńczuka, które wiązały się zwykle z posiadanym stanowiskiem wojskowym i administracyjnym. Po likwidacji instytucji hetmana w 1764 r. jej przedstawiciele tracili na tożsamości, by na początku
lat osiemdziesiątych XVIII w. stać się częścią rosyjskiej szlachty.
W czwartym rozdziale Irina Krywoszeja omówiła niższą grupę nierejestrowej starszyzny podlegającej pułkownikowi i skupiającej się wokół pułkowego
proporca (значкове товариство). Przedstawiciele tej grupy byli wpisani do odpowiedniego komputu, podlegali pułkowemu sądowi, posiadali prawa i przywileje, spełniali różne funkcje wynikające z ich stanowisk w wojsku zaporoskim.
Warstwa ta zaczęła się formułować w końcu XVII w., natomiast nazwa pojawiła
się w pierwszych dziesięcioleciach XVIII w. Jako odrębny komput starszyzna
spod pułkowego proporca zaczęła funkcjonować podczas hetmaństwa Iwana
Skoropadskiego, jej przedstawicieli również powoływano uniwersałami. Liczebność tej grupy wynosiła od 350 do 950 osób (s. 281). W połowie XVIII w.
zaczęła się tworzyć starszyzna pułkowego proporca w Generalnej Artylerii Wojskowej. Pozycja ekonomiczna tej grupy była znacznie niższa wśród nierejestrowej starszyzny kozackiej (najczęściej posiadali 1–10 osad). Blisko ¼ gospodarowała w chutorach, młynach, karczmach i warsztatach rzemieślniczych. Po likwidacji w 1784 r. ustroju pułkowo-sotniczego część z nich kontynuowała służbę wojskową (wchodzili w skład korpusu kornetów) lub cywilną w sądach, magistratach i innych urzędach. Szlachta utrzymała swój status, natomiast inni musieli przeprowadzać dowód szlachectwa.
Interesujący problem dodatkowej grupy nierejestrowej starszyzny (bійськовe товариство) Hetmańszczyzny w XVIII w. przedstawiony został w ostatnim, piątym rozdziale. Grupę tę stanowili Kozacy niemający w danym momencie „włodarza”, ale dowodzący znacznymi siłami i posiadający wpływy. W zależności od sytuacji mogli otrzymać stanowisko lub urząd. Początek ich istnienia
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Irina Krywoszeja określiła na 1740 r., a status między starszyzną spod znaku
buńczuka a starszyzną spod znaku proporca. Ich liczebność wynosiła 53 w 1743 r.,
85 w 1751 r., by w 1763 r. osiągnąć 296 osób (s. 308). Koszty służby ponosili
samodzielnie, mimo że znaczna większość z nich nie była zamożna.
W obszernych wnioskach Irina Krywoszeja podkreśliła znaczną rolę nierejestrowej starszyzny Hetmańszczyzny. Napisała między innymi:
Tak więc nierejestrowa starszyzna ukraińskiej państwowości kozackiej XVII–XVIII stulecia należała do wyższej warstwy ówczesnego społeczeństwa ukraińskiego, miała
wpływ na istotne decyzje i brała udział w ich realizacji na wszystkich szczeblach władzy.
Nierejestrowa starszyzna stała się aktywnym czynnikiem ukraińskiej historii (s. 324).

Nawet wybitne dzieła posiadają usterki lub niedomówienia. Mnie osobiście
zabrakło uwypuklenia roli hetmana Iwana Skoropadskiego, który starał się powiększyć polityczne wpływy starszyzny kozackiej. Za jego zresztą czasów formowały się poszczególne komputy nierejestrowej starszyzny kozackiej.
Niezwykle przydatne dla specjalistów są zamieszczone w książce aneksy,
zawierające prawie bez wyjątku imienne spisy z różnych lat członków poszczególnych grup nierejestrowej starszyzny kozackiej, czasem zaś ich liczebności.
Zgromadzenie i uporządkowanie tych danych kosztowało zapewne wiele wysiłku i inicjatywy badawczej. Również w poszczególnych rozdziałach czytelnik
może znaleźć wiele tabel z danymi statystycznymi.
W sumie jest to książka interesująca, bogata pod względem liczby przeanalizowanych materiałów źródłowych i literatury przedmiotu. Jednocześnie Irina
Krywoszeja uporządkowała wiele zagadnień lub przedstawiła nowe koncepcje
badawcze. Książka powinna niewątpliwie inspirować do dalszych badań nad
Kozaczyzną nie tylko historyków ukraińskich, lecz również przedstawicieli historiografii w innych krajach, w tym zwłaszcza w Polsce.
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[rec.] Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy
XVI do XVIII wieku, opracował i wydał Janusz
Łosowski, Lublin 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-673-5,
ss. 519
Wydawnictwa źródłowe są recenzowane stosunkowo rzadko. Jednak w odniesieniu do Testamentów chłopów polskich wydaje się to uzasadnione ze
względu na wagę zawartych tam materiałów, jak też z racji wyróżniającej się
metody ich opracowania.
W tym wydawnictwie zgromadzone zostały 3251 testamentów chłopskich
z epoki staropolskiej. Jednak wbrew tytułowi, sugerującemu prezentację materiału z całej Polski, czy nawet Rzeczypospolitej, w rzeczywistości otrzymujemy
testamenty tylko z Małopolski2 (319 z 325), gdyż nie zmienia tego umieszczenie
w tym zbiorze 9 dokumentów chełmińskich. Pominięty też został pokaźny zbiór
takich testamentów z obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie można natomiast wnosić zastrzeżeń do przyjętej chronologii, chociaż dla całego wieku
XVI mamy tylko 8 testamentów, gdy dla samej II połowy XVIII wieku jest ich
aż 152 (46,8% całości). Taki jest niestety stan zachowania źródeł wiejskich
i zgromadzenie w jednym miejscu tak bogatego materiału jest niewątpliwym
i godnym podkreślenia sukcesem. Istotne jest, że nie ograniczono się tu do zamieszczenia samych tekstów, opatrzonych licznymi komentarzami i przypisami
1

2

Według numeracji miało być 326 testamentów, ale jeden ostatecznie został usunięty przez wydawcę, jako odbiegający formą i treścią od pozostałych (s. LVII).
Nie ma tu zresztą dokumentów ze wszystkich województw Małopolski, nie mówiąc już o całej
prowincji małopolskiej.
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do każdego dokumentu, ale też całość wzbogacono o wykaz źródeł i literatury
oraz indeksy: geograficzny, osobowy i rzeczowy. Zwłaszcza ten ostatni jest
szczególnie istotny dla śledzenia konkretnych, drobiazgowo wyróżnionych haseł, jak np. kir, kitajka, koń3.
Całość wydawnictwa poprzedzona została obszernym (58 stron) i bardzo
ciekawym wstępem, w którym omówione zostały kwestie doboru i opracowania
materiałów, jak też wskazane zostały niektóre z możliwości wykorzystania tych
tekstów. Tutaj – z racji osobistych zainteresowań Janusza Łosowskiego – podkreślona została możliwość szerokiej interpretacji przejawów religijności testatorów. W tym zakresie, w ciągu tych nieomal trzech wieków, zaznaczyła się wyraźna zmiana, gdyż według tabeli 1 w wieku XVI tylko w 38% testamentów
chłopskich znajdowały się odwołania do wiary, by w I połowie XVII wieku
osiągnąć 76%, w II połowie XVII wieku już 88%, by wreszcie po minimalnym
spadku w czasach saskich (85%) osiągnąć szczyt w epoce stanisławowskiej, gdy
aż 95% testatorów odwoływało się do religii (s. XXVIII). Tu szczególnie istotna
była analiza treści początkowych formuł chłopskich testamentów, chociaż słusznie zaznaczono, że w znacznym stopniu mogły one wynikać z funkcjonowania
wzorców, który były stosowane przez spisujących ostatnią wolę. Z tego względu
pojawiały się widoczne, chociaż niewielkie, różnice pomiędzy formułami stosowanymi w poszczególnych miejscowościach, co wskazano na konkretnych
przykładach (tabela 2, 3 i 4). Cenną uwagą, ukazującą kierunki dalszych badań,
było wskazanie na problem respektowania ostatniej woli testatorów, która czasem była podważana przez spadkobierców. We wstępie znalazły się również
szersze rozważania nad znaczeniem tych testamentów dla poznawania indywidualnych biografii – z reguły przecież anonimowych – chłopów polskich, ich sytuacji rodzinnej i majątkowej (wielkości gospodarstw, stanu inwentarza, budynków, mebli, odzieży czy nawet zapasów żywności). Ważne jest też, że z reguły
dość szczegółowo opisywano stan i wartość tego mienia. We wstępie wskazano
na zaskakująco ciekawą możliwość poznania zasobów pieniędzy, które testatorzy skrupulatnie wyliczali, zarówno w postaci gotówki, jak też należnych sum
z tytułu pożyczek4.
W obliczu tak szerokiego zakresu informacji umieszczanych w testamentach
chłopskich niewątpliwie należy gorąco polecić to wydawnictwo uwadze czytelników, głównie zaś badaczy poszukujących źródeł do dziejów wsi polskiej. Już
pobieżna lektura testamentów wskazuje na ich wyjątkowo wysoki walor poznawczy. Są one bowiem niewątpliwie kopalnią wiedzy o stanie kultury materialnej wsi polskiej w XVI–XVIII wieku. Dają one wyjątkowo szeroki jej obraz,
3

4

Akcentując dbałość o staranne przygotowanie pracy do druku, z recenzyjnego obowiązku tylko
należy wskazać na drobne pomyłki redakcyjne, jak odwołanie się do testamentu nr 186, zamiast
185 (s. XLIV).
Zastanawiająco wysokie wydają się też legaty na rzecz kościołów, czynione przez rolników
z Andrychowa: Kazimierza Piwowarczyka (800 zł) i Wojciecha Węgrzynka (1697 zł), s. XLIV.
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od zabudowań, poprzez narzędzia aż po odzież i pożywienie, czego zresztą
można oczekiwać. Jednocześnie są też świadectwem świadomości prawnej społeczeństwa wiejskiego, które w sposób bardzo precyzyjny wyrażało swoje decyzje, starannie zabezpieczając się przed możliwością podważenia testamentu,
chociażby poprzez drobiazgowe uzasadnianie przyczyn ograniczenia praw niektórych ze spadkobierców. Jednak najciekawsze wyniki powinna przynieść analiza obyczajowości wsi staropolskiej, od życia rodzinnego, postaw religijnych po
obrzędy pogrzebowe. Warto tu wskazać na szczególnie ciekawy dla przedstawienia stosunków rodzinnych testament Jana Buły z Krowodrzy z 1779 roku
(s. 345–348), w którym przedstawił on swój życiorys, szczegółowo opisując
problemy rodzinne, mogące stanowić kanwę do napisania nieomal sensacyjnej
powieści. Znalazły się tam bowiem opisy zdrady małżeńskiej, niewdzięczności
dzieci, problemy wychowawcze, jak też sposób nagrodzenia wybranych członków rodziny. Obok tego testament ten dostarcza pełnych informacji o kolejnych
czterech małżeństwach Jana Buły oraz o jego licznym potomstwie, jak też o pozostawionym majątku. Tu również znalazły się informacje o stosunku do wiary
i kościoła (reprezentowanego przez proboszcza), który chociażby zmusił go do
zaniechania starań o rozwód. Takich testamentów oczywiście jest tu o wiele
więcej i ich szczegółowa analiza może zdecydowanie przybliżyć obraz wsi polskiej, kreślony prostym językiem ludzi żyjących w tej społeczności, bez emocji
traktujących warunki swojego życia. Należy jednak pamiętać, że była to raczej
elita wiejska, o czym świadczy już sam fakt spisania testamentu, wymagający
poniesienia pewnych kosztów. Często zresztą byli to mieszkańcy małych miasteczek, chociaż trudniący się głównie uprawą roli. Testamenty te natomiast w pełni
oddają stan umysłowy i duchowy chłopów małopolskich w omawianym okresie.
Polecając Testamenty chłopów polskich uwadze badaczy, kieruję się nie tylko wartościami poznawczymi. Na szczególną uwagę zasługują tu bowiem również przyjęte zasady edycji źródła, odbiegające od obowiązujących w Instrukcji
wydawniczej5. Na szczęście dla czytelnika nie ma tu skrupulatnego odzwierciedlania staropolskiej pisowni i wymowy, często czyniącej współcześnie wydawany tekst prawie niezrozumiałym czy przynajmniej nużącym. W dodatku dla historyka takie ujęcie staropolskiego tekstu nic nie wnosi, chociaż przy badaniach
filologicznych ma to niewątpliwie swoje uzasadnienie. W omawianym tu wydawnictwie filologów mogą interesować jednak tylko nazwy własne, które też
zachowane zostały w oryginalnej pisowni. Natomiast pozostała część tekstu testamentów dostosowana została do współczesnych zasad pisowni i stylistyki,
zachowując jednak staropolski charakter zdań wielopiętrowo złożonych, jak też
stosowanie dużej litery przy zwrotach grzecznościowych. W przypisach jednak
często ukazano oryginalną pisownię, dając możliwość jej weryfikacji. Tam też
5

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, pod red. K. Lepszego, Wrocław 1953.
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znalazło się tłumaczenie mniej znanych terminów. W sumie przyjęto tu w pełni
czytelny i jednocześnie wierny sposób przedstawienia staropolskiego tekstu, zawierającego też wiele indywidualnych, czysto regionalnych wyrażeń. Wydaje
się, że jest to forma prezentacji źródeł, która winna być polecana we wszystkich
pracach historyków, w których najważniejsza jest treść. Jeśli wydawnictwo ma
tylko powielać staropolski tekst, to raczej należy zrezygnować z jego wydania,
zastępując je skanowaniem. Uwaga ta odnosi się zresztą również do cytowania
źródeł staropolskich w pracach naukowych, czego nauczyć się można właśnie
dzięki omawianemu tu wydaniu przez Janusza Łosowskiego Testamentów chłopów polskich.

Informacja dla Autorów
Do składanych tekstów prosimy dołączyć informację o adresie do korespondencji, numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej. Pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. Przyjmowane są tylko teksty z zakresu historii, oryginalne, kompletne, wcześniej niepublikowane. Do artykułów muszą być dołączone: streszczenie w języku angielskim,
wykaz wykorzystanej literatury (z zaznaczonym DOI), słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim).
Do druku mogą być również przyjęte teksty autorów zagranicznych, napisane w językach obcych, ze streszczeniem angielskim oraz poszerzonym w języku
polskim. Objętość artykułu i artykułu recenzyjnego nie powinna przekraczać
jednego arkusza wydawniczego (ok. 40 000 znaków, łącznie z przypisami i spacjami), recenzji – pół arkusza wydawniczego (ok. 20 000 znaków ze spacjami),
streszczenia – pół strony. Przy ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która udostępniła prawa autorskie.
Przyjmowane do dalszych prac redakcyjnych są tylko teksty przygotowane według następujących zasad: edytor – Microsoft Word 2003 (rozszerzenie doc.);
czcionka – Times New Roman, odstępy między wierszami – 1,5 p.; tekst główny
– styl normalny, wyjustowany, 12 p.; przypisy dolne – wyjustowane,10 p.; wykaz literatury – wyjustowany, 10 p.; tabele – wyśrodkowanie, 10 p., obramowanie pojedyncze 0,5 pkt, bez autoformatowania, automatyczna wysokość wierszy.
Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych. Wszystkie artykuły są recenzowane przez
dwóch recenzentów zewnętrznych na zasadzie anonimowości autora i recenzenta. Teksty obcokrajowców są oceniane również przez recenzenta zagranicznego.
Autorzy zobowiązani są do dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo recenzowania i dokonywania zmian w nadesłanych materiałach.

