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Wstęp
Szanowni czytelnicy,
Oddaję w Wasze ręce publikację inną niż wszystkie. Ta „inność” polega przede
wszystkim na koncepcji jaka leżała u podstaw projektu.
Zamysłem było stworzenie tomu krótkich tekstów naukowych lub popularnonaukowych omawiających ciekawe, być może kontrowersyjne epizody z historii,
których nie sposób uświadczyć w podręcznikach szkolnych. Cel taki, jak sądzę,
udało się zrealizować ponieważ wybór tekstów jakie znalazły się w niniejszej publikacji prezentuje pełen przekrój epok historycznych – od starożytności, po historię
współczesną. Każdy temat ociera się w pewnych stopniu o program nauczania
historii w szkołach jednak podejmuje bardziej wnikliwe rozważania nad kwestiami,
które w podręcznikach funkcjonują niemalże na marginesie. Fundamentem projektu „Ciekawostki z historii” była właśnie chęć pokazania, że zagadnienia często
marginalizowane lub pomijane mają ogromny potencjał i mogą zostać przedstawione w interesującej formie. Prócz samych faktów warte rozważenia jest samo
funkcjonowanie pewnych mitów w historii bliskiej i dalekiej.
Publikacja ta doszła do skutku dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym w tym
miejscu chcę serdecznie podziękować. Przede wszystkim ogromne podziękowania
dla autorów, którzy często przygotowywali swoje artykuły w naprawdę ekspresowym tempie z uwagi na terminy realizacji całego projektu. Warto w tym miejscu
zauważyć, że „Ciekawostki…” to tom złożony z tekstów profesorów, doktorów,
doktorantów oraz studentów, co czyni tę publikację wyjątkową z racji połączenia
pod jedną okładką wieloletniego doświadczenia z naukowym debiutem. Podziękowania kieruję również do wszystkich osób odpowiedzialnych za techniczną stronę
publikacji, czyli korektę, skład oraz druk egzemplarzy gotowych do dystrybucji.
Wykonanie projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego zapewnionego dzięki konkursom grantowym: JM Rektora Uniwersytetu Marii Curie
Skłodowskiej, prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego oraz Dziekana Wydziału
Humanistycznego, dra hab. Roberta Litwińskiego, prof. UMCS. Znaczny wkład
na rzecz „Ciekawostek…” uczyniło w obrębie grantów Studenckie Koło Naukowe
Epigrafików Exploratio. Serdecznie dziękuję!
Czytelnicy, dzięki wszystkim zaangażowanym w projekt, w tym momencie możecie przejść do pasjonującej lektury.
Damian Podoba

ARTYKUŁY

Paweł Markiewicz

W poszukiwaniu „świętej harmonii”.
U źródeł igrzysk olimpijskich
Czym była tajemnicza święta harmonia? W. Gołębiewski i J. Stroynowski w swej
książce Olimpijskie Fanfary pisali: „zdrowie fizyczne, piękność postaci, mocny i lekki krok, prosta postawa i gibkość członków, wytrzymałość w biegu i walce, jasne,
odważne spojrzenie i owa przytomność umysłu, jaką zdobywa się jedynie w codziennym spotkaniu z niebezpieczeństwem – wszystkie te zalety odgrywały u Greków nie mniejszą rolę niż wykształcenie, zdolność jasnego rozumowania i umiejętności artystyczne”. Przywołaną koncepcję potwierdzili między innymi: Pitagoras
(łączący gimnastykę z matematyką i muzyka), Alkibiades (ćwiczący i dyskutujący
z Sokratesem) oraz Perykles (równie sprawny mówca i „szybkobiegacz”1).
Potrzeba rywalizacji wynika z ludzkiej natury. To właśnie temu odczuciu w pewnym stopniu zawdzięczamy powstanie igrzysk. Ich źródeł należy doszukiwać się
w dawnych greckich legendach, w których to obserwujemy zmagania bogów i herosów, obyczaje mieszkańców polis, mierzących się ze sobą właściwie przy każdej
okazji, np. podczas narodzin, pogrzebów, ślubów, koronacji władców, wizyt dostojników, objęć urzędów. Nic więc dziwnego, że agonistyka wzrastała w ludzie równie
mocno, co umiłowanie demokracji i filozofii. W tym krajobrazie narodziła się idea
współzawodnictwa współczesnych im rzeczywistych herosów. Oto po Wyprawie
Cyrusa, krwawych bojach, długiej tułaczce, wreszcie powrocie greckich wojowników spod Kunaksy w Babilonii do Grecji w latach 401 – 399 p.n.e. lud jako swoją
wdzięczność wobec łaskawości bogów organizuje igrzyska sportowe! Czyż sport
nie nabrał wówczas wymiaru niemal mistycznego? Format ten pozostał nieobcy
większości państw-miast tej cywilizacji.
Grecki historyk Fotios w swej Bibliothece wspomina: „na początku założono
Panatenaje, później Tealczycy ustanowili igrzyska eleuzyjskie ku czci zmarłego Peleusa, potem szły istmijskie ku czci Melikertesa, a następnie olimpijskie, których
początek wywodzi się od Heraklesa, dalej nemejskie na pamiątkę śmierci Archemorosa i wreszcie po zwycięstwie na Równinie Cyrrejskiej, pytyjskie”.
Według Arystotelesa, igrzyska olimpijskie były chronologicznie dopiero siód1

W. Gołębiewski, J. Stroynowski, Olimpijskie fanfary. Kartki z dziejów sportu, Warszawa 1957, s. 14.
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me, pierwotnie lokalne, później najważniejsze, najświętsze świadectwo umiłowania
wiedzy, kultury fizycznej, sportu oraz potrzeby współzawodnictwa, które z czasem
miały popaść w zapomnienie, aby odrodzić się po dwóch tysiącach lat niebytu,
stając się największym manifestem potrzeby współistnienia i braterstwa wszystkich
narodów. Ich źródeł upatruje się w dolinie Alfejosu w Elidzie, nieopodal miasta
Pisy, gdzie mieścił się święty okrąg powstały ku czci najważniejszego z bogów –
Zeusa. W tym miejscu gromadzili się okoliczni mieszkańcy Doryjczycy w celu
zorganizowania corocznej ceremonii, poświęconej ojcu bogów. Historia mówi nam
o Jończykach i Ateńczykach, którzy wspólnie z Doryjczykami oddawali cześć Zeusowi. Miejsce to, zwane Olimpiją, z czasem przekształciło się w centralne sacrum
cywilizacji helleńskiej, gromadzące Greków na najważniejsze ze świąt.
Pojawia się jednakże pytanie, dlaczego właśnie Olimpia? Odpowiedzi jest wiele.
Badacze starożytności niemal solidarnie skłaniają się do jednej koncepcji, którą
skrótowo przedstawię2. Według niej, inspiratorem igrzysk był Pelops, syn Tantala,
a wnuk Zeusa. Zabiegał on o rękę Hipodamei, córki Ojnamaosa, władcy tych
ziem. Według legendy, mógł on zostać zięciem króla pod warunkiem zwyciężenia
go w wyścigu rydwanów czterokonnych powożonymi przez Myrtilosa, syna boga
Hermesa. W razie porażki kandydat musiał zgodzić się na śmierć. Jak podaje przekaz, sytuacja ta powtarzała się trzynastokrotnie, a zmieniła dopiero wraz z przybyciem Pelopsa z Opuntu. Adorator, widząc niewielkie szansę na powodzenie,
posłużył się podstępem, przekupiwszy woźnicę, który zamienił oś rydwanu na
wykonaną z wosku. Podczas wyścigu ten naturalnie się stopił, a rozpędzone konie
stratowały władcę, tym samym przekazując koronę w rękę Pelopsa. Bohater opowieści na pogrzebie teścia zorganizował pierwsze igrzyska w Olimpii ku czci Zeusa,
rozpoczynając tym samym erę ich rozgrywania. Choć to zapewne jedynie mit, być
może znajduje się w nim choćby ziarno prawdy, ponieważ odwołuje się do niego
Pauzaniasz (żyjący między 100 a 180 rokiem naszej ery) w swym Przewodniku po
Helladzie. Grecki geograf utrzymuje, że podczas swej wizyty w Olimpii na jednej
ze ścian świątyni Zeusa widniał fryz przedstawiający scenę zwycięstwa Pelopsa. Te
oraz inne mityczne źródła Świętych Igrzysk Olimpijskich pozostają jednak w sferze pięknych opowieści i – jak pisał Strabon – „stare legendy o założeniu świątyni
i ustanowieniu igrzysk niewarte są uwagi, niektóre z nich podają za założyciela
Heraklesa, jednego z idajskich kuretów, inne zaś – Heraklesa, syna Zeusa i Alkmeny, który też jako pierwszy miał walczyć i zwyciężać w zawodach. Historie te
2

Używając tego stwierdzenia mam na myśli dopuszczanie możliwości istnienia bohatera opowieści.
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opowiadają w różnych wersjach, ale nie przywiązują do nich uwagi”3.
Legendarne początki świętych igrzysk na zawsze pozostaną legendami. Nie możemy jednak zapomnieć o autentycznych wydarzeniach „czasów i krainy bogów
i herosów”.
Prawdziwych źródeł omawianych mistrzostw doszukiwać się możemy w obchodach ku czci starych bóstw: Kronosa i Rei. Wówczas też władcy Pisy urządzali
zawody sportowe, podczas których nagradzali zwycięzców. Zmagania podczas świąt
w Pisie stały się z czasem na tyle popularne, że zaczęto dopisywać do niej legendy
i mity, służące zbudowaniu wokół nich aury powagi i mistycyzmu. Sprzyjały temu
powstanie, a także późniejsze rozbudowywanie świątyni, poświęconej synowi Kronosa – Zeusowi oraz zawiązanie „Świętego przymierza”. Ostatni z przywołanych
faktów jest o tyle istotny, ponieważ przystąpili do niego trzej władcy: król Sparty
– Likurgos, władca Pisy – Klejstenes i Ifitos, pan Elidy. Wraz z ewolucją sytuacji
politycznej półwyspu peloponeskiego do igrzysk dołączali reprezentanci innych
królestw i polis, nadając uroczystości wymiar szczególny, a przede wszystkim już
nie regionalny.
Początkowo Olimpia była miejscem kultu u bram Pisy. W wyniku wzrostu
znaczenia Elidy i prestiżu samych igrzysk zbudowano stadion, który stał się areną
kształtowania nowej tradycji, na jaką niemal 3000 lat później powołał się francuski
baron marzyciel Pierre de Coubertin. Organizację powierzono przedstawicielom
najbardziej szacownych rodów arystokratycznych, następnie oligarchicznych, których nazywano hellanodikami, na znak, że igrzyska w Olimpii są świętem wszystkich Greków bez względu na reprezentowane królestwo czy polis. Fakty te przenoszą początki zawodów w Olimpii aż do roku 1580 p.n.e. Choć podkreślić należy,
że rozważania te to tylko przypuszczenia. Prototyp igrzysk wydaje się zatem równie
skomplikowany, co ich późniejsza historia.
O ile – jak wspomniałem – data pierwszych igrzysk jest niemal niemożliwa do
ustalenia, istnieje bardzo konkretny zapis, który stał się przyczynkiem do uznania
go za przełomowy. Na zachowanych zapisach wyrytych na marmurowej tablicy
odczytujemy datę 776 roku p.n.e4. Otóż dzięki temu dokumentowi poznaliśmy po
raz pierwszy imię zwycięzcy bojów o laur olimpijski – Koroibosa z Elidy. Rok ten
3
Strabon - grecki geograf, historyk i podróżnik żyjący w I wieku n.e. Autor ukończonej po 21 r. Geographicahypomnemata, spisanej w 17 księgach – rodzaju encyklopedii, zawierającej podstawowe definicje geograficzne, opisy znanych
mu krajów, około 4000 nazw geograficznych oraz wiele informacji z zakresu nauk przyrodniczych, medycyny, historii
i innych dziedzin. Jest to najważniejsze dzieło geograficzne starożytności.
4
Data ta nie stanowi o początkach rozgrywania Igrzysk. Już w XII wieku p.n.e w pierwszym roku Wojny Trojanskiej, Achilles zarządził rozegranie zawodów sportowych ku czci poległego Partoklesa. Według greckiego historyka Fotiosa
pierwszymi Igrzyskami były Panatenaje, pradawne święto Hellenów przypadające na zakończenie żniw.
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jest tym bardziej wzniosły, ponieważ ustalono wówczas, że igrzyska u wrót świątyni
Zeusa odbywać się będą w każdym piątym roku (a więc co cztery lata). Okres ten
nazwano olympias ‘olimpiada’, same zaś zmagania określono mianem Olimpia. Jest
to dość istotne z perspektywy uzupełnienia wiedzy o fakt, iż słowo „Olimpiada”
w gruncie rzeczy nie jest pochodną od nazwy łańcucha górskiego, znajdującego się
u granic Tesalii i Macedonii, gdzie według Greków rezydowali bogowie5. Igrzyska
roku 776 p.n.e. były w dzisiejszej perspektywie skromnym, acz doniosłym wydarzeniem. W trakcie dwudniowego święta pierwszy upłynął pod znakiem obrzędów
ku czci bogów, w drugim zaś odbywał się bieg krótki dromos na dystansie 200m.
Systematyka działań, jakie założyli sobie organizatorzy (godność gospodarza
igrzysk sprawowało najpotężniejsze w danym okresie państwo Półwyspu Peloponeskiego), narzucała potrzeba chwili. Regularnie urozmaicano widowiska o: diaulos – bieg na ok. 400 m w 724 r. p.n.e., pale – zapasy, oraz pentatlon – pięciobój
w 708 p.n.e.. Pięciobój tworzyły dyscypliny: bieg krótki, zapasy (obecne również
jako samodzielne dyscypliny), halma – skok, akon – rzut oszczepem i diskos – rzut
dyskiem. Pięćdziesiąt osiem lat później do listy dyscyplin dodano pyx – pięściarstwo, a do rywalizacji w 648 p.n.e. wprowadzono kolejny sport walki pankration
–(„wszechsiła”), łączący ze sobą elementy boksu, siłowania się, zapasów (dziś być
może dyscyplinę tą znawcy określiliby mianem MMA lub K1). W tym samym
roku „dołożono” kolejną dyscyplinę: keles – wyścigi jeźdźców konnych. Nieco
wcześniej bo w roku 25 olimpiady tj. 680 p.n.e. w poczet dyscyplin olimpijskich
włączono tethrippon – wyścigi konne z wykorzystaniem rozgrywane na hipodromie, który prawdopodobnie należało okrążyć dwunastokrotnie6.
Wymienione dyscypliny nie tworzyły konkurencji w dzisiejszym znaczeniu tego
słowa, ale stanowiły agony (hippiczny i sportowy). Obok nich boje toczono również na polu sztuki. Teatrem zmagań heroldów i trębaczy, pretendentów do tytułu
najlepszego był ołtarz u bram areny olimpijskiej. Zwycięzcą zostawał ten herold,
którego głos słyszany był w miejscu najbardziej oddalonym od miejsca wystąpienia,
przy jednoczesnej jasności przekazu, jaki głosił. Warunkiem, który musiał spełnić
trębacz, była doniosłość jego instrumentu.
Udział w igrzyskach helleńskich wiązał się z wieloma obostrzeniami. Najbardziej
podstawowymi warunkami były: narodzenie z obojga greckich rodziców, które
należało udowodnić, jak również usytuowanie w hierarchii społecznej (wykluczano
niewolników z udziału w jakimkolwiek życiu publicznym). Niezbędna okazała się
5
6

W gwoli uzupełniania warto dodać, że dziś również mianem Olimpiada określa się czas pomiędzy Igrzyskami.
Ciekawostka tethripponujest fakt, że zwycięzcą zawodów nie zostawał woźnica, ale właściciel koni.
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również nieskazitelna opinia oraz niczym niezbrukany honor7. Aby zostać dopuszczonym do możliwości stanięcia w szranki z innymi sportowcami należało uprzednio złożyć wraz ze swoimi braćmi i ojcem przysięgę przed posągiem Strzegącego
przysięgi Zeusa Horkios. Przyrzeczenie zobowiązywało uczestników do wytężonego
treningu przez okres dziesięciu miesięcy poprzedzających igrzyska oraz etycznego
zachowania podczas samych zmagań.
Temu samemu obowiązkowi podlegali sędziowie, mających za zadanie obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie zawodników. Arbitrzy nie mogli również przyjmować korzyści, które mogłyby motywować ich do postawy sprzecznej z zasadami.
W przypadku złamania przysięgi, podlegali surowej karze finansowej oraz bezwzględnemu wykluczeniu ze startów w igrzyskach.
Restaurator igrzysk – Pierre de Coubertin – zwykł mówić: „nieważne jest zwycięstwo, ważny jest udział”. Maksyma ta uważana jest za przejaw górnolotnego
piękna, lecz niewiele miała ona wspólnego ze starożytną rzeczywistością. Znaczenie zwycięstwa było ogromne, czego doskonałym przykładem może być fakt, że
jako rachubę periodyzacji igrzysk nie używano ich kolejnych numerów, ale imię
stadionika (olimpionila), czyli zwycięzcy. Ich sława zapewniała nieśmiertelność, co
oznaczało przetrwanie starożytnej cywilizacji ojczyzny. Rodacy stadionika (olimpionika) chcąc wyrazić swą wdzięczność, wystawiali im okazałe, niemal królewskie
grobowce. Forma wyróżnienia polegała na umieszczeniu na jego skroni lauru z gałązki oliwnej z kallistephanos – oliwki pięknych wieńców, rosnącej w Altis w pobliżu
świątyni Zeusa. Niemal uświęcony moment wręczania tej symbolicznej nagrody laureatowi ogłaszał herold. Najpierw wymieniał nazwisko zwycięzcy, jego ród
oraz ojczyznę, po czym wszyscy udawali się na ucztę organizowaną w prytanejonie,
jednocześnie wysyłając dolichodromosa - biegacza długodystansowego do miasta
olimpionika, aby ten poinformował jego mieszkańców o zaszczycie, jaki spotkał ich
ziomka. Ówczesnego splendoru nie da się porównać nawetz życiem dzisiejszych
celebrytów. Towarzyszył mistrzom do końca ich dni. Po śmierci stadionika (olimpionika) wystawiano dlań monumentalny grobowiec lub wznoszono pomnik, aby
pamięć o bohaterze przetrwała kolejne lata8.
Zmierzch starożytnych Igrzysk Olimpijskich nieodłącznie wiąże się z upadkiem
7
Z udziału w Igrzyskach wykluczało popełnienie morderstwa, świętokradztwo oraz naruszenie ekecherii – „pokoju bożego”.
8
Jako ciekawostkę warto dodać, że zwycięzca zmagań olimpijskich otrzymywał dość pokaźne bonifikaty pieniężne
np.: 500 drachm w przypadku Aten, bywał zwolniony z obowiązku płacenia wszelkich podatków, otrzymywał honorowe miejsce
w publicznych punktach miasta, oraz otrzymywał bezpłatne wyżywienie w prytanejonie. Zainteresowanych odsyłam do artykułu Mateusza Ingardena Amatorzy i Zawodowcy starożytnych igrzysk olimpijskich [w:] Olimpijskie Inspiracje, Warszawa 2014.
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cywilizacji greckiej. Po znamiennej dla losów świata bitwy pod Cheroneją w roku
338 p.n.e. Hellada dostała się najpierw pod panowanie królów macedońskich,
a dwieście lat później pod władanie imperium rzymskiego. Wraz z upadkiem państwa, nastąpił powolny zmierzch idei kaloskagathos oraz symboliki uświęconego
obrzędu, na rzecz stworzenia widowiska dla ludu, który miał zostać dzięki temu
obłaskawiony i usatysfakcjonowany w myśl zasady „chleba i igrzysk”. Kres tej ponad tysiącletniej wówczas tradycji nastał wraz z dekretem cesarza rzymskiego Teodozjusza I wydanym w roku 393. Idea jak to idea, nigdy nie pozostaje martwa,
choć na swą restaurację czekała ponad 1500 lat.
Przykładowa bibliografia:
Gołębiowski W., Stroynowski J., Olimpijskie fanfary, Warszawa 1957.
Olimpijskie inspiracje, red. W. Firek, K. Płoszaj, Warszawa 2014.
Firek W., Filozofia olimpizmu Pierre’a de Couberina, Warszawa 2016.
Lipiec J., Filozofia Olimpizmu, Warszawa 1999.
Słapek D., Sport i widowiska w świecie antycznym, Warszawa 2010.
Kubiak Z., Dzieje Greków i Rzymian, Poznań 2003.
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Rzymianie: mściwi łowcy głów
Dla niedoświadczonego czytelnika prac poświęconych historii starożytnej
(zwłaszcza popularnych czy publicystycznych), temat niniejszego tekstu może wydać się co najmniej zaskakujący. Zemsta i Rzymianie? Przecież mieszkańcy Rzymu
wypracowali zespół norm prawnych, który stał się fundamentem naszych praw,
a odwet jest zjawiskiem opozycyjnym do prawa, kojarzącym się z działaniem wynikającym z niskich, wręcz barbarzyńskich, pobudek. Niemniej jednak zemsta stała
się doskonałym motywem wykorzystywanym w literaturze czy filmie.
Tekst ten nie będzie zawierał informacji na temat wielowiekowych sporów filozoficznych i prawnych związanych ze stosowaniem rewanżu dla dochodzenia
sprawiedliwości. Pragnę jedynie stwierdzić, że odwet ten – w przeciwieństwie do
prawa – jest wspólny wszystkim ludziom. Co innego prawo – z niego zemsta została wyrugowana (kara to kara, a nie zemsta). Niemniej jednak w niektórych kulturach ma się świetnie. Przykładami są: Albania i inne kraje bałkańskie, śródziemnomorska wendetta oraz honorowe zabójstwa. Chrześcijaństwo potępiało zemstę,
co bez wątpienia wpłynęło na jej stopniowe wykorzenianie – polskie prawo także
znało to rozwiązanie i nie jednego zdziwiłby fakt, że takie pojęcia, jak: pokora, miłość, odpowiedź i odpowiednik oraz zapomniane już: wróżda czy mir, są z prawem
odwetu ściśle powiązane.
Wróćmy wszakże do Rzymian. Wbrew nowożytnym wizjom, dalecy byli oni od
wyznawania humanitarnych, ogólnoludzkich zasad, które dzisiaj stanowią podstawę porządku międzynarodowego i wyróżnik cywilizacji. Sami dla siebie byli punktem odniesienia. Z tego względu reguły rządzące funkcjonowaniem ich wspólnoty
przeniesione zostały na inne płaszczyzny kontaktów z postronnymi ludami. Od tej
sfery zacznę opowieść o odwecie modo Romano.
Już w starożytności wypowiedzenie wojny było obwarowane różnymi wymogami. W antycznym Rzymie przybrało ono postać tzw. ius fetiale, prawa fecjałów,
pochodzącego od nazwy kolegium kapłańskiego, które zajmowało się zgłaszaniem
chęci walki. Najogólniej rzecz ujmując, procedura ta wyglądała następująco: po
stwierdzeniu, iż obca zbiorowość wyrządziła wspólnocie rzymskiej krzywdę(nawet
urojoną), zwracano się do jej sprawców z informacją uświadamiającą ich o charakterze czynu lub propozycją załatwienia sprawy w sposób polubowny (zwykle
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było to ultimatum). Rzymianie czekali 30 dni na reakcję, a potem przewodniczący
kolegium fecjałów, pater patratus, na granicy dzielącej obie wspólnoty wzywał bogów na świadków, iż Rzymianie występują ze słusznych pobudek i ciskał oszczep
we wrogie terytorium. W ten sposób wypowiadano wojnę sprawiedliwą, bellum
iustum. Takiej walki nie można było przegrać. Bogowie bowiem nie mogli stanąć
po stronie krzywdzicieli. Rzymianie byli przekonani, że toczone przez nich wojny
zawsze są sprawiedliwe, ergo są zwycięskie. Potwierdzają to ich podboje. Motywem
wybuchu wojny był przecież odwet za poniesioną i nienaprawioną szkodę. Polityka
zagraniczna stawała się zatem areną do wymierzania sprawiedliwości. I nie chodziło
już tylko o krzywdy samych Rzymian, ale także niesprawiedliwości wyrządzone ich
sojusznikom. Taki był bowiem obowiązek przyjaciela.
Sprawiedliwość imperium miała postać zemsty. Również w życiu wewnątrzpolitycznym Rzymianie kierowali się takimi samymi zasadami. Oparte były one na
schemacie znanym z procedury fecjałów. Sprawy o morderstwo tradycyjnie postrzegane są za typowy przykład stosowania odwetu (ultio). Powszechnie uznaje się,
że we wszystkich kulturach pierwotnie rozstrzygano je przy pomocy tzw. zemsty
krwawej: mściciel zabijał zabójcę lub członka rodziny, rodu, plemienia czy wioski
zabójcy. Wiodło to do kolejnych zabójstw, czego efektem było życie społeczeństw
w stanie permanentnej wojny. Dopiero wykształcenie się prawa i organów państwa
przyniosło poprawę sytuacji. Jednak wizje historyków i filozofów nie zawsze znajdują potwierdzenie w materiale historycznym. Badacze tzw. kultur pierwotnych
nigdzie nie odnaleźli zemsty krwawej. Istnienie wykształconych instytucji władzy
publicznej także nie musi zakładać zmonopolizowania wymiaru sprawiedliwości.
Przykładem jest Rzym. Paradoksalnie przez długi okres zabójstwo nie było ścigane
przez państwo. Problem ten zostawiono rodowi lub rodzinie poszkodowanego. I co
więcej – praktyka mszczenia się przetrwała niezwykle długo.
Po pierwsze: dla Rzymian zemsta to obowiązek, od którego nie można było
się uchylić. W przeciwnym wypadku traciło się godność, a nawet prawa do dziedziczenia. Mors inulta, niepomszczona śmierć, okrywała hańbą cały ród. Każdy
potencjalny mściciel musiał dołożyć wszelkich starań, aby cała wspólnota widziała,
iż gorliwie wypełnia swój obowiązek. Okazało się przy tym, że dopełnienie odwetu
może stanowić doskonały sposób na podbudowanie swojej pozycji politycznej.
Na początek należało wszystkim oznajmić o zaistnieniu krzywdy i przygotowywaniu się do dokonania zemsty. Mściciel przybierał żałobny wygląd, przestawał golić brodę. Jeśli było to konieczne, zrywał więzy przyjaźni, jakie łączyły go
ze sprawcą (renuntiare amicitiam). Mścicielem zostawał zwykle najbliższy krewny
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męski, ale Rzymianie dopuszczali także możliwość, iż odwetem zajmie się kobieta.
W tym mizoginicznym społeczeństwie, jak się okazuje, kobiety wypełniały zadania
tradycyjnie zarezerwowane dla mężczyzn i co więcej, zyskiwały dzięki temu szacunek (przykładem tego rzymska matrona opisana w tak zwanej laudatio Turiae).
W najdawniejszych czasach o przejściu do czynów decydował zapewne sam ród
(klan). Bez wątpienia oznajmiano klanowi, z którego pochodził złoczyńca, o zaistnieniu czynu wymagającego pomszczenia. W ten sposób otwierano możliwość
polubownego załatwienia sporu. Dogadanie się (pacare), ustalenie i wypłacenie
zadośćuczynienia (okupu), złożenie duchom zabitego stosownych ofiar, mogło
sprawę zakończyć. Gdy tak się nie stało, jedynym wyjściem była czyjaś śmierć. Za
najbardziej pożądane uznawano zgładzenie zabójcy, a za szczyt sukcesu – zabicie go
na grobie jego ofiary. W ten sposób cieniem zmarłego otrzymywały w darze krew,
łzy i ból sprawcy. W okresie wojen domowych Rzymianie potrafili tak czynić: L.
Caesarowi poderżnięto gardło na grobie Variusa, pretor M. Marius Gratidianus został poćwiartowany na grobie rodu Lutatii, a nawet jeszcze Octavianus-Caesar-Augustus miał podobno złożyć w ofierze dla Boskiego Juliusza 300 jeńców wziętych
do niewoli po kapitulacji Peruzji. Zemstą za realne czy wyimaginowane krzywdy
zaczęto także uzasadniać prowadzoną politykę. Tak postąpił L. Cornelius Sulla,
wprowadzając proskrypcje: zapowiedział, że będzie dochodził wyrządzonych jego
rodzinie i jego przyjaciołom krzywd, po czym zmusił lud do uchwalenia prawa,
na mocy którego sporządzono listy obywateli przeznaczonych do zabicia – wrogów Sulli. Osobę umieszczoną na tej liście każdy mógł bezkarnie zabić. Zazwyczaj
kończyło się jednak na straszeniu i zapowiedziach dokonania pomsty. Tak uczynili:
słynny mówca M. Tullius Cicero po powrocie z wygnania i klan Aurii w Larinum
(co już otwiera nam zagadnienie antycznych korzeni współczesnej italskiej mafii).
Oczywiście gdyby wszyscy chcieli mścić się krwawo i widowiskowo, Rzymianie
nawzajem by się wymordowali. Szybko wypracowano zatem ideał rezygnacji z zemsty. Daleko mu jednak do chrześcijańskiego przebaczenia. O wszystkim decydowało polityczne wyrachowanie. „Dla dobra Rzeczpospolitej” godziło się odłożyć na
bok uświęcony obowiązek pomsty. Wielu miało pretensje do C. Gracchusa za to,
że mści się za brata, a nie działa na korzyść wspólnoty. C. Iulius Caesar, aby łatwiej
i szybciej zakończyć wojnę domową, ogłosił swoją clementia – łaskawość – która
pozwalała jego wrogom na skapitulowanie bez narażania się na represje i hańbę
płynącą z poddania się.
Nie tylko zabójstwa i rany były powodowały podejmowanie mściwych kroków.
Były nimi wszystkie czyny, które obiektywnie lub subiektywnie można uznać za
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gwałt na godności obywatelskiej (iniuria). Pozwanie kogoś przed sąd i doprowadzenie do skazania go prawomocnym wyrokiem także było uznawane za słuszny
powód do wzięcia rewanżu w przyszłości. Zazwyczaj czynili tak synowie skazanych
polityków, pozywając dawnych oskarżycieli swoich ojców i krewnych, dzięki czemu
sami zyskiwali sławę, np. Aurelius Cotta w dniu przywdziania togi męskiej wniósł
oskarżenie przeciwko Papiriusowi Carbo, który kiedyś doprowadził do skazania
jego ojca za peculatus (sprzeniewierzeni publicznych pieniędzy). W ten sposób
dziedziczono wrogość (paterna inimicitia). Zawsze jednak starano się doprowadzić
do pojednania pomiędzy zwaśnionymi stronami.
Skoro zatem Rzymianie byli tak mściwi, to już uwaga o tym, że mieli tendencję
do zbierania odciętych głów wrogów – kolejny obyczaj raczej kojarzony z prymitywnymi ludami Ameryki i Azji – nie zaskoczy. Jeszcze w XIX stuleciu ten żenujący
fakt uczeni tłumaczyli albo przejęciem obyczajów Gallów, albo po prostu stwierdzano, że to Gallowie w służbie Rzymian odcinali głowy. Proceder ten był od dawna
pośród Keltów znany i pieczołowicie kultywowany. Jednak Rzymianie i bez galijskich bodźców dostrzegli potencjał płynący z uciętej głowy. Pierwotnie były to capita (nota bene – od nazwy głowy – czaszki wzięła się nazwa Capitolium oraz Calvaria) obcych. Trudno bowiem o bardziej dosadny dowód pokonania kogoś w walce.

Fragment Kolumny Trajana - głowy Daków. Źródło - archeowiesci.pl

Zwyczaj ten przetrwał bardzo długo. Na reliefach kolumny Trajana, ilustrujących
podbój Dacji, kilkakrotnie pokazano odcięte głowy Daków, zatknięte na tyczkach, przywiązane do żołnierskich szat lub wyposażenia, przynoszone cesarzowi.
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Najważniejszą z nich była głowa Decebalosa, wodza Daków, który popełnił samobójstwo, aby nie trafić żywcem do niewoli. Jego głowę zrzucono potem w Rzymie
ze Schodów Gemońskich. Co ciekawe, zachował się nagrobek żołnierza, który
martwemu Decebalosowi głowę odciął. Ti. Claudius Maximus chwali się na nim,
że cepisset Decebalum et caput eius pertulisset („schwytał Decebalosa i przyniósł jego
głowę”).
Dopóki chodziło o głowy wrogów, czyn można było uznać za chwalebny. Szybko okazało się jednak, że wróg wewnętrzny, Rzymianin, nie różni się wcale od najeźdźcy, Galla czy Punijczyka. Z taką samą gorliwością zaczęto więc zbierać głowy
pobratymców. W niektórych przypadkach bywały one warunkiem koniecznym
dla wypłacenia nagrody. Przybijano je wówczas w miejscach publicznych. Najsłynniejszym tego przykładem jest los Cicerona: zabitemu mówcy odcięto prawicę
i głowę, które potem przybito w Rzymie do mównicy. Taka dola spotkała również
Pompeiusa Wielkiego. Jego zakonserwowaną w miodzie głowę sprezentowano Ceasarowi.
Rzymianie zatem bliżsi byli mentalnie do ludów „pierwotnych” niż do „cywilizowanych”. A może łączyli cechy jednych i drugich.

Rewers denara M. Sergiusa
Silusa, 116 r. przed Chrystusem
przedstawiający jeźdzca z głową
pokonanego wroga. Źródło wildwinds.com

Przykładowa bibliografia:
W języku polskim brak jest opracowań traktujących o powyższych
zagadnieniach, ale warto zajrzeć do książek:
Flaiga E., Zrytualizowana polityka: znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie, Poznań 2013.
Jońca M., Parricidium w prawie rzymskim, Lublin 2008.
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Nie tylko Malbork – przyziemne czynności w niewielkich
siedzibach Zakonu Krzyżackiego w Prusach
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w dyskursie akademickim obraz Zakonu Krzyżackiego uległ znacznemu przewartościowaniu. Z instytucji, która była
hołubiona przez naukę niemiecką i pogardzana lub uznawana jedynie za wrogą
w polskim środowisku naukowym, stała ona się przedmiotem obiektywnych interdyscyplinarnych badań historyków, historyków sztuki, archeologów, filozofów1.
Wśród czytelników, którzy są zainteresowani dziejami Krzyżaków, znajdują się nie
tylko specjaliści, ale także zwykli odbiorcy, niezwiązani zawodowo z badaniem
przeszłości. Można zatem stwierdzić, że w pewnym stopniu, od kilkunastu lat
panuje moda na Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie (tak brzmi jego pełna nazwa).
W niniejszym tekście, który ma charakter prezentacyjny, chciałbym przedstawić
Zakon od strony kultury materialnej. Na jego podstawie można bowiem wnioskować o życiu codziennym mieszkańców i władców Państwa Zakonnego w Prusach.
Również skonfrontowanie go ze źródłami pisanymi może być przyczyną licznych
obserwacji.
Wznoszone przez Zakon zamki od wielu lat pozostają w centrum zainteresowań historyków i archeologów zajmujących się dawnym państwem krzyżackim.
Prace traktują przede wszystkim o tzw. zamkach komturskich, zwanych również
konwentualnymi. Były to budowle tworzące bardzo spójną grupę pod względem
form architektonicznych. Poprzez swoją monumentalność i zawarte w bryle treści symboliczne stały się głównym punktem uwagi badaczy. W swojej w pełni
wykształconej formie prezentowały się jako regularne założenia architektoniczne
o czterech skrzydłach zamykających wewnętrzny dziedziniec. Na pierwszym piętrze umieszczano główne pomieszczenia przeznaczone do życia mniszego. Właśnie
łączenie funkcji militarnych, rezydencjonalnych, gospodarczych i klasztornych jest
1
Przykładowe polskie publikacje, ostatnich kilkunastu lat z każdej wymienionej dziedziny: Państwo Zakonu
Krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII do XVI wieku, red. Z. H. Nowak przy współpracy R.
Czai, Toruń 2000; T. Torbus, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014; D. Poliński, Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie w ziemi chełmińskiej, Toruń 2003; S. Kwiatkowski, Zakon niemiecki w Prusach a umysłowość
średniowieczna, Szczecin 2005; Spośród literatury niemieckiej warto wskazać na przetłumaczone na język polski: U. Arnold,
Zakon krzyżacki. Z Ziemi Świętej nad Bałtyk, red. J. Gosieniecka, Toruń 1996; H. Boockman, Zakon Krzyżacki. Dwanaście
rozdziałów historii, przekł. R. Traba, Gdańsk-Warszawa 2004.
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głównym wyróżnikiem tych obiektów. Stąd też wywodzi się ich nazwa. Konwenty
nie były sobie równe pod względem stanu osobowego. Liczyły od kilku nawet do
kilkudziesięciu braci-rycerzy, na których czele stali komturzy zarządzający podstawowymi jednostkami terytorialnymi w Prusach krzyżackich. Ich zastępcami byli
komandorzy zamkowi (domowi). Zazwyczaj w tych podstawowych jednostkach
występowali również kompani, piwniczni, zarządcy wozowni oraz kuchmistrzowie.
W każdym konwencie musiał przebywać także przynajmniej jeden kapłan2.
Zanim wykształcił się typowy kasztel konwentualny musiało minąć wiele lat.
W początkowym okresie pobytu Krzyżaków w Ziemi Chełmińskiej i Prusach otrzymywali oni warownie od książąt polskich i zdobywali na ludności autochtonicznej
adaptując je na swoje potrzeby. Grody, które wznosili od podstaw, były zazwyczaj
prowizoryczne i przystosowane do potrzeb chwili w realiach wojennych. Do połowy XIII w. w budownictwie warownym zakonu krzyżackiego dominowało drewno.
Orientacyjnie przyjmuje się, że od ok. 1250 r. coraz większą rolę przy wznoszeniu
ich siedzib zaczynała odgrywać cegła, a z czasem stała się ona głównym budulcem stosowanym przez Zakon. Dopiero ostatnie 20 lat XIII w. przyniosło upadek
ostatniego powstania pruskiego i stosunkowe uspokojenie sytuacji wewnętrznej.
Pozwoliło to skupić się braciom-rycerzom również na wymogach życia duchowego, a co za tym idzie, na wykształcenie modelu zamku, który łączył w sobie cechy
typowej siedziby suwerena z klasztorem. W dalszej kolejności należy wskazać lata
1308-1309, kiedy to nastąpiły zawłaszczenie Pomorza Gdańskiego i przeniesienie
siedziby wielkich mistrzów z Wenecji do Malborka. Wydarzenia te pociągnęły za
sobą liczne inwestycje budowlane, które szczególnie przybrały na sile w czasach
panowania wielkiego mistrza – Dietricha von Altenburga (1335-1341). Następny
okres wyróżniający się pod względem ilości nowych budowli, to czas pełnienia
najwyższego urzędu w Zakonie przez Winrycha von Kniprode’a (1351-1382). Jego
długie panowanie to nie tylko liczne nowe zamki, ale także zmiany w mentalności
Zakonu i sposobach funkcjonowania państwa. Właśnie wtedy ów twór teokratyczny przeistoczył się w monarchię feudalną, a życie na dworze w Malborku stało się
jednym z najbardziej wystawnych w tej części Europy. Na przełomie XIV i XV w.
powstał zamek w Ragnecie, będący ostatnim kasztelem konwentualnym. Od tego
momentu warownie zakonne były już głównie modernizowane.
Na terenie dawnego państwa krzyżackiego istniało ok. 40 zamków konwentualnych. Oprócz nich, Zakon wznosił jeszcze liczniejsze zamki i dwory, będące
2
S. Jóźwiak, Podziały administracyjne, [w:] Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Władza i Społeczeństwo,
red. M. Biskup, R. Czaja, Warszawa 2009, s 134.
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siedzibami urzędników (wójtów, prokuratorów, komorników, leśnych i rybickich,
którzy zarządzali mniejszymi jednostkami administracyjnymi), folwarkami i młynami połączonymi z budynkami, stanowiącymi mieszkania zarządców, dworami
podróżnymi i myśliwskimi. Ich liczbę można określić na około setkę, ale niewiele
z nich zachowało się w stanie, który pozwala na ich obserwację w terenie3.
Życie zakonników było poddane rygorom, które wynikały ze statutów i reguły
zakonnej. Poniżej chciałbym jednak przedstawić bardziej codzienne zadania, które
wykonywali mieszkańcy zamków i dworów.
Aby ułatwić czytelnikowi wyobrażenie, jak wyglądało życie na prowincjonalnym
zamku krzyżackim, przytoczę za Maxem Toeppenem cytat z 1451 r. dotyczący
siedziby zakonnej w Szestnie. W budynku tym mieszkał prokurator Erwin Hugon
von Heiligenberg oraz:
Thomas Samland mój kapelan zamkowy, Hans mój pisarz i komornik, Martin mój
tłumacz z pruskiego i polskiego i mistrz rybacki, Heinze mój sługa i rybak, Sertuteko
Reusse mój pokojowy, Clement Fochs piwniczny, George Samayte mój sługa, mistrz
Max kucharz, Wekelle kuchcik, Schule Casper pilnujący porządku, uczeń kościelny,
pewien biedak, którego trzymam dla miłości boskiej, Mattis kuchmistrz i ochmistrz,
Brosien marszałek koński i zarządca wozowni, Blasie łowczy (odszedł w roku 1451 by
objąć urząd sołtysa w Muntowie), Barteko z Bartoszyc rybak, Casper kucharz, Hans
kucharz, Georg handlarz płótnem, Hans piekarz, Antonius przekupień4.

Wielkość załogi różniła się od rangi danego zamku bądź dworu, czasu i zadań, które pełnił w systemie państwa. Wymieniani w źródłach ludzie nie musieli
i zapewne zwykle nie rezydowali tylko na terenie zamku. Część z nich codziennie
docierała do pracy z pobliskich osad.
Wypada zacząć od problemu związanego z wyżywieniem mieszkańców zamków. Najczęstszymi zabytkami ruchomymi, znajdowanymi w trakcie badań archeologicznych nie tylko zamków, są fragmenty ceramiki. Na ich podstawie można
wnioskować o życiu codziennym dawnych mieszkańców danego miejsca. Szczególnie ważne są znaleziska, które tworzą spójne, zamknięte zespoły zabytków, jak
3
O ich ilości świadczą wykazy urzędników krzyżackich; tutaj przykładowo: B. Jähnig, Wykaz urzędów. Dostojnicy
zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:] Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Podziały administracyjne i kościelne od XIII
do XVI wieku, red. Z. H. Nowak, Toruń 2000, s. 95-128; idem, Dostojnicy i urzędnicy zakonu krzyżackiego w Prusach, [w:]
Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach. Podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI wieku, red. R. Czaja, A. Radzimiński, Toruń 2013, s. 279-330.
4
Cytat za: M. Toeppen, Historia Mazur, przekł. M.Szymańska-Jasińska, Olsztyn 1995, s. 149-150.
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np. pozyskane ze śmietniska kuchennego w Pucku naczynia gliniane5. Dzięki nim
możemy poznać różnego rodzaju naczynia, którymi posługiwano się na co dzień
w zamkach. Należy przy tym rozróżnić dwa rodzaje serwisów – stołowy i kuchenny. Jest to o tyle istotne, że źródła pisane wymieniają zazwyczaj tylko najcenniejsze
przedmioty. W przypadku naczyń były to zazwyczaj te metalowe.
W kuchniach krzyżackich najczęściej używane były garnki, które służyły do
gotowania i duszenia pod przykryciem. Ich fragmenty często noszą ślady kontaktu
z ogniem. Stosowano również misy gliniane, które przeznaczone były do ucierania,
ale także różnych innych czynności związanych z przygotowywaniem posiłków.
Do pieczenia mięs służył ruszt. W Pucku znaleziono także rynienkę na skapujący
tłuszcz6.
Na blatach znajdowały się głównie dzbanki, kubki, misy i miseczki. W Zakonie
istniał nakaz osobnego spożywania posiłków przez starszych i młodszych braci, czego konsekwencją było istnienie podziału na dwa stoły. Osoby należące do pierwszej
z grup, prawdopodobnie, używały naczyń kominkowych. Serwis ten uznać można
za lepszy ze względu na materiał, z jakiego został wykonany.
W trakcie badań znajdowane są również resztki kuchenne w postaci ości lub
kości zwierzęcych. Niestety zbyt rzadko są one przedmiotem analizy. Badana takie
pomogłoby z pewnością przy opisie diety ludzi średniowiecza.
Urzędy rybickie należały do najważniejszych w Zakonie. Wynikało to z faktu, że
wymogi życia mniszego zabraniały spożywania mięsa przez wiele dni w roku – a co
za tym idzie – zastępowano je rybami. Właśnie gospodarką rybną zajmowali się
głównie ci oficjele. Najważniejszym z nich był rybicki ze Szkarpawy, który podlegał
bezpośrednio Malborkowi. Posiadał on dużo większe kompetencje niż urzędnicy
tej rangi w innych komturiach, zaopatrywał stoły stołeczne w ryby i w inne sprowadzane artykuły, jak np. jaja do posiłków postnych. Tego typu urzędy, ale niepodporządkowane stołecznym władzom i posiadające bardziej okrojone kompetencje,
były rozsiane po terenie całego dawnego państwa krzyżackiego.
Należałoby się również odnieść do tego, gdzie przechowywano żywność, a także
skąd ją pozyskiwano. Przy niemal wszystkich zamkach i dworach istniało zaplecze
gospodarcze7. Folwarki mogły również funkcjonować z dala od głównych siedzib
urzędników krzyżackich. Były one zróżnicowane ze względu na rodzaj gospodar5
M. Milewska, J. Kruppe, Wyposażenie gospodarstwa domowego na zamku w Pucku, „Archaeologia Historica
Polona”, R. LV, nr 1, 2004, s. 233-234.
6
J. Kruppe, M. Milewska, Dzieje zamku w Pucku, Warszawa 2014, s. 82.
7
J. Gancewski, Znaczenie gospodarcze przedzamczy krzyżackich do wojny trzynastoletniej, „Echa przeszłości”, t. I,
2000, s. 27-39; idem, Rola zamków krzyżackich w ziemi chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku. Studia nad gospodarką, Olsztyn 2001.
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ki rolnej, na której się skupiały. Część prowadziła uprawę roślin, inne hodowlę
zwierząt. Istniały także wyspecjalizowane gospodarstwa, które zajmowały się np.
hodowlą sokołów łownych8. Funkcjonowało również regale młyńskie, przez co
większość zamków miała usytuowane na przedzamczach młyny, a poddani byli
zobowiązani do mielenia w nich swego zboża9. Jeżeli chodzi natomiast o przechowywanie żywności, inwentarze krzyżackie często wskazują na korzystanie ze
spichlerzy. Wiemy, że pomieszczenia gospodarcze i magazynowe znajdowały się
również na poddaszach i w przyziemiach domów zamkowych.
Podstawowym problemem (obok zdobywania żywności) było dla ówczesnych
ludzi zapewnienie ogrzewania. Na terenie wyspy zamkowej w Ełku, gdzie znajdowała się najdalej na wschód wysunięta warownia krzyżacka, natrafiono na pokrywę
od systemu grzewczego typu hypocaustum. Był to popularny sposób na ogrzewanie
zamków w dawnym państwie zakonnym. Piece tego rodzaju istniały także przykładowo w Malborku, ale i w innych, znacznie mniejszych warowniach. Zwykle były
one zbudowane w identyczny sposób, ale różniły się wielkością. Składały się z paleniska, nad którym znajdowała się komora akumulacyjna wypełniona do połowy
kamieniami. Od niej były poprowadzone otwory kanałów cieplnych, mające ujście
w posadzkach ogrzewanych pomieszczeń10. Oprócz hypocaustum wykorzystywano
również inne systemy grzewcze, jak np. piece kaflowe.
Wbrew obiegowej opinii dla ludzi średniowiecza ważna była również higiena.
Na terenie zamku w Pucku znajdowała się łaźnia. Pozostałości budynku, w którym
się mieściła odsłonięto w trakcie prac wykopaliskowych. We wnętrzu, przy ścianie
stał długi piec łaziebny. Na podstawie obserwacji kształtu jego trzonu badacze sądzą, że prawdopodobnie był weń wmurowany sporej wielkości kocioł do grzania
wody. Sam budynek mógł być podzielony na dwa pomieszczenia. W jednym znajdowała się izba łaziebna, a w drugi być może służył za rozbieralnię. Tm też znajdowało się wyjście, które prowadziło ku wodzie. Tędy zapewne donoszono ją z fosy
w celu grzania w kotle oraz wychodzono na zimną kąpiel po opuszczeniu łaźni11.
Charakterystyczną cechą zamków krzyżackich (zarówno konwentualnych, jak
i siedzib niższych urzędników) były danskery, gdaniski, tj. wieże bądź wykusze toaletowe. Zazwyczaj umieszczano je nad ciekami lub zbiornikami wodnymi. Jeżeli
nie było możliwości zlokalizowania ustępu w taki sposób, żeby nieczystości były
8
M. Arszyński, Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230-1454), Toruń 1995, s. 199.
9
Ibidem, s. 199-200; Powstała niedawno obszerna monografia dotycząca młynarstwa w państwie krzyżackim - R.
Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do1454 r.), Gdańsk 2012.
10 B. Pospieszna, Ogrzewanie w Zamku Malborskim w danych wiekach, Malbork 2002, s. 22.
11 J. Kruppe, M. Milewska, op. cit., s. 45-46.
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automatycznie usuwane przez wodę, wówczas należało zaopatrzyć owe budowle
w odpowiednie otwory, z pomocą których co jakiś czas były one wybierane. Z taką
sytuacją spotkali się np. archeolodzy badający zamek w Giżycku. Gospodarka nieczystościami była zresztą ważna zarówno w czasie pokoju, jak i może nawet szczególnie w czasie oblężenia.
W dawnym państwie zakonnym zdarzały się również miejsca na swój sposób
szczególne, a codzienne czynności w nich wykonywane były specyficzne. Przykładem może być gospodarstwo, które zdaniem archeologa Adama Chęcia znajdowało
się na terenie obecnej wsi Szaleniec lub w jej okolicy12. Nazwa Torichthof może
sugerować, że był to teren odosobnienia dla „szalonych” braci zakonnych. Źródła
pośrednio wskazują na istnienie tutaj kaplicy, ponieważ odnotowują sprzęty liturgiczne jako wyposażenia tamtejszego dworu.
Niniejszy tekst przedstawia wybrane zagadnienia w sposób skrótowy. Warto
zwrócić uwagę na istnienie wielu problemów badawczych dotyczących powyższych
kwestii, które do tej pory nie znalazły omówione. Z tego względu przyszli badacze
Zakonu Krzyżackiego mają jeszcze dużo do zrobienia.
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Elżbieta Batory - „Krwawa hrabina”
O Elżbiecie Batory krąży wiele legend. Nie poznamy ich jednak ze szkolnych
podręczników, ponieważ osoba ta do dzisiaj buzi spore kontrowersję. Poprzez nazywanie jej „krwawą hrabiną”, „Wampirzycą z Siedmiogrodu” i „Panią na Cachticach”, przedstawia się ją zazwyczaj jako okrutną, pozbawioną uczuć oraz taką, która
dla zachowania wiecznej urody kąpała się we krwi młodych dziewic. Ale czy tak
było naprawdę?
Arystokratka, o której mowa, przyszła na świat 7 sierpnia 1560 roku w rodzinnym majątku Nyirbator. Pochodziła ona z magnackiego rodu Batorych. Była
siostrzenicą polskiego władcy Stefana Batorego. Początki owej dynastii, wywodzącej
się z węgierskiej szlachty, sięgają XIII wieku. Na ród ten składało się kilka gałęzi,
których dwiema największymi były Somlyo oraz Ecsed1. Za reprezentanta pierwszej
z nich uznać można polskiego władcę – Stefana Batorego2. To właśnie jego siostra
Anna oraz Jerzy – przedstawiciel linii Ecsed – byli rodzicami Elżbiety. Dzięki zawarciu tego małżeństwa doszło do połączenia dużych majątków, co miało wpływ
na przyszłe losy Elżbiety. Dobytek należący do rodziny Jerzego znajdował się Węgrzech, natomiast Elżbiety umiejscowiony był w Siedmiogrodzie. Duży wpływ na
dalsze życie hrabiny miał także fakt jej pokrewieństwa z Gabrielem (Gaborem) Batorym – księciem siedmiogrodzkim w latach 1608 – 1613. Na temat dzieciństwa
Elżbiety niewiele wiadomo. Z zachowanych źródeł można jednak wywnioskować,
iż odznaczała się ona nieprzeciętnymi urodą oraz inteligencją. Znała języki: niemiecki oraz łaciński3. Badacze sygnalizują również, iż arystokratka cechowała się
niekontrolowanymi napadami gniewu, agresji. Jako powód takiego zachowania podają fakt, iż była ona świadkiem egzekucji Cygana oskarżonego o porwanie dziecka
(za karę łamano go kołem). Uczestniczyła ona również w wymierzaniu kary zbuntowanym chłopom przez swego kuzyna (wtedy obcinano im uszy i nosy). Uważa
się, że wydarzenia te rozbudziły w Elżbiecie pokłady sadyzmu oraz żądzę zabijania.
W 1573 interesująca mnie arystokratka poślubiła hrabiego Franciszka Nádasdy
– węgierskiego możnowładcę4. Był on spadkobiercą majątku należącego nie tylko
1
2
3
4

I. Czamańska, Batorowie [w:] Słownik dynastii Europy, red. J. Dobosz, M. Serwański, Poznań 1999, s. 58-60.
L. Makkai, Stefan Batory w Siedmiogrodzie, Warszawa 1961, s. 7-15.
A. Wasielewski, Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008, s. 147-148.
Ibidem, s. 148.

30

Iwona Górnicka

do swojej rodziny, ale także do bliskich Draghaffy. Ich dorobki znajdowały się
wówczas na terenach będących pod panowaniem Habsburgów oraz w Siedmiogodzie. Małżeństwo Elżbiety i Jerzego było udane. Doczekali się oni czwórki dzieci
(troje dożyło wieku dorosłego). Mimo powszechnych opinii, iż Elżbieta już wtedy
przejawiała swe sadystyczne skłonności, zachowane dokumenty nie potwierdzają
tego. Na ich podstawie rysuję się obraz wspierającej żony, która była przy tym
sprawiedliwą zarządczynią majątku. Prawdą jest, iż na jej dworze przebywały młode szlachcianki, jednak nie było to niczym zadziwiającym w ówczesnych czasach.
Sytuację Elżbiety zmieniła się po śmierci jej męża w 1604 roku5. Otrzymała
ona wtedy olbrzymi majątek. Dodatkowo po śmierci brata Stefana w 1605 jej
własnością stał się zamek Deveny6. Jego położenie miało znaczenie strategiczne.
Znajdował się on w połowie drogi z Wiednia do Pozsony (dziś Bratysława), tj.
stolicy Węgier Królewskich. Stanowił zatem punkt do ataku na Wiedeń. W 1606
roku Elżbieta osadziła go swoimi oddziałami, co nie spodobało się ani mieszkańcom Pozsony, ani Habsburgom.
Zbrodnie Elżbiety miały ujrzeć światło dzienne w 1610 roku wskutek skarg
kierowanych na nią do Palatyna Węgier – Jerzego Turzo. Owe zarzuty dotyczyły
dziwnych praktyk odprawianych przez hrabinę, które łączono ze odnajdowanymi
w lesie zmasakrowanymi ciałami młodych dziewcząt. Elżbieta miała słynąć także
z wymyślnych tortur, jakim poddawała swą służbę. Wśród nich znajdować się
miały takie działania, jak: wbijanie szpilek pod paznokcie, kaleczenie nożyczkami
czy też zszywanie ust, bicie, chłostanie. Wobec tych oskarżeń Palatyn miał przeprowadzić dochodzenie, by w ten sposób, dzięki zebranym dowodom, wkroczyć na
zamek. W lochach budynku znajdowały się ciała zamordowanych kobiet. Hrabinę
podobno przyłapano na odbieraniu życia kolejnej ofierze7. Powstaje zatem pytanie,
dlaczego Elżbieta miałaby dopuszczać się tak okrutnych czynów? Wydaje się, że
było to konsekwencją jej pragnienia bycia wiecznie młodą. To zaś zapewnić jej
mogła jedynie krew młodych dziewic, w której brała kąpiel.
„Krwawe kąpiele”						
Jak wspomniałam, Elżbieta była owładnięta żądzą zachowania wiecznej młodości. Ciągle obserwowała w lustrze, czy nie przybywa jej zmarszczek lub siwych
5
Ibidem, s. 50.
6
A. Szabelski, Postać Elżbiety Batory w historiografii…, s. 95- 97.
7
W zamku leczono wówczas kobietę zaatakowaną przez dzikie zwierzę. O ile jej zeznania oczyściłyby Elżbietę,
nie zdecydowano się na ten krok. Ł. Włodarski, Elżbieta Batory – ofiara politycznego spisku, W mroku historii, [dostęp:
17.08.2016], <http://wmrokuhistorii.blogspot.com/2015/08/elzbieta-batory-ofiara-politycznego.html>.
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włosów. Gdy dostrzegała jakieś mankamenty, swą złość wyładowywała na służbie. Właśnie podczas jednego z takich napadów odkryła „nowy eliksir”. Otóż,
bijąc jedną z podwładnych, kropla krwi dziewczyny spadła na twarz Elżbiety. Gdy
arystokratka otarła ją, spostrzegła, iż cera w tym miejscu wydaje się być gładsza
i jędrniejsza. Przebywająca obok czarownica i znachorka– Anna Darvulia– miała
wtedy podsunąć jej pomysł „krwawych kąpieli”. Od tego czasu z okolic zaczęły znikać młode kobiety, które pozbawiano krwi w podziemiach zamku. Legenda głosi,
że właśnie w tym celu (a pod pretekstem zapoznania z etykietą dworską) hrabina
zapraszała na swój dwór także szlacheckie córki. Ich śmierć zazwyczaj tłumaczyła
nieuleczalną chorobą. Szybki pochówek bez obecności rodziny miał natomiast
zapobiec jej rozszerzaniu się. Z czasem jednak ciała dziewcząt przestały mieścić się
w lochach. Zaczęto je zatem wyrzucać do fos lub zakopywać w pobliskich lasach.
To właśnie odór rozkładających się trupów miał zwrócić uwagę okolicznych mieszkańców na praktyki odbywające się na zamku. Oni zaś w celu wyjaśnienia sprawy
powiadomili palatyna węgierskiego o swych podejrzeniach. Jednak wydarzeniem,
które prawdopodobnie przypieczętowało dalsze losy Elżbiety, było także obranie
na Księcia Siedmiogrodu Gabriela. Władca ten chciał bowiem poszerzyć swoją
władzę o Węgry. Do starcia miało dojść w 1610 roku. Opowiedzenie się Elżbiety
po stronie krewnego mogło przesądzić o jego sukcesie. Aby temu zapobiec, Jerzy
Turzo aresztował hrabinę pod koniec sierpnia tego roku.
Warto zaznaczyć, że nie bez znaczenia był tutaj także aspekt finansowy. Skazanie
arystokratki przez sąd królewski pozwoliłoby władcy przejąć 1/3 jej majątku. W tej
kwestii hrabina okazała się być zapobiegawcza. Rozpisała cały dorobek pomiędzy
swoje dzieci8.
Proces, którego nie było…
Głównymi dowodami, na jakich opierano zarzuty wobec Elżbiety, były (wymuszone torturami) zeznania świadków. Uznać je można za sprzeczne. Nie brano
wówczas nawet pod uwagę faktu, iż w chwili, gdy zmarły dwie z domniemanych
ofiar, Elżbiety nie było w majątku. O ile świadkowie podczas przesłuchań mówili
o zbrodniach hrabiny, żaden z nich nie był naocznym świadkiem owych wydarzeń.
O wszystkich tych przewinieniach mieli bowiem tylko słyszeć. Kolejną wątpliwą
kwestię stanowi liczba ofiar, jaka została podana podczas zeznań. Owe szacunki
wahały się od 70 do około 300 zabitych9. Ze względu na jej wielkość, dziwić może
8
9

A. Szabelski, Postać Elżbiety Batory w historiografii, s. 46.
Ł. Włodarski, Elżbieta Batory – ofiara politycznego spisku, W mroku historii, [dostęp: 17.08.2016], <http://
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fakt, iż nikt do momentu procesu nie zainteresował się nagłym zniknięciem tylu
osób. Elżbieta Batory nie doczekała procesu. Zmarła po czterech latach przetrzymywania w areszcie. Dowody jej zbrodni były tak słabe, iż nawet palatyn zdawał
sobie sprawę z niemożliwości tych przewinień. Poza tym, przepisanie majątku na
dzieci zniweczyło także plan przejęcia przez niego włości hrabiny. Ze względu na
to, nie miał on powodów, aby przyspieszać całą procedurę. Wiedział, iż Elżbieta
miała duże szansę na odparcie zarzutów. On zaś oprócz kompromitacji mógł również ponieść karę za jej nielegalne uwięzienie. Na mocy Złotej Bulli Andrzeja II10
oraz zbioru praw Królestwa Węgierskiego sporządzonego w 1515 roku, nie wolno
było przetrzymywać szlachcica bez sądowego wyroku. A jeśli chciano tego dokonać, potrzebne były dobitne dowody jego winy.
Narodziny „czarnej legendy”
Rzeczą zastanawiającą w przywołanej historii jest także fakt, iż „czarna legenda”
Elżbiety narodziła się dopiero w 1729 roku11. Za jej autora uważany jest jezuita –
Laszlo Turoczi. Wydał on bowiem dzieło pt. Ungaria suis cum regibus compendio
data. To właśnie w tej książce padły wszystkie oskarżenia kierowane pod adresem
hrabiny. Jednak z powodu czasu dzielącego opisywane incydenty, wiarygodność
źródła należy uznać za bardzo niską. W pojawieniu się oskarżeń względem Elżbiety węgierscy badacze doszukują się także motywów politycznych. Wówczas na
emigracji przebywał – spokrewniony z rodziną Batorych – Franciszek II Rakoczy
– przywódca antyhabsburskiego powstania. Miała to być więc kampania skierowana przeciwko Rakoczemu poprzez uderzenie w jego dalekich krewnych12.Może to
wyjaśniać okoliczności powstania interesującej mnie legendy.„Krwawy” obraz Elżbiety utrzymywał się w wiekach XIX i XX. Dopiero w drugiej połowie lat 80. XX
w. znany węgierski historyk, Laszlo Kalman Nagy, zajął się badaniem tej sprawy13.
Wskutek zwrócenia uwagi na daną kwestię węgierska historiografia również podjęła
się rehabilitacji Elżbiety i postanowiła zweryfikować oskarżenia kierowane pod jej
adresem. Badacze doszli do podobnych wniosków, co wspomniany naukowiec, tj.
hrabina została uwieziona wbrew prawu. Zarzuty kierowane pod jej adresem były
fałszywe, a ona sama padła ofiarą politycznego spisku.
wmrokuhistorii.blogspot.com/2015/08/elzbieta-batory-ofiara-politycznego.html>.
10 W. Felczak, Historia Węgier, Wrocław 1983, s. 40-41.
11 A. Szabelski, Postać Elżbiety Batory w historiografii…, s. 95-104.
12 Ibidem, s. 102-103.
13 Wydał dwie książki poświęcone tej sprawie: Niesławna Batory (A rossz hírű Báthoryak) z 1984 roku oraz Wielki
Czarny Bej: Fenenc Nadasdy (Az erős fekete bég: Nádasdy Ferenc) z roku 1987.
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Z kolei dr Irma Szádeczky-Kardoss w swej pracy poświęconej Elżbiecie14 zwraca
uwagę, iż powodem oskarżeń kierowanych pod adresem hrabiny mogły być jej zainteresowania nowymi metodami leczenia oraz uzdrawiania. Kluczową rolę odgrywała tutaj
Anna Darvulie, która nie była (jak powszechnie głoszono) czarownicą, lecz położną
i uzdrowicielką sprowadzoną przez Elżbietę z Wiednia do jej pałacu. Obie starały
się wprowadzić nowe, skuteczniejsze metody leczenia. Sama Darvulia stosowała
techniki, takie jak: upuszczanie krwi czy wycinanie miejsc chorobotwórczych, np.
guzów. To właśnie ślady pozostające na ciele wyleczonych osób miały być brane
za pozostałości po stosowanych przez hrabinę torturach15. Wszystko to zaś zostało
później wykorzystane przy tworzeniu legendy.
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I. Szádeczky-Kardoss, Báthory Erzsébet igazsága (Erzsébet Batorego Prawda).
15
Ł. Włodarski, Elżbieta Batory – ofiara politycznego spisku, W mroku historii, [dostęp: 13.08.2016], <http://
wmrokuhistorii.blogspot.com/2015/08/elzbieta-batory-ofiara-politycznego.html>; An examination of the l Life and Trial
of Erzsebet Bathory [w:] Élet és Tudomány (Life and Science), 2005.

Bartosz Staręgowski

Rzecz o walce ze „zbójcami i gwałtownikami” - czyli
krótki zarys działalności formacji policyjnych w XVII w.
Walka z przestępczością zorganizowaną i indywidualną, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, były jednymi z istotniejszych problemów z jakimi
poradzić musiały sobie władze I Rzeczpospolitej. Wzrostowi poziomu zagrożenia
sprzyjały stany wyjątkowe destabilizujące porządek państwowy, takie jak: okresy
bezkrólewia czy niekończące się konflikty zbrojne oraz zdemobilizowane gromady
żołnierzy, bandy przestępcze czy pozbawieni kontroli żołnierze cudzoziemscy, nielegalnie przekraczający granice. Niektóre terytoria Rzeczpospolitej narażone były
na szczególny rodzaj niebezpieczeństwa. Małopolska oraz Ruś Czerwona zmagały się ze zjawiskiem rozbójnictwa karpackiego, do którego zwalczania utworzono
specjalną formację, tj. piechotę górską. Problematyczna była również przestępczość
indywidualna, której dopuszczali się przedstawiciele różnych stanów społecznych.
Choć rozwiązanie tych problemów powodowało konieczność utworzenia urzędów,
instytucji i środków przymusu bezpośredniego, służących zapewnieniu spokoju
publicznego oraz poszanowania prawa.
Starosta, starosta generalny,
marszałek wielki – urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo.
Najważniejszym lokalnym urzędnikiem odpowiedzialnym za egzekwowanie
i wykonywanie prawa był starosta1. Początki tego stanowiska sięgają jeszcze czasów
średniowiecza. Wprowadził je (na wzór czeski) król Wacław II. Osoba obejmująca ten urząd początkowo była zarządcą i namiestnikiem danej prowincji2 oraz
posiadała rozległe kompetencje wojskowe, mogła powoływać szlachtę pod broń
i prowadzić ją do bitew. Z czasem jednak (na przełomie XIV i XV w.) utraciła je,
tj. obowiązki ograniczono głownie do sfery sądowniczo-administracyjnej. W zakresie władzy sądowniczej posiadała zwierzchność nad własnym sądem grodzkim,
który rozpatrywał sprawy z czterech artykułów starościńskich: gwałtu, podpalenia,
rozboju na drodze i najścia na dom oraz sprawy szlachty nieosiadłej i niektóre
1
A. Prochaska, Samorząd województwa ruskiego w walce z opryszkami, „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Akademii Umiejętności”, seria 2, t. XXIV, 1907, s. 270.
2
Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983, s. 194.
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cywilne3. Jednym z jej praw było tzw. prawo miecza, które pozwalało na egzekwowanie wyroków sądów. Do tego celu służyła jej milicja starościńska, czyli niewielki
odział uzbrojonych i umundurowanych pachołków, trzymających wartę przy sądzie grodzkim oraz mających za zadanie wyłapywanie i zwalczanie przestępców4.
Starostowie wywodzący się z magnaterii posiadali niejednokrotnie własne oddziały
wojsk prywatnych.
Szczególnie dużo pracy mieli starostowie w okresie bezkrólewia. Niektóre sejmiki ziemskie (zwłaszcza te przygraniczne), nakładały na nich obowiązek wyłapywania cudzoziemców, którzy nielegalnie przekraczali granicę. Takie zadanie było
typowe dla wielkopolskich urzędników po śmierci Zygmunta III Wazy. O każdym
wspomnianym przypadku mieli oni informować interreksa5 – Jana Wężyka – oraz
starostę generalnego wielkopolskiego, do którego miano odsyłać tych, którzy takiego procederu dokonywali. Z uwagi na to, iż milicja starościńska mogła nie poradzić sobie z tym zadaniem, postanowiono utworzyć dla niej wsparcie w postaci
oddziału piechoty wybranieckiej6.
Na niektórych ziemiach królestwa pozostawiono starostów generalnych.
W Wielkopolsce, Małopolsce, na Rusi i Podolu, utrzymano urzędy „generałów”7.
Ich możliwości wykraczały poza te, którymi dysponowali zwykli starostowie. Jedną
z najważniejszych była choćby możliwość powoływania samoobrony terytorialnej
w postaci wojska powiatowego czy lokalnego pospolitego ruszenia8. Starosta generalny uważany był za najwyższego strażnika, toteż jego kluczową funkcją było
zapewnienie bezpieczeństwa podległemu sobie terytorium, a to zadanie w wielu
przypadkach wymagało większej siły zbrojnej aniżeli tą, którą dysponowała milicja
starościńska.
3
Ibidem, s. 198-199.
4
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. III, Warszawa 1902, s. 216-217. Ł. Kuć, Funkcjonowanie
prawa karnego wobec szlachty w Rzeczpospolitej w wiekach XVI i XVII, <http://historia.org.pl/2010/07/21/funkcjonowanie-prawa-karnego-wobec-szlacs/>.
5
Interreks, to osoba która pełniła obowiązki głowy państwa w okresie bezkrólewia. Interreksem każdorazowo
zostawał Prymas Polski.
6
Uchwała zgromadzenia szlachty województw poznańskiego i kaliskiego w Poznaniu 14 maja 1632 r. [w:] Lauda
średzkie i poznańskie województw poznańskiego i kaliskiego, oblatowane w grodzie poznańskim w latach 1601-1673, Biblioteka
Czartoryskich, rękopis 1774, s. 132.
7
Z. Góralski, op. cit., s. 195-196.
8
Uchwała sejmu nadzwyczajnego województw poznańskiego i kaliskiego w Środzie 5 sierpnia 1626 r.; Mandat
Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, wojewody łęczyckiego i generała wielkopolskiego, zwołujący zjazd senatorów i deputatów
szlachty do Środy na 1 września 1626 r.; Uniwersał Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, wojewody łęczyckiego i generała wielkopolskiego, zwołujący szlachtę na pospolite ruszenia do miast powiatowych na 30 lipca 1627 r., Akta sejmikowe województw
poznańskiego i kaliskiego, wyd. W. Dworzaczek, t. I, (1572-1632), cz. 2, Poznań 1962, s. 206-209, 231-232. Dokumenty
te są przykładem ilustrującym kompetencje starosty generalnego. W tym konkretnym przypadku starosta generalny Adam
Sędziwój Czarnkowski, został wybrany pułkownikiem wojska powiatowego oraz próbował zorganizować lokalne pospolite
ruszenie w celu obrony granic podległego mu obszaru administracyjnego, czyli województw wielkopolskich poznańskiego
i kaliskiego.
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Uprawnienia policyjno-sądowe miał również jeden z urzędników centralnych,
tj. marszałek wielki koronny. Jego zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa
i spokoju w miejscu przebywania króla. Podobnie jak starosta, zarządzał on podległym sobie sądem oraz dysponował siłą zbrojną w postaci dwóch chorągwi piechoty: jednej w Koronie, drugiej na Litwie oraz strażą (milicją) marszałkowską. Jej
umundurowanie i uzbrojenie nawiązywało do hajduków, czyli piechoty polsko-węgierskiej. Marszałek najczęściej dysponował 150 osobowym regimentem takiej
piechoty9. Dzisiaj jego kompetencje można byłoby porównać do tych, którymi
dysponuje minister spraw wewnętrznych.
Milicja miejska jako organ zapewniający bezpieczeństwo w mieście.
Władzom miast podlegały oddziały policji, których zadaniem było zapewnienie
bezpieczeństwa i spokoju na ulicach. Trzymała również wartę przy budynku sądu
miejskiego, ochraniała burmistrza oraz pacyfikowała przestępców i krnąbrnych
poddanych10. Ciekawą sytuację, związaną z działaniem milicji miejskiej, poznajemy
z protestacji Aleksandra Rożniatowskiego, żołnierza z chorągwi rotmistrza Konstantego Opalińskiego. Miała ona miejsce w 1648 r. w Poznaniu. Otóż wspomniany wojskowy żalił się, iż został napadnięty przez Buszewskiego podczas transakcji
zakupu konia. Ze względu na podjęcie obrony, nie obyło się bez ran, przez co Rożniatowski udał się w celu ich opatrzenia do cyrulika (medyka) Daniela. W trakcie
jego pobytu we wspomnianym miejscu wtargnęła milicja, która wzięła poszkodowanego żołnierza za agresora i prowodyra wcześniejszego zajścia. Rożniatowski
w protestacji zeznał, iż został pobity płazami halabard i spis, a następnie, wśród
gwizdów i wyzwisk, odprowadzony do rezydencji burmistrza, gdzie miał wyjaśnić
całe zajście. Choć ostatecznie żołnierz nie został pociągnięty do odpowiedzialności,
a sprawa została wyjaśniona, to zdecydował się on na złożenie skargi na burmistrza,
który w bezprawny sposób wykorzystał przysługujące mu możliwości do pacyfikacji niewinnego człowieka11. W tym przypadku, o ile zarzut Rożniatowskiego
był rzetelny, mamy do czynienia albo ze świadomy nadużyciem władzy albo zwykłą pomyłką. Nie zmienia to jednak faktu, że w przypadku naruszenia porządku
publicznego milicja miejska interweniowała, karząc tych, którzy nie przestrzegali
norm społecznych.

9
Z. Góralski, op. cit., s.76-77. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska…, t. IV, s. 188-189.
10
Z. Głoger, Encyklopedia staropolska…, t. IV, s. 217.
11 Protestacja Aleksandra Rożniatowskiego, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Księgi Grodzkie Poznańskie, Relationes, zesp. 20/sygn. Gr. 693 k. 807-809.
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Samoobrona terytorialna - wojsko powiatowe.
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa województwom w trakcie działań
zbrojnych, wsparcie wojska państwowego oraz zwalczanie zorganizowanych grup
rabunkowych i przestępczych, przyczyniła się do rozpoczęcia dyskusji nad powołaniem nowej formacji wojskowej, która miała wypełniać te zadania. Proces kształtowania się wojsk powiatowych rozpoczął się w 1613 r. podczas sejmu zwyczajnego
w Warszawie, trwającego od grudnia 1612 do lutego 1613 r. Wówczas w konstytucji pojawił się ustęp umożliwiający powoływanie żołnierzy przez sejmiki ziemskie.
Sam jednak mechanizm powoływania takiego żołnierza zastosowano już wcześniej,
tj. w okresie pierwszych bezkrólewi. Ostateczne ukonstytuowanie tej formacji nastąpiło po 6 latach, na sejmie zwyczajnym trwającym od stycznia do marca 1619
r.12 Konstytucja sejmowa zagwarantowała wówczas możliwość organizacji wojsk
powiatowych: „Do której obrony potocznej tym więcej posiłków przyczyniając, za zgoda województw uchwalamy żołnierza powiatowego”, a także formę jego opłacania13.
Od tego momentu sejmiki mogły powoływać wspomniane wojska, z zastrzeżeniem
jednak aby wybranych przez sejmik oficerów mianował król, wydając dla oficerów
odpowiednie listy przypowiednie (dokumenty prawno-wojskowe sankcjonujące
funkcjonowanie oddziału). Żołnierze wchodzący w skład wojska powiatowego,
zapewniali bezpieczeństwo podległemu sobie terytorium, zwalczając zdemobilizowanych żołnierzy, wyłapując nielegalnie przekraczających granicę cudzoziemców
oraz rozbijali grupy „swawolników”, przestępców i zbuntowanych chłopów14. Na
niektórych obszarach ich działania koordynował starosta generalny, który informował o niebezpieczeństwach, a często również stawał na ich czele. W sytuacjach krytycznych, wojsko powiatowe zapewniało niezbędne wsparcie armii państwowej15.
Najbardziej specyficzną częścią wojska powiatowego byli harnicy i smolacy – piechota górska, zaciągana do walki z rozbójnictwem karpackim, a będąca najbardziej
charakterystycznym przykładem staropolskiej policji.
Piechota górska jako staropolska formacja policyjna.
Formację tą zaciągano w niektórych rejonach Małopolski i Rusi Czerwonej16.
12
D. Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi czerwonej w latach 1572-1717, Lublin 2008, s.
34-52.
13 Volumina Constitutionum (dalej VC), t. III, vol. 1, Warszawa 2010, s. 246
14 Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. II (1648-1864), red. Janusz Sikorski, Warszawa 1966, s. 2728, A. Prochaska, Samorząd województwa…, s. 274-276.
15
A. Borowiak, Wojska powiatowe przed kampanią piławiecką w 1648 r. [w:] Staropolska sztuka wojenna, t. II, red.
Z. Hundert, Oświęcim 2013, s. 129-131.
16
D. Kupisz, op. cit., s. 348. Zaciągały je powiaty: oświęcimsko-zatorski, sądecki, biecki, czchowski i szczyrzycki
w woj. krakowskim, pilzneński w woj. sandomierskim a także ziemia przemyska, sanocka i halicka w woj. ruskim.
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Po raz pierwszy zgodę na jej zaciągnięcie wydał sejm z 1620 r. na wniosek posła
z powiatu oświęcimskiego. Tekst konstytucji brzmiał: Namnożyło się w Księstwach
Oświęcimskim i Zatorskim zbójców i gwałtowników tak wiele, że… obywatele tych
księstw bezpieczeństwa mieć nie mogą. Na zniesienie takiej angaryi… panu staroście
oświęcimskiemu… służebnych ludzi na tę potrzebę przyjąć pozwalamy…17. Od tej
pory w księstwie oświęcimsko-zatorskim powoływano piechotę górską co roku,
a niedługo również i inne powiaty wzięły z niego przykład18. Zadaniem jej było
zwalczanie rozbójnictwa i przestępczości. Walka z rozbójnictwem karpackim wymagała odpowiednio opracowanych metod zwalczania, gdyż jej organizacja przywodzi na myśl pierwsze zorganizowane grupy przestępcze. Oprócz powstających
spontanicznie tzw. „towarzystw zbójnickich”, mieliśmy do czynienia również
z przykładami takich organizacji o charakterze trwałym. Do grup o takim charakterze werbowani byli zazwyczaj ludzie, którzy wnosili swój wkład w postaci
własnych, unikatowych umiejętności. Bractwa te odznaczały się również pewnymi
zasadami w postaci poczucia solidarności i dbania o własnych członków, zmową milczenia podczas procesów, przysięgą na wierność swojemu przywódcy, czy
ściganiem i karaniem śmiercią zdrajców19. Ich wizerunek znacznie odbiegał od
tego, który mieliśmy okazję poznać choćby przy okazji oglądania serialu „Janosik”,
przedstawiającego szlachetnego rozbójnika walczącego z uciskiem.
W walce z tak zorganizowanym wrogiem niezbędne okazało się stworzenie formacji, która skutecznie mogła stawić czoło zagrożeniu. W niektórych województwach piechotę górską nazywano harnikami, w innych zaś smolakami. Pierwsza nazwa pochodziła od niemieckiego słowa harnisch ‘zbrojny’. Mówiono tak na zbrojną
straż powiatową, która miała wyłapywać zbójców. Miano smolacy zapewne było
związane z zawodem ludzi wyrabiających smołę, z których rekrutowano piechotę
górską20. Zaciągano ich w analogiczny sposób jak wojsko powiatowe. Na podstawie uchwał sejmików ziemskich określano liczebność, wyznaczano dowódców,
sposoby finansowania, czas służby i zadania do realizacji. Do pomocy piechocie
górskiej zobowiązywano okoliczną ludność, o czym informują nas uchwały sejmiku
województwa krakowskiego: A gdzieby też tego potrzeba niosła żeby ci ludzie za temi
rozbójnikami sami chodzący im podołać nie mogąc… powinna ona wieś lub mia17 VC, t. III, vol. 1, s. 278.
18
D. Kupisz, op. cit., s. 348-349.
19
W. Ochmański, Zbójnictwo góralskie. Z dziejów walki klasowej na wsi góralskiej, Warszawa 1950, s. 66-81.
Chociaż są dowody na to iż na procesach często pojawiały się nazwiska rozbójników, których zadenuncjowali ich „koledzy
po fachu”, to najczęściej byli to ci którzy już nie żyli albo zostali już schwytani, często też działała zmowa milczenia i po
prostu nawet w obliczu tortur, nie wydawano własnych pobratymców.
20
Ibidem, s. 199.
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steczko…, na taki gwałt zwoławszy się dzwonkiem…, bieżeć i imać rozbójniki…21.
W momencie odmówienia udzielenia pomocy na mieszkańców nakładano kary
finansowe, które następnie przeznaczano na bieżącą działalność „staropolskiej policji”. W czynnościach policyjnych, piechocie górskiej wsparcie okazywali również
starostowie, posiłkując ją oddziałami milicji starościńskiej. W ramach swojej działalności harnicy i smolacy zajmowali się pozyskiwaniem informacji o rozbójnikach
i ich planach, poszukiwaniem, ściganiem, a następnie procedurami związanym
z aresztowaniem i osadzaniem ich w więzieniu. Priorytetowe było pozyskiwanie
informacji, gdyż umożliwiało to prewencyjne zniesienie bandy rozbójniczej jeszcze
przed napadem. Informacje wydobywano od samych rozbójników podczas śledztw
lub tortur oraz ich ofiar. Dla poprawy jakości patrolów, harnikom przydzielano
odpowiednie obszary operacyjne, w których przeprowadzać mieli swoje czynności.
W samej ich działalności nie brak jest akcji na miarę programów telewizyjnych.
W nocy z 29 na 30 września 1667 r. porucznik Odziembłowski z ziemi sanockiej
przeprowadził udaną obławę na herszta bandy rozbójniczej Fedaka z Zabieszczadu,
który uprzednio zrabował broń i klejnoty z zamku w Nozdrzecu. Odziembłowski
wraz z harnikami dogonił przestępców, po czym we wsi Rudawka Rymanowska
zmusił ich do krótkiej potyczki zbrojnej w trakcie, której bandyci zostali rozbici
i pochwyceni wraz ze swoim wodzem22. W innym przypadku operacja zakończyłaby się niepowodzeniem. W 1679 r. smolacy sanoccy i przemyscy zorganizowali
obławę w celu pochwycenia braci Kipniczów. Utworzyli oni szczelny kordon,
zamykając tym samym pole manewru
przestępcom, którzy schronili się w jednej z wsi ekonomii samborskiej. Niestety zakończenie akcji sukcesem uniemożliwili mieszkańcy Sambora, którzy
podejrzewając smolaków o złe intencje,
zaatakowali ich, przerywając tym samym
Stanisław Lubomirski, pułkownik obrony domowej
województwa krakowskiego w 1626 r., starosta
generalny małopolski (1638-1646), organizator
piechoty górskiej. Źródło - wikipedia.pl
21 Uchwały sejmiku księstw zatorskiego i oświęcimskiego o obronie ziemskiej w Zatorze 30 maja 1624 r., Akta sejmikowe województwa krakowskiego, wyd. A. Przyboś, t. II, vol. 1, Kraków 1953, s. 25
22
D. Kupisz, op. cit., s. 363.
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prowadzone przez nich działania operacyjne23. Oprócz takich spektakularnych akcji, piechota górska przeprowadzała również przeszukania domostw i konfiskaty
mienia, zajmowała się ochroną osób oraz egzekwowaniem postanowień sądów,
w tym także odbieraniem zaległych podatków, doprowadzaniem bandytów do sądu
oraz składała zeznania w trakcie procesu.
***
Podsumowując działalność formacji opisanych w powyższym artykule, trzeba
nadmienić, iż nie było wówczas jednej, scentralizowanej instytucji odpowiedzialnej
za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Organami ścigania dysponowali
jedynie urzędnicy zajmujący się egzekwowaniem prawa. Niestety nie były to formacje liczne i – o ile w przypadku przestępczości indywidualnej mogły stanowić
siłę wystarczającą przy pacyfikacji – to wobec sporych liczebnie grup przestępczych
rekrutujących się zazwyczaj z byłych żołnierzy, mogły okazać się nieskuteczne. Wtedy z pomocą przychodziło im wojsko powiatowe, które było odpowiednio przygotowane do tego celu. Jego jedynym mankamentem było powoływanie go na
określony, zazwyczaj niewielki okres czasu.
Sytuacja na południowych terytoriach Polski, gdzie mieliśmy do czynienia ze
zorganizowaną przestępczością w postaci zbójników karpackich, wyglądała odmiennie. W tym przypadku potrzebne było utworzenie na tyle silnej formacji,
która dawałaby sobie radę z tym zagrożeniem. Największym problemem był brak
stałego charakteru. Piechotę górską powoływano doraźnie w określonych momentach. Nie zmienia to jednak faktu, iż miała ona dość spory wkład w poprawę
jakości bezpieczeństwa. Szkoda tylko, że podobna formacja nie zaistniała na terenie całego kraju, wówczas moglibyśmy mówić o pewnym modelu całościowego
systemu bezpieczeństwa wewnętrznego I Rzeczpospolitej.
Tekst zrecenzowany przez dr. hab. Dariusza Kupisza, prof. UMCS
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Dworzaczek, t. I, (1572-1632), cz. 2, Poznań 1962.
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23

Ibidem, s. 366.
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Czy Stanisław August Poniatowski był złym królem?
Rzecz o tym jak kształtowała się jego czarna legenda
Ostatni władca Rzeczypospolitej – Stanisław August Poniatowski – już za życia
budził wiele kontrowersji. Przeciwnicy przedstawiali go jako zdemoralizowanego, tchórzliwego, opłacanego przez Rosję zdrajcę, a po trzecim rozbiorze określali
głównym winowajcą upadku państwa polskiego1. Nietrudno też dziwić się, że w takiej atmosferze zaczęła kształtować się czarna legenda o władcy, która utrwalona
w następnych dziesięcioleciach trwa do współczesnych czasów. Nie oznacza to jednak, że opinia o Stanisławie Auguście przez cały ten okres była stale jednoznaczna.
Część decyzji króla, budzących wątpliwości za jego życia, znalazło zrozumienie
u przyszłych pokoleń, inne natomiast poddano ostrej krytyce. W przemianach tych
możemy dostrzec pewne prawidłowości. Jedną z nich jest stałe warunkowanie oceny króla przynależnością do danego obozu politycznego, a co z tego wynika, poglądami tejże formacji na stosunek społeczeństwa, czy też później, państwa polskiego
do Rosji. Z tego względu uzasadnione wydaje się rozpatrzenie wpływu postawy
Stanisława Augusta w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku na powstanie
dotyczącej go czarnej legendy. Pomóc w tym może odpowiedź na pytania, czy kapitulację króla stawiano w jednym rzędzie z jego innymi domniemanymi grzechami?
Czy wysuwała się na pierwszy plan na liście oskarżeń? Czy może próbowano jednak
usprawiedliwiać akurat tą decyzję? Wreszcie, w jakich warunkach działania króla
miały największe szanse na znalezienie zrozumienia?
Wydaje się, że dziełem, które zasadniczo ukształtowało opinię o Stanisławie
Auguście na pierwszych kilkadziesiąt lat po jego śmierci było „O ustanowieniu
i upadku konstytucji 3 maja” autorstwa Hugo Kołłątaja, Ignacego i Stanisława
Potockich oraz Franciszka Dmochowskiego. Ta dwutomowa pozycja ukazała się
w końcu 1793 roku i miała przede wszystkim pobudzić naród do wystąpienia
przeciw zaborcom. Dlatego też, aby zdjąć ze społeczeństwa winę z zaistniałej sytuacji, niejako kozłem ofiarnym uczyniono króla2. To Stanisław August nie pojechał
w 1792 roku do obozu i nie stanął na czele wojska, to on wprowadził do Straży
1
Opinie współczesnych Stanisławowi Augustowi o jego osobie w świetle pamiętników, dzieł poetyckich oraz
pism publicystycznych przedstawił już A. Zahorski, Spór o Stanisława Augusta, Warszawa 1990, s. 11-150.
2
O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3go maja 1791, Metz 1793, s. 302.
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Praw stronników rosyjskich i sparaliżował przygotowania do obrony kraju, to król
nakazywał stały odwrót, aby nie urazić Katarzyny II oraz przystąpił do Targowicy
i zdradził naród w nadziei, że sam będzie przewodniczył konfederacji. W świetle
dzieła Kołłątaja i Potockich sytuację określić można jednoznaczne. Przy odpowiedniej determinacji i nastawieniu możliwe jest pokonanie nawet teoretycznie
silniejszego wroga. W 1792 roku uniemożliwił to król – zdrajca3.
Do utrwalenia takiej opinii o postawie Stanisława Augusta w czasie wojny-polsko rosyjskiej przyczynił się Joachim Lelewel, który w opublikowanym w 1818
roku dziele pt. „Panowanie króla polskiego Stanisława” poszedł w ślad za argumentami Kołłątaja4 i obarczył króla winą za kapitulację. Wytknął mu sprytne
uniknięcie wyjazdu do obozu, mimo iż cały naród chciał zobaczyć króla na czele
wojska. Swoim postępowaniem władca wzbudził u rodaków poczucie opuszczenia.
Następnie przystępując do konfederacji targowickiej król „wytrącił broń z ręki
narodu”. Należy przy tym nadmienić, że Joachim Lelewel, do którego prac przyszłe pokolenia historyków wielokrotnie się odwoływały, pozytywnie ocenił działalność artystyczno-kulturalną Stanisława Augusta. Zaczynała zarysowywać się więc
dwukierunkowa ocena króla: z jednej strony mecenasa sztuki, z drugiej – przede
wszystkim z uwagi na postawę w 1792 roku – zdrajcy narodu5.
Wydaje się jednak, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie iż do wyobraźni
społeczeństwa silniej niż historycy przemawiają poeci i powieściopisarze. To oni
w dużej mierze kształtują poglądy i oceny na dane postaci i wydarzenia6. Do współtwórców czarnej legendy Stanisława Augusta z pewnością zaliczymy więc całą rzeszę
romantyków. Cenili oni przede wszystkim piękne gesty i czyn7. Tworząc w określonej sytuacji politycznej za cel stawiali sobie porwanie narodu do walki8. Kalkulacje ostatniego króla Rzeczypospolitej stanowczo odrzucili. Adam Mickiewicz
3
O tym, jak mocno to pismo propagandowe zakorzeniło się w świadomości przyszłych pokoleń, świadczy fakt,
że właściwie po dzień dzisiejszy mało kto poza zawodowymi historykami pamięta iż jednym ze zwolenników akcesu do
Targowicy był w lipcu 1792 roku Hugon Kołłątaj.
4
J. Lelewel, Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego, obejmujące trzydziestoletnie usilności
narodu podźwignięcia się, ocalenia bytu i niepodległości, Warszawa 1831, s. 122.
5
Ibid., s. 75.
6
Znaczenie wpływu ich dzieł na świadomość historyczną zwiększa fakt, iż czytelnik często nie potrafi odróżnić fikcji literackiej od prawdy historycznej. Jako przykładem możemy posłużyć się tutaj „Pamiątkami Soplicy” Henryka
Rzewuskiego, które ukazały się w 1839 roku i przez wielu współczesnych były traktowane, jak dokument, coś w rodzaju
uzupełnienia „Pamiętników” Paska (wydane w 1836 roku), czy też „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja
Kitowicza (wydane w 1840 roku), zob. A. Witkowska, P. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2009, s. 512.
7
W przypadku pierwszych romantyków odbywało się to w pewnej mierze na zasadzie buntu wobec swoich
ojców, którzy zmęczeni walkami o naprawę i wolność Rzeczypospolitej, w latach 20. XIX wieku przeważnie starali się już
tylko o utrzymanie istniejącego stanu rzeczy. Nie dawało to jednak satysfakcji młodzieży, która w ówczesnych warunkach
nie widziała możliwości realizacji swoich ideałów, por. Historia literatury polskiej w zarysie, t. 1, pod red. M. Stępień i A.
Wilkoń, Warszawa 1983, s. 217.
8
Aby uzasadnić swoje poglądy stale odwoływali się do przeszłości. Warto więc poświęcić nieco uwagi dla refleksji
historiozoficznej „pierwszego pokolenia romantyków”, o czym pisze A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994, s. 303-313.
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podczas swoich wykładów w Collage de France, które prowadził w latach 18401844, przedstawił ciekawy pogląd, jakoby Stanisław August przez europeizację
Rzeczypospolitej spowodował rozbicie systemu dawnych wartości oraz przygłuszył
poczucie polskiej odrębności. Krytykował Konstytucję 3 maja, w której dopatrywał
się inwazji obcych wzorców. Polska przegrała wojnę z Rosją w 1792 roku, nie dlatego, że istniała dysproporcja sił między obu państwami, lecz z powodów duchowych. Działania Stanisława Augusta spowodowały zmącenie świadomości Polaków,
utratę poczucia misji. W tych warunkach niejasna polskość nie wytrzymała starcia
z rosyjską wyrazistością9.
Podobną ocenę wystawił Juliusz Słowacki10. Z dużą dozą awersji do Stanisława
Augusta odnosił się apologeta konfederacji barskiej Henryk Rzewuski. Przedstawiał on króla, jako człowieka obcego duchowi narodu polskiego, nikczemnego,
podłego i bez zasad moralnych. Pisał, że pierwszy rzut oka jego [tj. króla] zawsze
był mądry i zbawienny, każda czynność następna była ledwo nie zawsze nikczemna11.
Natomiast według popularnego powieściopisarza, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
duch w wojsku i narodzie w czasie wojny był dobry, ale u króla zabrakło stanowczej
woli do walki12. Akces do Targowicy świadczył o słabości jego charakteru. Stanisław
August przez swoją decyzję o kapitulacji w oczach społeczeństwa został zdrajcą
i spotkała go zupełna utrata szacunku. Sam licząc na objęcie kierownictwa nad
konfederacją targowicką zawiódł się, gdyż Szczęsny Potocki przyjął go z pogardą
i odsunął od wpływu na jakiekolwiek decyzje13.
Wydaje się, że to właśnie w epoce romantyzmu zaczęło funkcjonować (utrwalone później przed twórców młodopolskich) przekonanie, iż w ocenie przywódców
politycznych najważniejszym kryterium nie jest odniesiony przez nich sukces,
lecz bohaterska śmierć. Można sądzić, że ostatniemu królowi Rzeczypospolitej
wybaczono by nawet jej upadek, gdyby tylko poświęcił się, wyjechał na front
i zginął na szańcach Warszawy, broniąc jej przed wojskami rosyjskimi.
Niepowodzenie powstania styczniowego i uznanie przez jego pogrobowców
dalszej walki zbrojnej za wyraz szaleństwa pozwoliło na pewną rehabilitacja osoby
króla. W nowych warunkach zrozumienie u części ludności znalazła wskazówka
9
A. Witkowska, P. Przybylski, op. cit., s. 310.
10 Poeta w swoich utworach stawiając za wzór cechy takie, jak niezłomność moralna, która przejawia się wytrwałością w cierpieniu i poszukiwaniu w życiu męczeństwa doskonałego, nie mógł wykazać empatii w ocenie postawy moralnej
Stanisława Augusta w 1792 roku, por. A. Witkowska, Wielcy romantycy polscy, Warszawa 1980, s. 131.
11 Przy czym w utworach Rzewuskiego nie znajdujemy bezpośredniego odniesienia do wojny polsko-rosyjskiej
z 1792 roku, A. Witkowska, P. Przybylski, op. cit., s. 512.
12
J. I. Kraszewski, Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studia do historii ducha i obyczaju, t. III, Warszawa
1903, s. 158.
13 Ibid., s. 218-219.

Czy Stanisław August Poniatowski był złym królem? ...

45

Stanisława Augusta z 1792 roku, brzmiąca: raczej piórem niż orężem. Ponadto wykształciły się dwie szkoły pozytywistyczne – krakowska oraz warszawska14. Pierwsza z nich, reprezentowana przez wybitnych historyków, takich jak: Józef Szujski,
Walerian Kalinka, wskazywała na rzekome wielowiekowe zaniedbania ustrojowe
i skłonność Polaków do anarchii. Obarczając naród winą za upadek Rzeczypospolitej, jednocześnie rehabilitowała króla, którego ksiądz Kalinka uznał nawet za
męża stanu, rządzącego jednak w fatalnych warunkach15. Takie stanowisko w 1894
roku ostro skrytykował Adam Asnyk, zarzucając obrzydzanie historii Polski oraz
usprawiedliwianie zaborców16. Ale nawet wśród przedstawicieli szkoły krakowskiej
nie wszyscy byli w stanie wykazać zrozumienie dla działań króla w 1792 roku.
Michał Bobrzyński, zwolennik tezy o zgubnej, wielowiekowej anarchizacji życia
politycznego i ustroju Rzeczypospolitej uznał, że warunki do odrodzenia stworzyła
Konstytucja 3 maja17, której jednak słaby król bez charakteru18, nie potrafił obronić
ulegając – co ciekawe - nie Rosji, lecz zdradzieckim magnatom.
Próby rehabilitacji króla przeprowadzone przez część historyków pozytywistycznych spotkały się z krytyką w okresie Młodej Polski19. Z tzw. „ugodowcami” swoimi pracami rozprawiał się Szymon Askenazy. Królowi tradycyjnie zarzucał zdradę
i złe chęci. Już od końca maja 1792 roku miał on śmierć wojska polskiego gotować
przez układy z posłem rosyjskim Bułhakowem20. Swoimi listami demoralizował
dowódcę wojska koronnego, Józefa Poniatowskiego, chcąc uświadomić mu niemożność osiągnięcia sukcesu i przygotować do kapitulacji21. Natomiast Bronisław
Dembiński, zacięty antagonista Szymona Askenazego, choć zaznaczył, że decyzję
o kapitulacji w dniu 23 lipca 1792 roku podjął cały rząd, a nie sam król, to jednak
odpowiedzialność za ten krok spada przede wszystkim na Stanisława Augusta. Wykazał się on słabością charakteru, nie wytrzymał chwili próby i zaprzeczył swoim
słowom z maja 1791 roku, kiedy stwierdził, że od utrzymania ustawy 3 maja zawisa
sława i całość nasza. Król, łącząc się z najgorszą częścią narodu, stał się wyrazem
tego, co ten kraj zgubiło. Jego czyn nie był ani wyrazem politycznego rozumu
14
Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865-1900). Kompendium dokumentacyjne, pod red. R. Przelaskowskiego, Warszawa 1968, s. 30.
15 J. Maciejewski, Sejm Czteroletni i upadek Rzeczypospolitej w świadomości i literaturze polskiego pozytywizmu, [w:]
Sejm Czteroletni i jego tradycje, pod red. J. Koweckiego, Warszawa 1991, s. 242.
16 A. F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2003, s. 127; A. Zahorski, op. cit., s. 213.
17
M. Bobrzyński, Dzieje Polski w zarysie, t. 2, Kraków 1890, s. 334-335.
18
Ibid., s. 339, gdzie Bobrzyński zarzuca Stanisławowi Augustowi, że zależało mu tylko na uratowaniu tronu,
choćby w najbardziej poniżających warunkach.
19 Wiąże się to m.in. ze zmianą sytuacji międzynarodowej u schyłku XIX wieku, która stwarzała Polakom nadzieję
na zrzucenie jarzma zaborców, a koncepcje zbrojnej walki o niepodległość czyniła ponownie popularnymi, por. S. Kieniewicz, Historyk, a świadomość narodowa, Warszawa 1982, s. 75.
20 Sz. Askenazy, Książę Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1922, s. 40.
21 Ibid., s. 41.
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i myślenia zdroworozsądkowego, ani wyrazem poczucia honoru. Był nieetyczny
i niepraktyczny22.
Z prac powstałych już po II wojnie światowej należy przywołać te, przygotowane przez Leona Lecha Beynara, znanego jako Paweł Jasienica. W oparciu o wspomniane książki pogląd na przeszłość wyrabiały sobie setki tysięcy osób. O jego popularności świadczy fakt, iż mimo upływu ponad 40 lat od śmierci autora i zmiany
sytuacji politycznej – co, biorąc pod uwagę prezentyzację historii w dziełach Jasienicy, nie jest bez znaczenia – pozostaje on wciąż popularny wśród pasjonatów
przeszłości, a jego książki zalecane są w szkołach, jako lektura uzupełniająca dla
uczestników konkursów i olimpiad. W trzecim tomie trylogii traktującej o Rzeczpospolitej Obojga Narodów zatytułowanym Dzieje agonii Jasienica przedstawił
swój pogląd na czasy stanisławowskie. Króla określił wcieleniem reformatorskiej
myśli23. Zdjął z niego ciężar odpowiedzialności za rozbiory, zwracając uwagę na
tragiczne położenie Polski, które uniemożliwiało jakiekolwiek działania bez zgody
Rosji. W tych warunkach poradzić mógł sobie jedynie władca bezwzględnie uległy
swojej sąsiadce. Za takiego nie uważał Stanisława Augusta, który w 1792 roku
słusznie uznał, iż sukces militarny w wojnie z Rosją jest nie do osiągnięcia. Mimo
to, negocjacje powinien poprzedzić jednak silniejszą demonstracją zbrojną24.
Można by sądzić, że dla historyków wyrażających zrozumienie dla decyzji podejmowanych przez Stanisława Augusta w 1792 roku, okazję do przebicia się ze
swoimi opiniami do świadomości społeczeństwa stworzył okres po tzw. transformacji ustrojowej i upadku PRL. Osłabienie waloru podtekstów politycznych związanych z sytuacją na linii Polska-Rosja (ZSRR), które właściwie stale wpływały na
prezentyzację wizji dziejów w historiografii polskiej XIX i XX stulecia, nie potrafiło
jednak spowodować odrzucenia tradycyjnych ocen i przekonań silnie zakorzenionych w opinii społeczeństwa.
Słuszne wydaje się więc stwierdzenie Zofii Zielińskiej, iż obecnie wypowiadających się na temat Stanisława Augusta możemy podzielić na zawodowych historyków, zajmujących się XVIII wiekiem źródłowo, których zdanie o królu w zde22 z Przedmowy do Stanisław August i książę Józef Poniatowski w świetle własnej korespondencji, wyd. B. Dembiński,
Lwów 1904, s. 10.
23
P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieje Agonii, Warszawa 2007, s. 260-261, gdzie autor zwraca
uwagę, że już pierwsze i wydawałoby się mało istotne decyzje Stanisława Augusta, dotyczące reformy w zakresie kostiumów
na ceremoniał koronacyjny, zapowiadały czas zmian i harmonizowały z duchem oświeceniowym. Dalej podkreśla, że to
za panowania Stanisława Augusta w społeczeństwie polskim wykształciła się warstwa inteligencji (s. 328), powstały loże
masońskie, które przyczyniły się do szerzenia ideałów Oświecenia (s. 358), a Komisja Edukacji Narodowej nauczyła „masy
szlacheckie” samodzielnego myślenia (s. 383).
24 Ibid., s. 423-424; za zdecydowanie większy błąd, a właściwie „samobójstwo”, Paweł Jasienica uważa wyprawę
króla na sejm do Grodna, a następnie podpisanie rozbioru, co uznaje już za zdradę (s. 449). Uważa, że Stanisław August
powinien w tym momencie abdykować, ale nie zrobił tego, ponieważ wówczas nie miałby kto spłacić jego długów (s. 435).
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cydowanej większości określić można jako pozytywne i wszystkich pozostałych
zainteresowanych przeszłością, m. in. publicystów, którzy skłonni są podtrzymywać
XIX-wieczny stereotyp króla – zdrajcy. Jego funkcjonowanie potwierdza choćby
ankieta przeprowadzona kilka miesięcy temu przez portal wydawnictwa Arcana.
Na pytanie Czy uważasz Stanisława Augusta za dobrego króla? odpowiedziały 1143
osoby, z czego 60% zaznaczyło odpowiedź „zdrajca”, 21,8% „marny polityk”, 9,1%
„dobry król, ale nie na te czasy”, a jedynie 2,5% uznało go za „wybitnego władcę”25.
Wydaje się, że na tak jednoznaczne podejście do oceny Stanisława Augusta zasadniczy wpływ miało przystąpienie króla do Targowicy i tragiczne konsekwencje
tejże decyzji, która przyćmiła wszystkie wcześniejsze dokonania władcy. Czarna
legenda o nim trwała od dnia elekcji, ale to właśnie akces do konfederacji targowickiej rozpoczął „proces przeciwko Stanisławowi Augustowi”. Osoba ostatniego
króla Rzeczypospolitej stała się symbolem postawy kapitulanckiej, polityki rozsądku, a nie uczucia, nastawienia na szukanie oparcia w państwie rosyjskim. Taka
postawa nie mogła znaleźć zrozumienia w narodzie walczącym przez przeszło sto lat
o „wybicie się na niepodległość”, utraconą na rzecz mocarstwa w sojusz z którym
tak mocno wierzył Stanisław August.
Mimo iż – jak już wspomnieliśmy – w obecnej historiografii dominują tendencje zmierzające w kierunku, jeśli nie rehabilitacji, to przynajmniej zrozumienia dla decyzji króla o zaniechaniu działań zbrojnych w lipcu 1792 roku, to nie
znajdują one szerszego rezonansu w opinii społecznej26. Niestety płytkie, szumne,
jednoznaczne hasła, wykreowane przeszło dwa wieki temu do doraźnych celów
politycznych, mające wskazywać Rosję jako naturalnego i odwiecznego wroga narodu polskiego, a Stanisława Augusta jako przykład decydenta, który zgubił kraj
nie dostrzegając tej racji stanu, wciąż funkcjonują w świadomości społeczeństwa
jako prawdziwe.
Tekst zrecenzowany przez dr. hab. Leszka Wierzbickiego

25
Poniatowski na nowo poznany w rozmowie z prof. Zofią Zielińską, rozmawiał J. Maciejewski, Arcana.pl, [dostęp: 14.08.2016], <http://www.portal.arcana.pl/Nic-nie-bylo-w-stanie-uratowac-panstwa-polskiego-fatalna-sytuacje-najlepiej-rozumial-stanislaw-august-odrodzono-jednak-narod-co-umozliwilo-przetrwanie-123-lat-niewoli-poniatowski-na-nowo-poznany-w-rozmowie-z-prof-zofia-zielinska,2518.html?fb_action_ids=4566547252937&fb_action_types=og.
likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582>.
26
Sceptycznie do szans wykorzenienia ze świadomości dawnych stereotypów podchodzi Janusz Tazbir, który zadanie to uznaje za praktycznie biorąc, niemożliwe. Jak słusznie zauważa, stereotyp stanowi coś w rodzaju „wiedzy w pigułce”,
co obecnie, kiedy ludzie mają niewiele czasu i chętnie korzystają ze skrótów, wydaje się być okolicznością potwierdzającą
słuszność opinii o świetlanej przyszłość stereotypów, J. Tazbir, op. cit., s. 168.
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Aleksandra Cyfrowicz

Rządy skażone mistycyzmem – religianctwo
za panowania Aleksandra I
I Wstęp
Każdy absolutny monarcha zdawał sobie sprawę, jak znaczną rolę odgrywa
w życiu jego poddanych religia. Miał tę świadomość i Aleksander I. Choć w Imperium Rosyjskim dominowało prawosławie, to zróżnicowanie ludności na tak
rozległym terytorium było rzeczą naturalną, także pod względem religijnym. Podziały w kwestii wiary rozpoczęły się już pod koniec XVII w. reformami patriarchy
Nikona. Ponadto pozycję oficjalnej Cerkwi stanowczo osłabił Piotr I. Wszystko
to stworzyło świetny grunt pod napływające z Europy Zachodniej tendencje mistycznie na początku XIX w. Rządy cara Aleksandra I stanowiły swoiste apogeum
rozprzestrzeniającego się religianctwa.
II Słabnące znaczenie Cerkwi prawosławnej
Cerkiew prawosławna już od czasów Piotra I zajmowała pozycję podrzędną
względem władzy państwowej. Absolutny władca w 1718 r. zlikwidował stanowisko
patriarchy1, a w to miejsce powołał 3 lata później Świątobliwy Synod, czyli podległe
mu całkowicie ciało kolegialne złożone z duchownych kościoła prawosławnego.
Od tej pory podstawowym zadaniem Cerkwi stało się wzmacnianie państwowej
władzy. Bez wątpienia car nie mógł wybrać lepszego narzędzia propagandy, bowiem
Cerkiew miała olbrzymi wpływ na społeczeństwo. Dzięki temu Piotr I za jej pośrednictwem kształtował Rosjan na lojalnych obywateli i starał się tłumić w zalążku
wszelkie antypaństwowe postawy. Dodatkowo od 1764 r. kościół poprzez przeprowadzoną wówczas sekularyzację dóbr pozostawał w zależności ekonomicznej od
państwa, co dodatkowo osłabiło jego pozycję2.
Nie ulega wątpliwościom, iż Cerkiew borykała się ze słabościami już od XVII
w., a Piotr I jedynie potrafił je w umiejętny sposób wykorzystać. Swoistym początkiem kryzysu stały się reformy liturgiczne przeprowadzone przez patriarchę Nikona
w latach 1654-1657. Miały one na celu zniwelowanie różnic pomiędzy liturgią
kościoła rosyjskiego a obrządkiem bizantyjskim, które wynikały z wielowiekowego
1
2

L. Bazylow, Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1973, s. 274.
Ibidem, s. 276.
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ręcznego przepisywania ksiąg cerkiewnych. Jednak nie wszyscy duchowni chcieli od
razu się tym zmianom podporządkować. Wtedy to wyodrębnili się z Cerkwi tzw.
staroobrzędowcy, zwani też raskolnikami, którzy dalej celebrowali liturgię według
starego porządku. Odmienny rozkład nabożeństw stał się iskrą zapalną zaciekłego
konfliktu. Różnice te z czasem zaczęły przybierać na sile. Mimo ostrych represji,
raskolnicy z fanatycznym uporem trwali w swoich przekonaniach. Tortury i egzekucje nie odstraszały nowych śmiałków, ruch ten zyskiwał zwolenników jeszcze
w XIX w.
Próbowano porozumieć się z raskolnikami, jednakże nie wszyscy byli skłonni
ponownie nawiązać stosunki z oficjalną Cerkwią3. Między samymi odszczepieńcami także powstał podział na: „popowców” i „bezpopowców”. Pierwsi z wymienionych pozostali wierni staremu obrządkowi, stanowili silną grupę, stworzyli podobną organizację do Cerkwi oficjalnej (choć oczywiście pozostając w ukryciu).
Dlatego też właśnie z popowcami prowadzono wszelkie pertraktacje, mające na
celu porozumienie. Po wielu latach prześladowań na początku XIX stulecia udało
się osiągnąć kompromis i powstało w ten sposób tzw. jednowierstwo.
Z kolei losy bezpopowców potoczyły się zupełnie inaczej. Credo tych ugrupowań zdecydowanie odbiegało już od poglądów oficjalnej religii. Ulegali oni
dalszemu rozdrobnieniu, de facto w ten sposób zaczęły powstawać sekty. Mimo
najsurowszych represji, ugrupowania te wciąż rozwijały swoją tajną działalność. Za
czasów Aleksandra I zyskały one wielką popularność, a nawet uznanie samego cara.
Na początku XIX wieku można mówić o czterech najsilniejszych sektach: chłystów,
skopców, duchoborców oraz mołokanów4.
Sekcie chłystów przewodził chłop Daniła Filipowicz, który ogłosił się wcieleniem Boga na ziemi. Wyznawcy zakładali, iż w doczesnym świecie panuje zło,
wobec czego należy prowadzić wielce ascetyczny tryb życia, w celu zasłużenia sobie na zbawienie. Źródłem wszelkiego zła miała być płciowość człowieka, toteż
powstrzymywano się od małżeństwa. Członków seksty powinna łączyć miłość
braterska, jednak podczas spotkań owocem takowej często stawały się dzieci, co
usprawiedliwiano rzekomym działaniem Ducha Świętego.
Z kolei członkowie zbiorowości skopców (zwanych też „białymi gołębiami”5)
charakteryzowali się całkowicie dobrowolnym poddawaniem się kastracji. Wcieleniem Chrystusa w tej sekcie miał być Konrad Sieliwanow. Aleksander I był wielce
3
4
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zafascynowany tym ruchem i wbrew bardzo silnemu oporowi oficjalnej Cerkwi
nadał sekcie specjalny status fiskalny oraz przekazał jej znaczny majątek i kilka
klasztorów. Car w pewnym okresie swojego życia zwykł nawet jeździć do Sieliwanowa po błogosławieństwo.
Sekta duchoborców również uznawała świat za zły i także posiadała swojego
„Chrystusa”, którym był chłop Kapustin. Stał on na czele swoistego państwa teokratycznego. Dzieje ludzkości miały być walką potomstwa biblijnych braci – Kaina i Abla. Ugrupowanie nie płaciło podatków i nie uznawało żadnej władzy, co też
przyczyniło się do późniejszego wysiedlenia duchoborców z Imperium Rosyjskiego.
Mołokanie wywodzili się z wielu mniejszych sekt. Zakładali oni tzw. osiedla
mołokańskie, będące odpowiednikiem prymitywnego komunizmu. Na ich czele
stał Siemion Uklein. Władze początkowo tolerowały sektę, jednak zabraniały jej
działalności propagandowej. Wkrótce jednak mołokanów spotkał los podobny do
duchoborców.
III Apogeum religianctwa
Swoista kulminacja wszelkiego rodzaju sekt, ugrupowań religijnych, zgromadzeń masońskich oraz nurtu mistycznego przypada na panowanie Aleksandra
I (1801-1825). Rosja nie stanowiła wówczas w tym względzie anomalii – ruch
religijny i mistyczny przywędrował z Europy Zachodniej. Stał się on szczególnie
popularny po rewolucji francuskiej zarówno wśród katolików, jak i protestantów.
Zapanowała swoista „moda” na ćwiczenia duchowe, doznania mistyczne oraz odbywanie pokuty za swoje grzechy. Prawdopodobnie było to wynikiem naśladownictwa lóż masońskich lub chęcią urozmaicenia życia religijnego6.
Przede wszystkim jednak wpływ na społeczeństwo rosyjskie miała postawa samego cara. Na początku nic nie wskazywało na to, by zainteresowania przyszłego
monarchy szły właśnie w tym kierunku. Jego wychowanie religijne powierzono
arcybiskupowi Samborskiemu, któremu jednak nie udało się rozpalić w carewiczu
iskry wiary na dłużej7. Skąd więc u Aleksandra tak wielka fascynacja życiem religijnym? Powodów było co najmniej kilka.
Przede wszystkim rok 1812 stał się dla cara momentem przełomowym. Wojna
ojczyźniana wymagała ogromnego zaangażowania, a pokonanie samego Napoleona
jeszcze do niedawna wydawało się awykonalne. Aleksander zaczął postrzegać swoje
zwycięstwo jako cud i podkreślał w nim rolę Opatrzności Bożej. Przychylał się
6
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także do teorii mesjanizmu rosyjskiego. Rosjanie mieli być bowiem narodem wybranym przez Boga, gdyż to oni pokonali straszliwego wroga całej Europy i przelali
swoją krew za wolność swoją oraz innych narodów. W tej wizji car Rosji urastał do
szczególnej rangi bezpośredniego realizatora zamysłów Stwórcy.
Silnym czynnikiem mającym wpływ na Aleksandra mogły być także wyrzuty
sumienia spowodowane morderstwem ojca. Nie wiadomo czy brał on udział w zabójstwie, czy też tylko przystał na odsunięcie Pawła I od władzy. Niektórzy historycy powątpiewają, czy te wydarzenia wpłynęły na wzrost religijności cara8. Choć nie
ma całkowitej pewności, można próbować się dopatrywać w carskich wyrzutach
sumienia przyczyny wzmożonych refleksji nad życiem duchowym.
Ponadto można twierdzić, że bardzo silnie oddziaływały na Aleksandra osoby
zarówno z jego otoczenia, jak i spotkane zupełnie przypadkowo. Do tych drugich
z pewnością należał Johann Heinrich Jung, zwany również Jung-Stilling, niemiecki pisarz i profesor nauk ekonomicznych. Stworzył on w swoim życiu wiele dzieł
dotyczących pietyzmu oraz mistycyzmu. Co istotne, sympatie wielkich władców
pozyskiwał Stilling szczególnie dzięki swojemu podejściu do rewolucji francuskiej,
gdyż był jej zagorzałym przeciwnikiem. Aleksander tak wysoko cenił sobie jego
prace, iż postanowił osobiście go odwiedzić w 1814r. Wtedy to Stilling zaznajomił cara ze swoimi wyobrażeniami dotyczącymi końca świata, który miał nastąpić
w 1829 lub 1836 roku. Później natomiast pisarz przewidywał okres tysiącletniej
szczęśliwości, który nieprzypadkowo nadejść miał od wschodu – ze względu na
szczególną rolę Aleksandra jako bożego wybrańca. Te wizje przyczyniły się z pewnością do powszechnego rozpropagowania dzieł Stillinga w Imperium Rosyjskim.
Ważną postacią wśród osób będących w bliskim otoczenia cara była Katarzyna
Tatarinowa. Ze względu na to, że jej matka była guwernantką dzieci carskich,
mieszkała ona w Pałacu Michajłowskim9. Na jej losy szczególny wpływ miała
śmierć jej 8-letniego synka oraz spotkanie tajemniczego nieznajomego w Warszawie, który wskazał jej drogę nawrócenia. Być może właśnie te czynniki spowodowały, iż w 1817 r. Tatarinowa odkryła w sobie dar prorokowania. W Pałacu
Michajłowskim zwykła nawet przeprowadzać swego rodzaju „nabożeństwa”. Przed
„proroctwami” miało miejsce coś na kształt rytualnych tańców, a gdy odurzenie
uczestników sięgało punktu kulminacyjnego, wówczas Katarzyna opisywała doświadczane przez siebie objawienia. Car z pewnością lubował się w tych spotkaniach, o czym najdobitniej świadczy fakt, iż przyznawał wieszczce 6 tys. rubli
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rocznie 10. Co więcej, zwykł także zasięgać rady Tatarinowej przy szczególnie intrygujących go fragmentach z Pisma Świętego.
Na szczególne miejsce wśród wymienionych powyżej osób zasługuje jednak książę Aleksander Golicyn. Był to przyjaciel monarchy z młodości, co spowodowało, iż
w przyszłości zyskał jego protekcję. Na przestrzeni lat przypisana mu została opinia człowieka słabo wykształconego, bezdyskusyjnego pochlebcy cara oraz religianta. Niemniej jednak miał Golicyn znaczący wpływ na Aleksandra. To właśnie on
przekonał władcę do regularnej lektury Biblii, co poskutkowało głęboką przemianą
światopoglądową monarchy. Pod jego wpływem car postrzegał wszystkie bieżące wydarzenia kategoriami religijnymi. Golicyn był także inspiratorem specyficznych spotkań, podczas których wspólnie modlono się i czytano Pismo Święte. Co ciekawe,
owe spotkania były organizowane dla osób różnych wyznań, a odbywały się w prywatnej rezydencji Golicyna. Również sam car częstokroć bywał ich uczestnikiem.
Nie da się ukryć, iż religianckie nastawienie cara odpowiadało Golicynowi,
Zyskiwał on bowiem coraz większą sympatię monarchy, a co za tym idzie – mógł
nieustannie piąć się w górę po szczeblach kariery. Podczas panowania Aleksandra
został niejednokrotnie obdarowany wysokimi godnościami i stanowiskami, był
m.in. oberprokuratorem Synodu, objął także Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświaty, a przez pewien czas zarządzał również Głównym Urzędem ds. Wyznań.
Nie ulega jednak wątpliwości, iż najbardziej prestiżową funkcją jaką sprawował
Golicyn było stanowisko prezesa Rosyjskiego Towarzystwa Biblijnego. Organizacja
ta rozpoczęła swoją działalność już w 1812 r. (wtedy jeszcze jako Towarzystwo Biblijne). Głównym jej celem było tłumaczenie Biblii na języki, którymi posługiwano
się w Imperium Rosyjskim oraz na języki europejskie (za wyjątkiem języka rosyjskiego, gdyż leżało to w gestii Akademii Duchownej w Petersburgu). Niezliczone ilości
egzemplarzy Pisma Świętego rozdawano za darmo. Ponadto Towarzystwo trudniło
się prowadzeniem bibliotek, drukarni, a nawet domów dziecka. Działalność organizacji nie była jednak tak krystaliczna, jakby się to mogło wydawać na pierwszy rzut
oka. Wykorzystywano bowiem atmosferę religianctwa w społeczeństwie i świadomie
ją podsycano, choć nadmierne zainteresowanie sprawami wiary często prowadziło
do jej wynaturzeń. Czytanie Pisma Świętego stało się dzięki działalności Towarzystwa tak dalece powszechnym zjawiskiem w Imperium Rosyjskim, iż pretendowało
do bycia formą rozrywki w czasie wolnym. Wszystko to doprowadziło do zubożenia
intelektualnego Rosjan, zaniku wiary oraz do kultu obskurantyzmu11.
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Szczególnie ucierpiało na tym szkolnictwo, a niemałą winę za to ponosi protegowany Golicyna – Michał Magnicki. W 1819 r. wszedł on w skład głównego
zarządu szkół przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświaty. Członkowie tej
organizacji robili wszystko, aby idee oświeceniowe oraz wzorce zachodnioeuropejskie nie weszły w życie. Usunięto z bibliotek uniwersyteckich dzieła filozofów
oświeceniowych, zastępując je egzemplarzami Pisma Świętego. Wśród studentów
wprowadzono surową dyscyplinę, prawosławne nabożeństwa stały się odtąd obowiązkowymi. Zabroniono studentom studiować za granicą, a z przedmiotów obecnych na uniwersytetach skreślono prawo naturalne i nauki polityczne. Również
w gimnazjach wszystkie przerwy od nauki wypełniano religijnymi rozważaniami.
W całym tym zamieszaniu spowodowanym wzrostem religianctwa w społeczeństwie jedna osoba z najbliższego otoczenia cara zupełnie nie pasowała do świata
kreowanego przez licznych „proroków”. Był to Aleksiej Arakczejew.
Władca Imperium Rosyjskiego od pamiętnego 1812 r. stawał się coraz mniej
zaangażowany w sprawy państwowe. Nurt mistyczny w końcu pochłonął go bez
reszty. Jednak na Aleksandrze jako monarsze ciążyło wiele obowiązków, toteż zaczął
je stopniowo przekazywać swojemu bodaj najbardziej zaufanemu podwładnemu
– Arakczejewowi.
Zaufanie to było wynikiem wieloletniej znajomości. Poznali się oni w Gatczynie, jeszcze za panowania Pawła I. Aleksander odbywał wówczas katorżnicze
ćwiczenia zlecone przez swojego ojca. Arakczejew miał czujnym okiem pilnować
carewicza, jednak w praktyce wykazywał w stosunku do Aleksandra pewną pobłażliwość, czego przyszły władca nigdy mu nie zapomniał12. Aleksiej nieustannie piął
się po szczeblach kariery, piastował w końcu najważniejsze funkcje państwowe,
podczas gdy car wciąż pogrążał się w mistycyzmie. Doprowadziło to w końcu do
osiągnięcia przez Arakczejewa praktyczniej wszechwładzy ok. 1814 r.
Mimo iż Arakczejew swoją śmiertelną powagą i brutalnością nie wzbudzał
wśród otoczenia sympatii, pozostawał bezgranicznie wierny carowi, co szczególnie
przejawiało się w braniu na siebie odpowiedzialności za niefortunne pomysły Aleksandra. Najtrafniejszym tego przykładem są oczywiście feralne osiedla wojskowe13.
Taka polityka kłóciła się wielce z początkowym liberalnym nastawieniem cara.
Władca wolał jednak zapomnieć o wszelkich wyrzutach sumienia i łudził się, że
dzięki zrzuceniu winy na Arakczejewa zostanie dobrze zapamiętany14.
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IV Triumf Cerkwi prawosławnej
Z czasem jednak Aleksander zaczął coraz sceptyczniej przyglądać się nurtowi mistycznemu, który jeszcze niedawno tak bardzo go fascynował. Perspektywa
zmian widoczne było już około roku 1821.
Jaką rolę w tym przypisać można Arakczejewowi? Niektórzy historycy uważają, iż to pod jego namową car otrząsnął się z mistycznego transu15. Nie da się
ukryć, że miał Arakczejew ku temu powody. Łączyła go z monarchą serdeczna
przyjaźń, jednak życie religijne było przedmiotem zainteresowań jedynie Aleksandra. Arakczejew z pewnością mógł zacząć przeczuwać zagrożenie od strony Golicyna, który tak skutecznie wykorzystywał mistyczne zamiłowania cara. Aleksiej
mógł zatem przekonać władcę, iż prawosławie stanowi dla monarchii ogromną
podporę a narażanie Rosjan na wpływy sekciarskie burzy ten system od wewnątrz.
Najwyraźniej Aleksander potraktował poważnie rady wiernego sługi, bowiem jego
nastawienie do różnego typu towarzystw i „proroków” stawało się coraz bardziej
sceptyczne. Dowodem na to może być nakaz opuszczenia Petersburga przez Katarzynę Tatarinową. Co więcej, w 1820 r. dekretem carskim został usunięty z Rosji
zakon jezuitów. Można by było dopatrywać się w tym zwrotu monarchy ku Cerkwi
prawosławnej, gdyby nie fakt, iż do tego posunięcia namówił cara Golicyn16.
Władca Imperium Rosyjskiego był już z pewnością znużony mnogością ugrupowań religijnych w jego otoczeniu. Na poglądy Aleksandra w tej sprawie ostatecznie
wpłynął archimandryta klasztoru Juriewskiego w Nowogrodzie –Focjusz, który
działał w porozumieniu z Arakczejewem, a nawet pozostawał z nim w przyjaźni.
Zakonnik prowadził wielce ascetyczny tryb życia, był zaciekłym przeciwnikiem
wszelkiego rodzaju nowości w kwestiach wiary i angażował się w zwalczanie sekt.
Rzucał także klątwy na wrogów prawosławnej Cerkwi. Aleksander Golicyn, który
wciągnął cara w spiralę mistycyzmu, znajdował się na czarnej liście Focjusza.
Dzięki interwencji konserwatywnych działaczy państwowych i cerkiewnych
(czyli tzw. „opozycji prawosławnej”) audiencja archimandryty u cara miała miejsce w czerwcu 1822 r. Charyzmatyczny zakonnik wywarł na Aleksandrze ogromne
wrażenie. Apokaliptyczne wizje wstrząsnęły carem tak bardzo, iż upokorzył się
przed Focjuszem i całą Cerkwią. Poczynił głębokie postanowienie, aby powrócić
do swojego pierwotnego wyznania i odciąć obce wpływy.
Ta decyzja była brzemienna w skutkach. 1 sierpnia 1822 r. Aleksander wydał
dekret, który zakazywał działań wszystkim tajnym organizacjom religijnym, przede
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wszystkim chodziło o sekty oraz masonerię.
W 1824 r. nadszedł kres kariery Aleksandra Golicyna. Focjusz rzucił na niego
klątwę, toteż mając na uwadze ogromny autorytet archimandryty u cara, pokonany
Golicyn podał się do dymisji. Wpływy Focjusza sięgały jednak znacznie dalej. Za
jego namową Aleksander rozdzielił Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświaty
na dwa osobne resorty, ponadto Synod rozpoczął sprawowanie nadzoru nad Towarzystwem Biblijnym.
V Zakończenie
Próżno szukać w historiografii rosyjskiej innego tak barwnego okresu pod
względem wyznaniowym. Życie duchowe cara Aleksandra I niezwykle wpłynęło na większość jego wyborów. Władca ulegał wpływom wielu osób ze swojego
otoczenia, nie potrafiąc lub nie chcąc samodzielnie podejmować decyzji. Najwięcej
na tym zyskał Aleksiej Arakczejew, którego oddziaływania sięgnęły tak daleko, iż
można mówić w historii Imperium Rosyjskiego o okresie tzw. arakczejewszczyzny,
kiedy posiadał pełnię władzy w państwie.
Okres fascynacji mistycyzmem miał też doniosłe znaczenie dla wszystkich carskich poddanych. Brak ograniczeń w sferze wiary przyczynił się do powstania wielu
sekt, stowarzyszeń i kółek religijnych. Rosja nie była w tym jednak odosobniona.
Wszystkie państwa europejskie w mniejszym lub większym stopniu pogrążyły się
bowiem w zwodniczej spirali mistycyzmu po zwycięstwie nad Napoleonem.
Ostatecznie jednak zatriumfowała wieloletnia tradycja i Cerkiew prawosławna powróciła do łask carskich. Zmienne nastroje religijne monarchy wywoływały
jednak jeszcze w przyszłości liczne reperkusje. Całkowity kres religijnemu rozproszeniu położył dopiero następca Aleksandra – Mikołaj I.
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Instituty Błagorodnych Diewic, czyli szkoły żon
dla rosyjskich urzędników i oficerów
Z początkiem edukacji kobiet w Rosji końca XVIII wieku związane jest zarządzenie carycy Katarzyny II, na mocy którego utworzono „Cesarskie Stowarzyszenie
Wychowawcze dla Szlachetnie Urodzonych Panien”, działające początkowo przy
klasztorze Nowodziewiczym. Później szkołę tę przeniesiono do Petersburga i nazywano ją Instytutem Smolnym (znajdowała się bowiem niedaleko terenu, gdzie
dawniej mieścił się magazyn smoły).
Celem interesującej mnie placówki było wychowanie przyszłych żon i matek
rosyjskich elit. Córki wyższych urzędników i oficerów kształcono w niej na koszt
państwa. Dotyczyło to dziewcząt, których ojcowie posiadali co najmniej rangę pułkownika albo rzeczywistego radcy stanu1. Pozostałe szlachcianki były zobowiązane
do płacenia czesnego. W 1765 roku otwarto oddział dla dziewcząt pochodzących
z rodzin mieszczańskich.
Początkowo do szkoły przyjmowano dzieci w wieku sześciu lat. Nauka trwała
do osiemnastego roku życia. W placówce uczono: rosyjskiej literatury, arytmetyki,
historii, geografii, muzyki, tańców, rysowania, zasad zachowania się. Dużą wagę
przywiązywano również do znajomości języków obcych. Wobec dziewcząt, które
nie były szlachciankami, stosowano nieco inne kryteria i kształcono je także pod
kątem prac domowych.
W późniejszym okresie kilkakrotnie reformowano zarówno Instytut Smolny, jak
i tworzone na jego wzór Instituty Błagorodnych Diewic2. Zawsze jednak miano
na uwadze, aby: „dać państwu wykształcone kobiety, dobre matki, wartościowych
członków rodziny i społeczeństwa”3. Uczennice wychowywano w duchu wierności
carowi i przyszłemu mężowi.

1
Zgodnie z podpisaną jeszcze przez Piotra I „Tabelą Rang”, porządkującą hierarchię wszystkich stopni wojskowych, cywilnych i dworskich, tytuł rzeczywistego radcy stanu ( diejstwitielnyj sztatskij sowietnik), odpowiadał randze
generała-majora, co dawało jego posiadaczowi IV klasę (na XIV istniejących) i prawo do tytułowania „Wasze prewoschoditielstwo”. Zgodnie z ukazem Aleksandra II z 1856 roku, dzieci urzędników cywilnych od IV klasy wzwyż, otrzymywały
rodowe ( tzn. przekazywane potomkom) szlachectwo. W armii, dotyczyło to osób posiadających niższą, VI rangę, czyli od
stopnia pułkownika w górę.
2
Instytuty dla Szlachetnie Urodzonych Panien (wszystkie tłumaczenia wykonał autor – przyp. redakcja)
3
Z ukazu carycy Katarzyny II, z 1764 roku.
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Mimo, że institutki4 pochodziły z wyższych sfer, warunki panujące w Institutach
Błagorodnych Diewic były dla nich bardziej surowe niż w placówkach dla dziewcząt
niższego stanu. Zasady te ustalono na postawie – zatwierdzonej przez Mikołaja
I w 1848 roku – „Instrukcji dla kształcenia wychowanków uczelni wojskowych”.
W podobnym dokumencie opracowanym przez księcia Piotra Gieorgiewicza Oldenburskiego5 nie pozostawiano cienia wątpliwości, co do losu jaki czeka uczące się
w instytutach dziewczęta: „kobieta jako stworzenie delikatne, przeznaczone przez
naturę do bycia zależną od innych, powinna wiedzieć, że sądzone jej nie rządzić
mężem, ale być mu posłuszną, i tylko przykładnie wywiązując się z obowiązków
domowych, osiągnie ona szczęście i miłość, tak w kręgu rodzinnym, jak i poza
nim”. Trzeba jednak przyznać, że twierdzenie to w niczym nie odbiegało od powszechnej opinii na temat kobiet, jaka panowała w tamtych czasach.
W carskiej Rosji istniało kilkadziesiąt Instytutów stworzonych z myślą o szlachetnie urodzonych pannach, np. Aleksandryjsko-Maryjski6. Placówka ta (przeniesiona do Warszawy z Puław) niemal natychmiast doczekała się zainteresowania

Budynek przeniesionego z Puław Instytutu Aleksandryjsko - Maryjskiego Wychowania Panien, od 1919 r.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Źródło: obcaprasa.pl
4
5
6

uczennice instytutu, pensjonarki
„Instrukcja dla kształcenia wychowanek żeńskich szkół”
Na obecnej ulicy Wiejskiej.
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rządu, który w 1862 roku wydał „Instrukcje ogólną dla Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien”. Pod dokumentem tym podpisał się m.in.
ówczesny Naczelnik Rządu Cywilnego, hrabia Wielopolski.
Przywołane pismo zawierało opisy związane z zarządzaniem placówką, nauką
i wychowaniem uczennic z „ugruntowaniem miłości do Tronu i Ojczyzny”. Warto
podkreślić, że mimo wrogości caratu wobec katolików, w Instytucie Aleksandryjsko-Maryjskim panowała pełna tolerancja religijna, co było zresztą regułą dla szkół
tego typu, gdyż carscy urzędnicy i oficerowie nie zawsze wyznawali prawosławie,
zaś państwo nie chciało wywoływać wśród nich antagonizmów.
Dziewczęta każdego wyznania mogły swobodnie praktykować swoją wiarę.
Szkoła zatrudniała do nauki religii nie tylko duchownych prawosławnych, ale
i księży oraz pastorów. Jeden z punktów regulaminu stwierdzał wyraźnie, że kierowniczka zakładu (Przełożona): W obcowaniu z osobami i dziećmi innego wyznania,
które by znajdowały się w Instytucie, nie pozwoli żadnych względem religji sprzeczek,
utrzymując w zakładzie ducha pokoju i miłości ewangelicznej 7.
Nie wszystkie uczennice pochodziły z jednakowo zamożnych rodzin. Celem
pedagogów było pilnowanie, aby żadna z dziewcząt nie wywyższała się z powodu
swojej pozycji. Punkt 25 regulaminu stwierdzał, że (Przełożona): „Między osobami różnego stanu lub majątku nie okaże w obchodzeniu się żadnej upokarzającej różnicy. Powściągać raczej będzie chęć wynoszenia się z wyższości rodu, lub
z większego obdarzenia od losu, zaszczepiając w postępowaniu panien tę godność
i przystojność, która jest prawdziwą duszy szlachetnością”8.
Zachowane do dzisiaj zdjęcia9 pokazują jak żyły pensjonarki. Trzeba jednak
wziąć pod uwagę, że są to fotografie „oficjalne”. Wszystkie uczennice mieszkały na terenie szkoły (wyjątki dopuszczano jedynie w szczególnych przypadkach).
Młodsze dziewczęta w ogromnych, liczących kilkadziesiąt łóżek salach, starsze zaś
w nieco mniejszych pomieszczeniach, zaopatrzonych dodatkowo w stół. Nigdy nie
zostawiano ich samych. W skład personelu, poza nauczycielami, wchodziły guwernantki, których głównym zadaniem było towarzyszenie dziewczętom przez całą
dobę. Kobieta pełniąca nocny dyżur spała razem z uczennicami i miała obowiązek
dokonania kilkakrotnego obchodu, w celu sprawdzenia, czy wszystkie podopieczne
są na swoich miejscach. Po pobudce obowiązki przejmowała kolejna opiekunka.
7
Instrukcja ogólna dla Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien, s. 11. W cytowanym fragmencie
zachowano oryginalną pisownię.
8
Ibidem, s. 13.
9
Sporo takich fotografii dostępnych jest w rosyjskojęzycznym Internecie, w internetowej bibliotece Polona,
znajduje się natomiast album związany z osobą Zofii Bursche.
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Samowolne opuszczenie dyżuru było traktowane przez władze szkoły jako „przewinienie pierwszego rzędu” i karane bezwarunkowym wydaleniem guwernantki
z instytutu. Rodzice czy krewni, chcący odwiedzić jedną z pensjonarek, musieli
najpierw uzyskać zgodę dyrektorki szkoły. Spotkania z bliskimi miały miejsce w pomieszczeniach specjalnie na to przeznaczonych.
Ukończenie Instituta Błagorodnych Diewic dawało dziewczętom wykształcenie
porównywalne z dzisiejszą maturą, choć niektóre przedmioty (np. języki obce) wykładano na poziomie uniwersyteckim. Generalnie program Instytutów dla panien,
które były szlachetnie urodzone odpowiadał, mniej więcej, programowi męskich
gimnazjów, choć istniały i różnice. Przykładowo w męskich szkołach nauka języka
francuskiego zajmowała 21 godzin w miesiącu, a niemieckiego 20. Tymczasem
w szkołach dla szlachcianek liczby te wynosiły po 27 godzin dla każdego języka10,
choć w odróżnieniu od swoich rówieśników, institutki nie pobierały lekcji łaciny.
Także, jeśli chodzi o rysowanie i kaligrafię, przewaga była po stronie szkół dla
dziewcząt: 27 godzin wobec 10. Inaczej wyglądało to w przypadku języka rosyjskiego i literatury. Męskie gimnazja zdecydowanie górowały tu nad Institutami
Błagorodnych Diewic. Stosunek godzin w miesiącu wynosił bowiem 24 do 18.
Podobnie było w odniesieniu do matematyki: 24 do 9 oraz nauk przyrodniczych:
17 do 9, choć na przykład pensjonarki miały więcej lekcji historii – 18 w miesiącu,
wobec 13 w męskich gimnazjach. Oczywiście w nauce tego przedmiotu forsowano
państwowy, imperialny punkt widzenia.
Po ukończeniu szkoły dziewczęta z zamożnych rodzin przeważnie wychodziły
za mąż, biedniejszym zaś wykształcenie ułatwiało znalezienie pracy zarobkowej
(Instytuty organizowały specjalny kurs dla nauczycielek). Trzeba tu zaznaczyć, że
w czasach, kiedy zdecydowana większość kobiet realizowała się w małżeństwie,
Instituty Błagorodnych Diewic stanowiły wręcz znak jakości, a ich wychowanki
były rozchwytywane na „małżeńskim rynku”. Dysponujące niebagatelnym zasobem wiedzy, znające świetnie obce języki, zapoznane z wszelkimi niuansami
tak ważnej wówczas etykiety, a do tego wychowane w spartańskiej dyscyplinie
i w duchu posłuszeństwa mężowi, stanowiły marzenie każdego urzędnika czy
oficera. Institutki potrafiły nie tylko prowadzić mężowi dom, ale i były ozdobą
każdego balu: pełne wdzięku, znakomicie tańczące, potrafiące prowadzić inteligentną konwersację na każdy temat. Niektóre z nich, dzięki osobistym walorom
i otrzymanemu wykształceniu, weszły do najwyższych sfer ówczesnej Europy. Za
10

Dane z 1852 roku. E. Dnieprow, R. Usaczewa, Żenskoje obrazowanije w Rossii, Moskwa 2009, s. 44.
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przykład przywołać można Julię Hauke. Początek jej życia był tragiczny. Jako pięciolatka stała się świadkiem zabójstwa ojca, generała Maurycego Hauke 11. Wezwana do Petersburga (car chciał się odwdzięczyć za wierność wykazaną przez jej
ojca), ukończyła Instytut Smolny, po czym została damą dworu księżniczki heskiej Marii, która wyszła za rosyjskiego następcę tronu, późniejszego cara Aleksandra II. Wówczas poznała brata Marii, także Aleksandra. Po wielu perypetiach
( rodzina carska nie aprobowała ich związku), młodzi wzięli potajemny ślub
w należącym wówczas do Prus Wrocławiu. Ostatecznie Julia otrzymała tytuł księżnej Battenberg, a jej synowie (Ludwik i Henryk) zostali mężami wnuczek królowej
angielskiej Wiktorii.

Sala do nauki w Instytucie. Źródło: obcaprasa.pl

Na przełomie XIX i XX wieku ranga kształcenia oferowanego przez szkoły dla
szlachcianek zmalała, gdyż z jednej strony zaczęto organizować kursy naukowe dla
kobiet na poziomie uniwersyteckim, z drugiej, coraz więcej uczelni dopuszczało
przyjmowanie na studia przedstawicielek płci żeńskiej.
11
Generał Hauke zginał zastrzelony przez podchorążych, w dniu wybuchu powstania listopadowego. Generał
(w towarzystwie żony i młodszych dzieci) napotkał zbuntowanych podchorążych, a ci zażądali od niego, aby ich „poprowadził”. Kiedy odmówił, podchorążowie odpowiedzieli salwą.
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Sytuacja wychowanek Institutow Błagorodnych Diewic drastycznie pogorszyła
się po rewolucji październikowej. Tylko nielicznym udało się uciec z ogarniętego
chaosem kraju, inne zaś ginęły wraz z mężami, z których większość opowiedziała
się przeciwko bolszewikom. Prześladowane za pochodzenie, wierne wpojonym za
młodu ideałom, nie potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Tym bardziej, że
sowieckie prawodawstwo dopuszczało karanie bez jakichkolwiek dowodów winy.
Wystarczyło podejrzenie i kobieta zakwalifikowana jako SOE12 mogła znaleźć się
w łagrze, a tam umiejętności i wiedza wpojone w Instytucie Smolnym nie były
pomocne.
Bywało, że pensjonarki, które ominął krwawy wir rewolucji, stawały się
znakomitościami brylującymi w kręgach artystycznych. Za przykład niech posłuży
Maria Bechczyc-Rudnicka. Urodzona w rodzinie zamożnej, rosyjskiej szlachty
(z domu Mataftin), niemal od dziecka odwiedzała „Aleksandrynkę” 13 i „Marinkę”14, wojażowała po Francji, spotykała się z wybitnymi artystami, co po latach potrafiła przekuć w sukces, dając się poznać jako wybitny krytyk teatralny, kierownik
literacki teatru, pisarka, publicystka i tłumaczka. Zmarła w 1982 roku, przeżywszy
niemal sto lat. Wraz z takimi jak ona odeszła epoka, w której za równie ważne
uznawano wiedzę, dobre maniery czy umiejętność tańca, a choć trudno zgodzić się
z ówczesnym wizerunkiem kobiety, wydaje się, że i obecnym uczennicom przydałyby się niektóre umiejętności przekazywane przez Instituty Błagorodnych Diewic.
Przykładowa bibliografia:
Poznański K., Polityka oświatowa caratu w latach 1834-1861. Oświata i szkolnictwo
w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziei, t.3, Warszawa 2004.
Szymański L., Zarys polityki caratu wobec szkolnictwa ogólnokształcącego
w Królestwie Polskim w latach 1815-1915, Wrocław 1983.
Winiarz A., Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa
Polskiego (1807-1831), Lublin 2002.

Więcej zdjęć na stronie:
http://obcaprasa.pl/2015/07/aleksandryjsko-maryjski-instytutwychowania-panien-w-warszawie-1903-rok/

12
13
14

ros. Socjalno Opasnyj Element, Element Społecznie Niebezpieczny
Teatr Aleksandryjski w Petersburgu, dziś Teatr im. Aleksandra Puszkina
Maryjski Teatr Opery i Baletu w Petersburgu, nazwany tak na cześć Marii Aleksandrowny, żony cara Aleksandra II
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Polskie nazwisko w irlandzkiej historii o niepodległość
- Konstancja Markiewicz
Constance Georgina Gore-Booth przyszła na świat w 1868 roku w Londynie.
Choć truizmem jest stwierdzenie, że początków kształtowania osobowości człowieka doszukiwać się trzeba już w jego dzieciństwie, konieczne jest odniesienie się do
tej informacji w przypadku Konstancji. W tym okresie zetknęła się ona bowiem
z irlandzkim ruchem na rzecz kultury o nazwie „Celtic Revival” (inaczej: „Odrodzenie Celtyckie”, „Renesans Celtycki”). W ramach omawianego związku m.in.
pisała poezje. To właśnie to początkowe ugrupowanie literatów na rzecz kultury
ukształtowało w niej postawę patriotyzmu.
Ciekawa pozostaje historia polskiego nazwiska przy bohaterce tego tekstu. Należałoby rozpocząć od podjętych przez nią w Paryżu studiów artystycznych. W roku
1898 r. poznała na nich polskiego malarza, zubożałego szlachcica, Kazimierza Dunin-Markiewicza. Ze względu na to, że posiadał on majątek na Ukrainie, uznany
został przez rodzinę Konstancji za dobrego kandydata na męża. Zakochani w 1900
r. wzięli ślub w Londynie – dokładnie w ambasadzie rosyjskiej. W tamtym czasie
nie było innej możliwości, bowiem Kazimierz pozostawał poddanym cara. Ciekawostką pozostaje tytulatura hrabiostwa u Konstancji i Kazimierza. Związana
ona była z pewnym gestem. Historia tego zdarzenia przybiera naturę swoistego
folkloru, zderzenia się dwóch europejskich kultur. Podczas ślubu Kazimierz założył
na siebie strój szlachcica. Zebrani na uroczystości musieli odebrać to zachowanie
jako bardzo egzotyczne. Opisywane zdarzenie wykryli brukowi dziennikarze, co
było początkiem procesu „medialnego bajkopisarstwa”. Historia obrosła w mit.
Po ślubie Markiewiczów pojawiła się tytulatura w lokalnej londyńskiej prasie. Kazimierza zaczęto nazywać hrabią, którym nigdy nie był. Określenie to utrwaliło
się w irlandzkiej świadomości narodowej. Po ślubie, w 1901 r. państwo młodzi
wyjechali do posiadłości męża na Ukrainie. Urodziło się tam ich pierwsze dziecko,
córka Meave. W 1903 r. małżonkowie powrócili na stałe do Dublina, gdzie miała miejsce osobliwa sytuacja. Podczas, gdy Konstancja przebywała na spotkaniu,
Kazimierz szykował się w domu do snu. Nie mógł jednak zasnąć ze względu na
przeszkodę znajdującą się pod łóżkiem. Jak się okazało, były nią drewniane, ponumerowane skrzynie z dziwnymi napisami. Otwierając wieko ujrzał materiały wy-
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buchowe, przygotowywane na przyszłe działania niepodległościowe. Zachowanie
żony spowodowało kłótnie małżonków, czego konsekwencją był wyjazd Kazimierza
na Ukrainę. Małżonkowie nigdy więcej się już nie spotkali. Konstancja po rozstaniu bardziej zaangażowała się dla ojczyzny i narodu. Wydaje się, że wyjazd męża
zamiast spowodować ogólną depresje po rozstaniu, zahartował jej ducha i dodał
energii do podejmowanie kolejnych inicjatyw dla ojczyzny. Ważnym pozostaje
fakt, iż Konstancja do końca życia z szacunku dla męża posługiwała się nazwiskiem
Markiewicz1.
Warto w tym miejscu skupić się na przedstawieniu kilku inicjatyw głównej
bohaterki, tj. walki o równouprawnienie kobiet, pomocy najbardziej uciśnionym,
walki zbrojnej i politycznej o niepodległość Irlandii.
Pierwsza organizacja narodowo-feministyczną, do której należała hrabina
to „Inghinidhe na hEireann” („Córy Irlandii”). Jej związek z tym stowarzyszeniem
miał miejsce w 1907 r. Zgrupowanie kobiet posiadało następujące założenia: pracę
na rzecz odrestaurowania rodzimego dialektu i nauki języka irlandzkiego, edukację dzieci pod kątem nauki historii, zachęcanie do kupna irlandzkich wyrobów
rzemieślniczych, kultywowanie, rozwijanie oraz poszerzanie irlandzkiej kultury
w postaci muzyki, tańca, sportu, bojkotowanie irlandzkich kobiet pokazujących
się w sferze publicznej z brytyjskimi wojskowymi. Oprócz tego „Córy Irlandii”
walczyły o prawa wyborcze dla przedstawicielek płci żeńskiej oraz organizowały
darmowe jadłodajnie w szkołach2.
W 1914 r. „Córy Irlandii” stały się częścią innej irlandzkiej organizacji narodowo-feministycznej. Mianowicie: „Cumann na mBan” („Liga Kobiet”). Do niej
także należała Konstancja. Wspomniana „Liga” stała się siłami pomocniczymi paramilitarnej irlandzkiej organizacji „Oglaigh na Eirean” („Ochotnicy Irlandzcy”),
która później przeobraziła się w Irlandzką Armię Republikańską. („Irish Republican Army” – IRA)3. Członkinie Ligii szkolone były głównie na sanitariuszki,
co wielu kobietom się nie podobało. Z racji tego, podczas procesu scalania, część
członkiń „Cumann na mBan” przechodziła do innej zbiorowości, gdzie występowało równouprawnienie. Chodzi dokładnie o drugi człon przyszłej IRA – „Irish
Citizen Army” („Irlandzka Armia Obywatelska”).
W powyższej organizacji uczono ludzi m.in. musztry oraz strzelania. Zdarzało
1
M. Petrusewicz, Irlandzki sen: Życie Konstancji Markiewiczowej - komendantki IRA (1868-1927), Warszawa 2000,
s. 17- 44.
2
Ibidem ,s. 30-37.
3
P. Płokita, IRA - Geneza powstania organizacji, [w:] <http://www.nowastrategia.org.pl/ira-geneza-powstaniaorganizacji/> [dostęp: 19.09.2014 r.].
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się oczywiście tak, iż jednocześnie narodowa sufrażystka z Ligi Kobiet mogła należeć do Irlandzkiej Armii Obywatelskiej, np. Konstancja Markiewicz lub Winifred
Carney. Warto podkreślić, iż tytułowa hrabina w 1914 roku w Lidze Kobiet została mianowana przewodniczącą organizacji. Na czele Ligii była również w latach
1917-1926. „Córy Irlandii” i „Liga Kobiet” w konsekwencji doprowadziły do upolitycznienia irlandzkich kobiet, np. Konstancja stała się pierwszą kobietą minister
w Europie, a dokładnie Ministrem Pracy w pierwszym niezależnym od brytyjskich
wpływów irlandzkiego parlamentu – Dail Eirean4.
W tym akapicie skupimy się na inicjatywach drugiego typu, które określiłem
mianem „pomocy najbardziej uciśnionym”. Konstancja już w 1892 r. założyła
stowarzyszenie o nazwie: „Amnesty Associations”, mające pomóc uciśnionym
chłopom, np. wyrzucanym z pracy. Markiewiczowie uczestniczyli w strajkach robotniczych, np. w Lokaucie w 1913 r. jechali swoim automobilem na początku
bojkotującej kolumny. Ponadto Konstancja została główną organizatorką pomocy
dla poszkodowanych w wyniku działań brytyjskiej policji podczas wspomnianego strajku5. Nie można zapominać o młodych Irlandczykach, którzy byli ważni
w oczach „hrabiny”. Z racji tego Konstancja Markiewicz założyła w 1909 r. harcerstwo, gdzie wychowywano młodzież w duchu irlandzkiego patriotyzmu i nacjonalizmu. Chodzi dokładnie o „Na Fianna Eireann”, w skrócie „Fianna”. Podkreślić należy, iż większość członków „Fianna” stanowiła młodzież z północnych dublińskich
slumsów. Oprócz tego hrabina napisała podręcznik szkoleniowy dla „Na Fianna”6.
Konstancja Markiewicz walczyła o niepodległość swojego kraju nie tylko z bronią w ręku, ale i odpowiednią polityką. Uznać to trzeba za trzeci typ inicjatyw
tej kobiety. W latach 1914-1916 pomagała ona w rozmowach dyplomatycznych
o pojednanie pomiędzy Irlandzkimi Ochotnikami a Irlandzką Armią Obywatelską. Ponadto brała udział w przygotowaniach do zrywu m.in. wykupiła zużyte
puszki po konserwach, z których tworzono granaty „samoróbki” oraz szkicowała
mapy. W tym ostatnim przydały się jej umiejętności malarskie zdobyte na studiach
w Paryżu. Powstanie Wielkanocne rozpoczęło się w Dublinie dnia 24 kwietnia
1916 r.7, a Konstancja (posiadająca stopień majora) była zastępcą dowódcy – Michaela Mallina. Jej oddział znajdował się na Placu św. Stefana. Gdy ostrzał wojsk
4
3.2.3. Maud Gonne MacBride and Inghinidhe na hÉireann [w:] The 1916 Rising: Personalities & Perspectives, an
online exhibition, National Library of Ireland 2006, [dostęp: 30.08.2016], <http://www.nli.ie/1916/exhibition/en/content/
stagesetters/force/maudgonne/index.pdf>
5
M. Petrusewicz, op. cit., s. 30-37.
6
Ibidem, s. 138-147.
7
P. Płokita, Powstanie wielkanocne - geneza, przygotowania, przebieg ocena, [w:] „Koło Historii”, nr 14, Lublin
2014, s. 133-145.
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brytyjskich zwiększył się, przeniosła się z jednostkami na tereny Akademii Medycznej. To w tym miejscu zdecydowała się zostać katoliczką. 30 kwietnia 1916 r.
jej oddział złożył broń. Gdy doszło do kapitulacji, ucałowała karabin i oddała go
brytyjskim żołnierzom8. Kiedy zaproponowano jej podwiezienie przez brytyjskiego
oficera – odmówiła. Pomaszerowała z towarzyszami broni na przedzie kolumny.
Sąd Brytyjski oskarżał ją jako jedyną przedstawicielkę płci żeńskiej. Dostała zarzut
zdrady stanu oraz kolaboracji z Niemcami. Została w tym wypadku odrzucona teza
obrony, iż nie można mówić o zdradzie, jeśli oskarżeni uważają za swoją ojczyznę
Irlandię, a nie Wielką Brytanie. Skazano ją na karę śmierci, jednakże – ze względu
na płeć – ostatecznie zdecydowano się na dożywocie. Konstancję przetrzymywano
w różnych miejscach: Kilmainhaim, Mountjoy oraz Aylesbury. Podczas więzienia
interesująca mnie kobieta m.in. rozpoczęła naukę języka irlandzkiego.
Rząd brytyjski pod naciskiem opinii USA ogłosił amnestię dla przetrzymywanych powstańców. Przyczynił się do tego m.in. prezydent USA - Woodrow
Willson. W konsekwencji tej amnestii, w czerwcu 1917 r. Konstancja wyszła na
wolność i wstąpiła w szeregi partii „Sinn Fein”. („My Sami”). Wspomniana organizacja w tamtym czasie walczyła o niepodległość Irlandii. W nocy, 18 maja 1918 r.,
doszło do aresztowania członków i sympatyków „Sinn Fein”, w związku z podejrzeniem o proniemiecki spisek. Konstancja drugi raz trafiła do więzienia. W grudniu
1918 r. rozpoczęto wybory do parlamentu. Pierwszy raz w historii Wielkiej Brytanii w tym wydarzeniu mogły brać udział kobiety, m.in. wystawiono kandydaturę
Konstancji Markiewicz. Było to jednak utrudnione ze względu na to, że przebywała
wtedy w areszcie. Jej kandydatura wybrana została w kolegium Św. Patryka w Dublinie, tej samej dzielnicy, gdzie organizowała posiłki w szkołach oraz pomagała
bezrobotnym w czasie lokautu w 1913 r. Pierwsza kobieta wybrana do parlamentu
nie zajęła jednak miejsca w Westminsterze ze względu na politykę bojkotu Sinn
Fein. Polegał on dokładnie na nieuznawaniu brytyjskich struktur państwowych
i powołaniu własnego republikańskiego sejmu – Dail Eireann. Konstancja została
wybrana jako pierwsza kobieta na świecie, jednakże pierwszą przedstawicielką płci
żeńskiej, która faktycznie zasiadła w parlamencie pozostała lady Astor.
W styczniu 1919 r. rozpoczęła się wojna anglo-irlandzka. Miała ona miejsce
w latach 1919-19219. W tym okresie Konstancja Markiewicz najbardziej wykazała
się inicjatywami politycznymi na rzecz swojego kraju. W marcu 1919 r. wyszła na
8
G. Swoboda, Dublin 1916, Warszawa 2006, s. 71, 250.
9
P. Płokita, IRA – „Terroryści” czy „Bojownicy o Niepodległość”? Na przykładzie wojny anglo-irlandzkiej (19191921), [w:] Kwartalnik „Nowa Strategia, nr 3-4/2014, s. 31-40.
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wolność, zostając Ministrem Pracy w Republice Irlandzkiej. W tym czasie m.in.
namawiała ona do bojkotu produktów angielskich. Wraz z Ministrem Finansów,
Michaelem Collinsem, ustanowiła fundusz na rzecz promocji irlandzkich inicjatyw
przemysłowych. Ponadto – dzięki pomysłowi Markiewicz – powołano np. specjalną komisję w celu badania metod stosowanych przez policję podczas przesłuchań
nieletnich, kobiet oraz więźniów. W czerwcu 1919 r. Konstancja została kolejny raz
aresztowana i skazana na 4 miesiące więzienia. Wychodząc w październiku tego samego roku, sytuacja się zmieniła. Ze względu na represje, irlandzki parlament i rząd
musiały zejść do podziemia. W styczniu 1920 r. Sinn Fein odniosła kolejne zwycięstwo w jedenastu z dwunastu okręgów. Sejm i rząd Republiki Irlandzkiej działały
sprawnie, pomimo że prace odbywały się w piwnicach, mieszkaniach prywatnych
lub były przenoszone z miejsca na miejsce. Najprościej tę sytuację porównać można
do polskiej okupacji niemieckiej z lat 1939-1945 w Generalnym Gubernatorstwie.
Konstancja w tym czasie np. często przebierała się, w celu uniknięcia rozpoznania
przez Irlandzką Policję Królewską (Royal Irish Constabulary, w skrócie RIC), zależną od brytyjskich struktur państwowych. Wobec wspomnianej formacji Konstancja
opracowała konkretny plan. Czytelnik musi być świadomy, iż pośród funkcjonariuszy
RIC w większości znajdowali się Irlandczycy. Szli tam głównie w celu utrzymania rodziny. Jako Minister Pracy Markiewicz stworzyła specjalne Biuro Pośrednictwa Pracy
przeznaczone dla policjantów, którzy przestali być w strukturach RIC. Apelowano
do nich, aby składali dymisję. W ten sposób inicjatywa Konstancji znalazła niespodziewany wydźwięk, tj. w ciągu kilku tygodni około 1000 funckjonariuszy RIC
porzuciło służbę. Uważa się, iż sytuacja ta mogła być jedną z przyczyn pojawienia
się oddziałów Black and Tans (Czarno-Brunatni): brytyjskich weteranów z okresu
Wielkiej Wojny, Szkotów, Anglików, Walijczyków i innych. Historyk Stanisław Grzybowski przyrównuje te formacje swoim zachowaniem i wyglądem do hitlerowskiego
SS10. Przez ich działania nasiliły się represje wobec irlandzkiej ludności cywilnej. Konstancja w nowych realiach musiała się ukrywać, zmieniać miejsce pobytu, przebierać
się, a na zebraniach organizacyjnych pojawiać się w ostatniej chwili.
W okresie jesiennym 1920 r., Markiewicz została aresztowana i ponownie przeniesiona do Mountjoy. Wyszła na wolność w czerwcu 1920 r., kiedy Dail Eirean i Wielka Brytania zawarły rozejm. Rozpoczęto rokowania, których efektem
było stworzenie dokumentu określanego w historii jako „Treaty 1921” („Traktat
1921”)11. Konstancja była nastawiona do niego negatywnie. Wśród Irlandczyków
10
11

S. Grzybowski, Historia Irlandii, Wrocław 2003, s. 279.
J. Donnelly, Encyklopedia of Irish History & Culture, Michigan 2004, p. XXXVI.
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popierających i niepopierających zapisów Traktatu doszło do wyniszczającej wojny
domowej w latach 1922-1923. Podczas tego konfliktu Konstancja chwyciła za
broń w celu ochrony republikańskich ideałów. Po zakończeniu walk wstąpiła do
„Women’s Prisoners’ Defence League”. Zorganizowała m.in. kampanię na rzecz
zwolnienia głodujących więźniów. Została za to aresztowana w listopadzie 1923
r., już przez struktury „Saorstát Éireann”. (Wolne Państwo Irlandzkie). Zwolniono
ją po miesiącu. Ostatnie lata Konstancji Markiewicz opierały się na reorganizacji
harcerstwa Fianna oraz działań politycznych w partii Fianna Fail. Wstąpiła także
do Republikańskiego Towarzystwa Teatralnego, pomagała ludziom podczas srogich
zim w zbieraniu opału i torfu, wspierała finansowo sierocińce oraz przytułki dla
ubogich. W czerwcu 1927 r., z ramienia partii „Fianna Fail” („Żołnierze Losu”),
trafiła ponownie do parlamentu, jednak nie urzędowała w nim. 15 lipca 1927 r.
zmarła na zapalenie otrzewnej12.
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Krótka historia jazdy samochodem
Wyprawa pani Benz
5 sierpnia 1888 r. Bertha Benz znajdowała się w drodze do Pforzheim. Towarzyszyli jej dwaj nastoletni synowie – Richard i Eugene. Swoją podróż rozpoczęli oni
wczesnym rankiem w Mannheim, mieście z którego w 1817 Karl Drais wyruszył
na przejażdżkę skonstruowaną przez siebie drezyną. Drais zapisał się w historii jako
wynalazca pierwszego jednośladu z kierownicą – prototypu roweru1. Wycieczka,
na którą wyruszyła Benz była znacznie bardziej spektakularna – podróżowała ona
bowiem na pokładzie Benz Patent-Motorwagen Nummer 3, trzykołowego automobilu z silnikiem spalinowym i elektrycznym zapłonem. Do Pforzheim dotarła
wieczorem, pokonując odległość 106 kilometrów. Nie obyło się jednak bez kłopotów.
Bertha Benz po drodze musiała poszukiwać apteki, gdzie z nafty udało się uzyskać paliwo potrzebne do ponownego uruchomienia pojazdu. Za pomocą szpilki od kapelusza oczyściła przewód paliwowy, zaś jako izolacji użyła podwiązki.
W trakcie podróży wiele elementów maszynerii odmówiło posłuszeństwa, przez
co pasażerowie zmuszeni byli poszukiwać pomocy u kowali, a nawet szewca, który
obszył drewniane hamulce skórą, tworząc tym samym prototyp klocków hamulcowych. W krytycznych momentach jej synowie, Richard i Eugene, musieli pchać
automobil.
Bertha Benz samodzielnie, bez pomocy mechanika przebyła automobilem dystans wystarczająco długi, by udowodnić jego praktyczne zastosowanie. Dokonała
jako pierwsza tego, czym wielu mężczyzn jeszcze przez długi czas nie mogło się
pochwalić2.
Podróż samochodem była skomplikowana, lecz ekscytująca. Początkowo nie tyle
z powodu komfortu czy szybkości, lecz ze względu na prestiż związany z możliwością zakupu drogiego wynalazku. Wraz z rozwojem techniki sytuacja ta zmieniała
się. Przydatność samochodu rosła, lecz problemy związane z jego prowadzeniem
wciąż utrudniały korzystanie z niego. Nowy pojazd wywoływał zastrzeżenia ze stro1
O Karlu Draisie i przemyśle rowerowym, zob. więcej: T. Hadland, H. Lessing, Bicycle Design: An Illustrated
History, Cambridge 2014.
2
B. Maranzani, Bertha Benz Hits the Roads, History.com, [dostęp: 01.01.2016], <http://www.history.com/news/
bertha-benz-hits-the-road-125-years-ago>.
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ny władz i opinii publicznej, a czasem nawet strach wśród obserwatorów. Wciąż
jednak znajdywali się kolejni amatorzy, gotowi porzucić tradycyjne środki transportu na rzecz automobilu.
Epoka ruchu
Za jeden z leitmotivów XIX wieku uznaje się transport. Kolej łączyła krańce
kontynentów, zaś podróże po oceanach można było odbyć na pokładzie parowców. Bywało jednak, że nowe technologie niosły za sobą również nieznane dotąd
zagrożenia. Już pierwsze próby związane z przemieszczaniem się pociągami skutkowały w ofiary. W 1815 w angielskiej miejscowości Philadelphia przeprowadzano
test eksperymentalnej lokomotywy. Jej twórca nazwał swój wynalazek mianem
„Mechanicznego Podróżnika”. „Podróżnik” jednak nie dojechał daleko – wybuch
kotła zabił kilkanaście osób, zranił kilkadziesiąt3. Problemem w przypadku parowców były dość liczne awarie4. W okresie 1811-1899 w okolicach samego tylko St.
Louis miało miejsce 411 wypadków związanych z eksplozją kotła lub wybuchem
pożaru na pokładzie5. Te kłopoty nie wystarczyły jednak, by odstraszyć kolejnych
chętnych. Profity wynikające z możliwości odbywania dalekich i szybkich podróży
były zbyt wielkie.
Podobnie było z samochodami. O ile jednak nabycie kolei lub parostatku byłoby pomysłem absurdalnym, tak dążenie do własnego samochodu z czasem nabierało realnych wymiarów. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku francuskiej
klienteli tych środków transportu zaczęli dostarczać przedsiębiorcy, których nazwiska miały w przyszłości być zapisane złotymi zgłoskami w historii motoryzacji –
Armand Peugeot i bracia Renault6. To jednak sukces Henry’ego Forda zdecydował
o popularności tego środka transportu. Jak sam mówił w swej autobiografii7:
Nie było wtedy „popytu” na samochody - nigdy niema popytu na rzecz nową. Przyjmowano samochód mniej więcej tak samo, jak ostatnio samolot. Początkowo „wóz bez
koni” uważano tylko za cudaczność i wiele mądrych ludzi tłumaczyło szczegółowo,
dlaczego nigdy nie może on być czemś więcej niż zabawką. (…) Gdy się przekonano,
że samochód naprawdę potrafi jechać, i gdy kilku fabrykantów poczęło wyrabiać wozy,
3
Ch. H. Hewison, Locomotive Boiler Explosions, Exeter 1983, s. 15.
4
Zob. więcej: P. F. Paskoff, Troubled Waters: Steamboat Disasters, River Improvements, and American Public Policy,
1821--1860, Baton Rouge 2007.
5
F. T. Norris, Where Did the Villages Go? Steamboats, Deforestation, and Archaeological Loss in the Mississippi Valley
[w:] A. Hurley, Common Fields: an Environmental History of St. Louis, St. Louis 1997, s. 82.
6
M. Kopczyński, Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Warszawa 2009, s. 263.
7
Henry Ford, Moje życie i dzieło, Warszawa 1925, s. 37-38.
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pierwszem pytaniem było, który będzie szedł najszybciej.

Ford poczynił istotną obserwację. Jednak wyścigowi firm produkujących samochody nie towarzyszyła wiedza o tym, jak owe pojazdy prowadzić. Wśród osób
bogatych popularnym posunięciem było zatrudnienie szofera. Często wiązało się
to jednak z problemami innej natury.
Janie, zawieź mnie... Janie, gdzie jesteś?
Przed pojawieniem się szofera możni ówczesnego świata zatrudniali stangretów. Powozili oni zaprzężonym w konie powozem swego pracodawcy. Stangret
był wyszkolony w dziedzinie opieki nad zwierzętami, zaś do jego obowiązków
należało nie tylko prowadzenie wozu, ale również dbanie o niego. Dysponował on
nawet pieniędzmi, które przeznaczał na pojazd lub konie. Dość specyficzne zadanie stawiało go w hierarchii służby na pozycji uprzywilejowanej, lecz wciąż był on
podległy panu. Obowiązywał go pewien kanon zachowania, odpowiednie maniery
i obowiązek noszenia liberii.
Zatrudniający stangreta mógł ocenić wartość jego pracy. Prawdopodobnie sam
również umiał prowadzić pojazd, często nie gorzej znał się także na koniach. Jednak pozycja społeczna nie pozwalała mu samemu wykonywać związanych z tym
czynności.
W momencie pojawienia się wczesnych samochodów stangret tracił swoją niszę.
Zastąpił go szofer. Z różnym powodzeniem próbowano narzucić przedstawicielom
tego zawodu takie same ramy jak stangretom 8. Szofer dysponował wiedzą i umiejętnościami, które dalece wykraczały poza te, którymi mógł poszczycić się właściciel
samochodu. Wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze, prowadzenie wczesnego
samochodu było problematycznym i niebezpiecznym zadaniem. Po drugie, o wiele
bardziej istotna była kwestia znajomości techniki.
Liczne usterki i możliwe wypadki nie stanowiły jednak głównego problemu.
Fakt, że wiele z pojazdów było niejako prototypami, niemal wymuszało na pierwszych kierowcach posiadanie pewnego zmysłu technicznego. Niektóre problemy
następowały po raz pierwszy w historii. Potrzebne więc były narzędzia, z którymi
właściciele fortun i arystokraci nie mieli nigdy do czynienia. Instrukcja z 1903
roku zaleca kierowcom posiadanie następującego zestawu9:
8
K. Borg, The “chauffeur problem” in early auto era: Structuration theory and the Users of Technology, “Technology
and Culture, Oct 1999, 40, 4; ProQuest Science Journals, s. 801.
9
A. L. Dyke, G. P. Dorris, Diseases of the Gasoline Automobile and How to Cure Them, St. Louis 1903, s. 179.
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mały klucz do rur, parę kombinerek, duży i mały śrubokręt, parę płaskoszczypów,
mały młotek, nożyce do cięcia drutu, duży scyzoryk, pilniki płaski, półokrągły i trójkątny, kawałek kowalnego żelaza, zwój taśmy klejącej, przecinak, młotek z noskiem
kulistym, klucz nastawny, trochę dodatkowych śrub i nakrętek, kilka ogniw łańcucha,
dodatkowy łańcuch na pompę, trochę azbestu do zrobienia uszczelek, zestaw do wymiany opony, dobry lewarek, puszkę oleju silnikowego, puszkę smaru i dodatkowe świece
zapłonowe.

Szofer zyskiwał przewagę nad pracodawcą i właścicielem pojazdu. Ten często
nie mógł sprawdzić zgłaszanych mu pretensji o stan auta, co prowadziło do niebezpieczeństw związanych z defraudacją pieniędzy powierzonych na naprawę. Prawdziwą bolączką była jednak kwestia „wypożyczania” przez szoferów samochodów,
by oferować możliwość przejazdu obcym ludziom. Ten alternatywny sposób zarabiania pieniędzy związany był zwłaszcza z pojawieniem się garaży. W momencie
niemożności zorganizowania odpowiedniego budynku dla samochodu przy domu
właściciela, korzystano z usług specjalnie dostosowanych do tego budynków. Właściciel auta tracił częściowo kontrolę nad samochodem. Często również wynajmujący garaże przymykali oko na postępki szoferów, czerpiąc z tego pośrednie lub
bezpośrednie zyski10.
Ta przewaga doprowadzała również do negowania przez szoferów ustalonego
porządku. Stawiali pracodawcom żądania dotyczące wyższych zarobków, odrzucali
liberię. Głośne stawały się sprawy, gdy w trakcie podróży szoferzy zatrzymywali
się w tym samym hotelu, co właściciele samochodu. Budzili tym niechęć części
gości, którzy nie życzyli sobie spożywania posiłków razem ze służbą. Hotele były
w patowej sytuacji. Nie chciały urazić gości, ale jednocześnie nie mogły zmusić
szoferów do opuszczenia miejsca, bo zbuntowani kierowcy mogliby porzucić swych
pracodawców11.
Szoferzy często byli niepokornymi duchami, samoukami, którzy dzięki wiedzy
potrafili obchodzić system. Jednak wraz ze wzrostem popularności zmniejszała się
również cena aut. Szoferzy z wąskiego grona wtajemniczonych stawali się jedynymi
z wielu dysponujących odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Sytuacja diametralnie zmieniła się dzięki wprowadzeniu prawa jazdy – a wraz z nim – upowszechnieniu wiedzy na temat samochodów i pierwszych kursów pozwalających na naukę
bezpiecznej jazdy nimi.
10
11

K. Borg, op.cit, s. 811-812.
Ibidem, s. 810.
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Prawo do jazdy
W pierwszym numerze czasopisma „Auto” redaktorzy stwierdzają:
Rozwój automobilizmu w dobie dzisiejszej sprawił, iż samochód i motocykl w różnych jego postaciach, stał się, nietylko jak dotąd, rodzajem sportu zbytkownego, lecz np.
jako środek komunikacji lub transportu, - uzupełnieniem życia kulturalnego ludzkości
i jako taki jest niejako wskaźnikiem stopnia rozwoju i wzmocnienia się każdego organizmu państwowego i narodowego12.

„Organizmy państwowe i narodowe” coraz częściej jednak zgłaszały zastrzeżenia
względem samowoli kierowców. We Francji do 1896 roku przed samochodem
musiał biec człowiek wymachujący ostrzegawczą czerwoną flagą. Istniały również
ograniczenia prędkości, które stopniowo łagodzono. Mimo to policja intensywnie
„polowała” na nieprzestrzegających reguł. Kierowcy radzili sobie z tym organizując
patrole, które po wyśledzeniu policji informowały o tym innych właścicieli samochodów13. Sposobem ostrzegania było także zdejmowanie nakrycia głowy w trakcie
mijania innego auta.
Pierwszym aktem regulującym możliwość jazdy samochodem był brytyjski
Motor Car Act z 1903 roku. Wprowadzał on odpowiednie wymagania względem
przyszłych kierowców, ustalał dopuszczalną prędkość na drodze i konsekwencje
prawne wynikające z nieprzestrzegania jego zaleceń. Brytyjska legislacja nie wymagała jednak egzaminów od kierowców. Wystarczała opłata w wysokości pięciu
szylingów dla odpowiedniej komisji, co budziło pewne niezadowolenie14.
Europa poszła jednak śladem Prus, gdzie również w 1903 wprowadzono konieczność posiadania odpowiedniego dokumentu, lecz wydawano go na podstawie
zaliczenia odpowiedniego testu. Kurs trwał dziesięć tygodni i uwzględniał nie tylko
naukę jazdy, ale również wiadomości z zakresu fizyki, elektrotechniki i praktyki
warsztatowej15.
W polskim przypadku kluczowym dokumentem była ustawa z 1921 roku o ruchu samochodów i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych. W jej
świetle kandydat na kierowcę musiał16:
12 Wstęp od redakcyi, „Auto” nr 1 12 maja 1922, s. 1.
13 M. Kopczyński, op. cit., s. 263.
14 T. C. Willett, Criminal on the Road: A Study of Serious Motoring Offences and Those Who Commit Them, Routledge 2013, s. 68-72.
15 J. Lutteroth, Der Lappen, der die Welt bedeutet, Das Spiegel, [dostęp: 01.01.2016], <http://www.spiegel.de/
einestages/120-jahre-fuehrerschein-der-lappen-der-die-welt-bedeutet-a-949511.html>.
16 Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samo-
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a) mieć skończonych 18 lat życia,
b) umieć biegle czytać i pisać po polsku,
c) nie podlegać nałogom, obniżającym ich wartość fizyczną i moralną
d) nie posiadać war organicznych lub chorób, utrudniających prowadzenie pojazdu
e) odbyć przynajmniej sześciomiesięczną praktykę w warsztatach pojazdów mechanicznych jako wyzwolony czeladnik, oraz uczyć się prowadzenia pojazdów w ciągu
trzech miesięcy, albo ukończyć specjalną szkołe szoferską z prograem (...) lub też szkołę
inżynierską.

Dość surowe wymogi wpływały na liczbę kierowców. Czasopismo „Auto” na
bieżące publikowało listy z nowymi adeptami ruchu drogowego. Ustawa traktowała
kierowców jako dość wąską grupę – szoferów i sportowców. Sytuacja uległa zmianie
dopiero w 1937 wraz z ustawą dzielącą kierowców na zawodowców i amatorów.
Ostatni z wymienionych, w przypadku nie stwierdzenia ograniczeń zdrowotnych,
byli dopuszczeni do kierowania samochodami już po ukończeniu szesnastego roku
życia17. Kandydaci musieli również posługiwać się językiem polskim w piśmie
i mowie. Amatorskie prawo jazdy służyć miało niezarobkowemu korzystaniu z pojazdów mechanicznych. Nie uprawniało zatem do pracy na stanowisku kierowcy.
Przykładowa bibliografia:
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Ford H., Moje życie i dzieło, Warszawa 1925.
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Maranzani B., Bertha Benz Hits the Roads, History.com, [dostęp: 01.01.2016],
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Paskoff P. F., Troubled Waters: Steamboat Disasters, River Improvements,
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17 M. Pyter, Prawne zasady użytkowania pojazdów mechanicznych w Drugiej Rzeczypospolitej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” T. LXIII 2011 Zeszyt 2, s. 103
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Niedźwiedź Wojtek
W grudniu 1943 r. kapral Wojtek wraz z kilkoma tysiącami polskich żołnierzy
wsiedli na statek „Batory”, by z Brytyjczykami wziąć udział w ofensywie we Włoszech. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie był on… niedźwiedziem.
Historia polskiej armii w ZSRS, do której Wojtek dołączył w trakcie jej wędrówki przez Azję, rozpoczyna się 12 lipca 1941 r. Tego dnia w Londynie podpisano układ polsko-sowiecki, zwany od nazwisk sygnatariuszy układem Sikorski-Majski. Żeby zrozumieć przyczynę takiego zwrotu w polityce Stalina względem
Polaków należy cofnąć się w czasie do 22 czerwca 1941, kiedy to armia niemiecka, wykonując plan o kryptonimie „Barbarossa”, zaatakowała ZSRS. Przekroczyła
ona wówczas granicę niemiecko-sowiecką wytyczoną 28 września wbrew prawu
międzynarodowemu na okupowanym wojskowo terytorium Polski. Posuwała się
w szybkim tempie na wschód. Tym samym dawni sojusznicy stali się wrogami,
a Stalin zrozumiał, że przynajmniej przez pewien czas będzie potrzebował sojuszników także wśród Polaków. Umowa polsko-sowiecka przewidywała utworzenie
armii polskiej i wypuszczenie z więzień i łagrów Polaków, których zesłanych w głąb
ZSRS po agresji sowieckiej 17 września 1939 r. Armia polska rekrutowała się zatem
w znacznej mierze w ludzi, który wypędzeni ze swych domów, przetrwali piekło
łagrów i szczerze nienawidzili Sowietów. Dowódcą Armii Polskiej w ZSRS został
generał Władysław Anders, który szczęśliwie uniknął losu towarzyszy broni zamordowanych w Katyniu. Po klęsce wrześniowej dostał się do sowieckiej niewoli
przechodząc przez więzienia u Brygidek we Lwowie i w Moskwie na Łubiance.
Przed śmiercią ocaliła go operacja „Barbarossa”.1
Ciągłe problemy z zaopatrzeniem polskiej armii i naciski Rosjan na jak najszybsze użycie przeciwko Niemcom nieprzygotowanego do walki wojska były konsekwencją decyzjo o jego ewakuacji do Iranu. To właśnie w tym miejscu rozpoczyna
się epopeja niezwykłego niedźwiedzia-żołnierza.
Istnieją różne wersje początku przygody Wojtka z wojskiem generała Andersa.
Według jednej z nich, niedźwiadka kupiła niejaka Pani Bokiewicz na targu w Hamadanie. Traktowała go ona jak domowego psiaka do czasu aż zwierzę wyrosło
1

N. Davies, Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty. Warszawa 2015, s. 55.
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i warunki domowe przestały być wystarczające. Wkrótce przeniesiono go do wojskowych baraków. Tam nauczono go podstawowych komend po polsku: „stój”
i „siad”2. Według innej historii, miś odkupiony został przez polskich żołnierzy od
irańskiego chłopca, któremu prawdopodobnie przekazali go myśliwi. Trudności
językowe sprawiły, że dziecko nie było w stanie opowiedzieć o z góry przesądzonym
losie niedźwiadka, który po osiągnięciu odpowiedniego wieku zapewne zostałby
tańczącym niedźwiedziem, występującym na jarmarkach. Tresowane zwierzęta stanowiły bowiem codzienny widok wielu miast Bliskiego Wschodu. Chłopiec dał do
zrozumienia, że jest gotów sprzedać niedźwiadka. Żołnierze nie dysponowali gotówką w dolarach, której oczekiwał chłopiec, lecz zapłacili mu tabliczką czekolady,
szwajcarskim nożem oficerskim i garścią miejscowych pieniędzy, dorzucając jeszcze
wielką puszkę konserwy wołowej3. Taki początek historii Wojtka jest najbardziej
znany i najbardziej prawdopodobny. Wojskowi zaopiekowali się niedźwiadkiem.
Początkowo, gdy nie potrafił jeszcze jeść, karmili go skondensowanym mlekiem
z butelki po wódce i skręconego ze szmat smoczka. Słabość do napojów z takiej
butelki pozostała mu na zawsze4.

Wojtek zapoznaje się w Iranie z psem jednego z oficerów II Korpusu. Źródło - wikipedia.pl
2
3
4

Ibidem, s. 462.
A. Orr, Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa, Zakrzewo 2010, s. 46.
Ibidem. s. 51.
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W 1943 r. Wojtek wyruszył wraz z armią do Iraku. Opiekunowie (dwuletniego
już) niedźwiedzia zostali przydzieleni do 16 Kompanii Zaopatrywania Artylerii,
której dowódcą był kapitan Kipiniak. Miś bardzo szybko zyskiwał sympatie żołnierzy, aż ostatecznie został uznany za maskotkę jednostki. Miał już wtedy blisko dwa
metry wzrostu i ważył około 225 kg. Z takimi gabarytami Wojtek okazał się być
bardzo pomocny przy przenoszeniu najcięższych pocisków artyleryjskich. Warto
dodać, że zwykle przy załadunku takiej amunicji pracowało dwóch żołnierzy5.
Podczas pobytu w Iraku Armia polska została całkowicie zreorganizowana.
4 września powstał II Korpus Polski, którego następnym przystankiem miała być
Palestyna. 22 Kompania Transportowa, na którą przemianowano 16 Kompanię
Zaopatrywania Artylerii, nie była jedyną jednostką uznającą żywego misia za maskotkę. Drugą jednostką był 16 Lwowski Batalion Strzelców. Otrzymał on niedźwiedzia w prezencie od szacha Mohamedda Rezy Pahlawiego. Niedźwiedź ten miał
na imię Michał i był o kilka lat starszy od Wojtka.6 Przez wyjazdem z Palestyny
doszło do starcia obu niedźwiedzi, z którego zwycięsko wyszedł Wojtek7.
Na początku 1944 r. II Korpus dostał rozkaz udania się do Włoch8. Wojtek
i jego towarzysze mieli wtedy poważny
problem. W grudniu 1943 r. przetransportowano kompanie niedźwiedzia do
Egiptu, gdzie miał odbywać się załadunek
na cumujące w Port Saidzie i Aleksandrii statki, którymi polskie wojska miały
odpłynąć do Włoch. Angielski oficer nie
chciał zgodzić się na wpuszczenie misia na
pokład. Został przekonany dopiero argumentem, że Wojtek „budzi ducha bojowego” w polskich żołnierzach9.
Proporzec 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii
z wizerunkiem Wojtka. Źródło - wikipedia.pl
5
N. Davies, op. cit., s. 462.
6
A. Orr, op. cit., s. 68.
7
N. Davies, op. cit., s. 464
8
Rozwój wypadków na wojnach II wojny światowej miał duże znaczenie dla II Korpusu. W lutym 1943 r. niemiecka 6. Armia skapitulowała w Stalingradzie. 3 miesiące później włoskie i niemieckie siły poddały się wojskom amerykańsko-brytyjskim pod dowództwem Harolda Alexandra. Aliancki desant na Sycylii doprowadził do kapitulacji Włoch. W ten
sposób umożliwiono siłom brytyjskim i amerykańskim stworzenie przyczółka na Półwyspie Apenińskim. 7 grudnia 1943 r.
podjęto decyzję o skierowaniu II Korpusu na front włoski. H. Sarner, Zdobywcy Monte Cassino, Poznań 2002, s. 172.
9
A. Orr, op. cit., s. 71.
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II Korpus do tej pory nie
uczestniczył w walkach. We Włoszech pod Monte Cassino polscy żołnierze byli pozostawieni
własnym siłom. Ufortyfikowane
wzgórze, zwieńczone klasztorem
benedyktynów, stanowiło twierdzę nie do zdobycia dla Amerykanów, Brytyjczyków i Nowozelandczyków. Pod Monte Cassino
znalazł się także wierny, choć
małomówny niedźwiedź Wojtek.
W kwietniu 1944 r. wzgórze Cassino zaatakowali Polacy.
Szturm został poprzedzony intensywnym ostrzałem artyleryjskim, w którym ważną rolę
odegrał Wojtek. Przez pewien
Wojtek z polskim żołnierzem. Źródło - wikipedia.pl
czas obserwował on towarzyszy,
aż wreszcie ofiarował im swą niedźwiedzią pomoc. Podszedł do ciężarówki i wyciągając łapy odebrał od zaskoczonego żołnierza ciężką skrzynię i bez wielkiego
wysiłku zaniósł ją na stanowisko artylerii. Pomagał w ten sposób przez całą kanonadę. Będąc pod wrażeniem Wojtka, jeden z żołnierzy naszkicował na kartce
papieru postać niedźwiedzia niosącego pocisk. Ten wizerunek stał się symbolem
22 Kompanii10. Warto wspomnieć również o pasji niedźwiedzia, którą były zapasy
z kolegami z wojska. Uwielbiał on siłować się każdym żołnierzem. Przepadał także
za piwem i papierosami. Zjadał je już odpalone.
W lecie 1946 r., a więc już po wojnie, Wojtek popłynął wraz ze swoją jednostką
z Włoch do Wielkiej Brytanii, gdzie doczekał demobilizacji. Pozostał na Wyspach,
dzieląc los wielu tysięcy żołnierzy i cywilów, którzy nie chcieli wracać do zniewolonej przez Sowietów, komunistycznej Polski, którą alianci zachodni zostawili na
łaskę Stalina w czasie konferencji w Jałcie na Krymie. Niedźwiedź Wojtek został
oddany do zoo w Edynburgu. Czuł się tam jednak samotny. Przyzwyczaił się bowiem do towarzystwa polskich żołnierzy. Ilekroć Wojtek usłyszał Polskę mowę
10
M. Biskup, Szeregowy Wojtek- niedźwiedź z armii Andersa, 28.10.2007, [dostęp: 01.09.2016], <http://blogbiszopa.blog.onet.pl/2007/10/28/szeregowy-wojtek-niedzwiedz-z-armii-andersa/ >.
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stawał się żywszy, bardziej radosny. Często odwiedzali go towarzysze broni, przechodząc przez ogrodzenie i siłując się z niedźwiedziem ku przerażeniu pozostałych
zwiedzających. Wojtek zmarł śmiercią naturalną w 1963 r.
Postać niedźwiedzia doczekała się wielu książek i pomników (m. in. w Edynburgu i Krakowie. W tym ostatnim mieście Wojtek stoi pośród posągów wielkich
Polaków, takich jak: Kochanowski, Mickiewicz, Kościuszko i Jan Paweł II. O Wojtku powstała także piosenka, wykonywaną przez Marikę na płycie Panny wyklęte.
Tekst wiernie oddaje historię bohaterskiego niedźwiedzia:
Aż z Iranu gdzieś przez Irak
Z Syrii, razem z Palestyną
Wojtek dzielnie szedł z kompanią
By odbić Monte Cassino
Wykarmili go jak szczenię
Traktowali jak kamrata
Szeregowy Miś nie wiedział
Że w trudnych przyszło żyć czasach
Posłuchajcie tej historii
O niedźwiedziu co szedł z wojskiem
Metrykalnie może Arab
Ale serce to miał polskie
Kiedy widzisz śmierć codziennie
Dusi strach i brak oddechu
Żeby nie popaść w szaleństwo
Misia trzeba ci i śmiechu
Podrywał z nami dziewczyny
Wyjarał nam papierosy
Ciągnął te najcięższe graty
I zapasów nie miał dosyć
Wojtek nosił amunicję
I dobrze na warcie siedział
Raz szpiega zdekonspirował
Małe piwko dla niedźwiedzia
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Posłuchajcie tej historii
O niedźwiedziu co szedł z wojskiem
Metrykalnie może Arab
Ale serce to miał polskie
Kiedy widzisz śmierć codziennie
Dusi strach i brak oddechu
Żeby nie popaść w szaleństwo
Misia trzeba ci i śmiechu
Zapytajcie u Andersa
Każdy jeden wam to powie
Widząc ludzkie okrucieństwa
Miś zachował się jak człowiek
I co mam ci mówić?
Że było ciężko?
Przecież wiadomo
Że było piekło
Że krew się lała
Lała wiadrami
Że ludzkie życie
Zdeptano, zmięto
Że nienawiścią osiągasz dno
Że ludzie ludziom zgotowali ten los
Że nienawiścią osiągasz dno
Ludzie ludzie zgotowali ten los 11
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Ks. Jerzy Popiełuszko 1947 - 1984
Wprowadzenie
Najważniejszym ośrodkiem opozycji wobec władzy komunistycznej w Polsce
był Kościół katolicki. Ze względu na to rzymskokatoliccy księża byli poddawani
różnorakim represjom ze strony aparatu państwa PRL. W 1980 r. powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, wokół którego zgromadziło się wielu księży, prowadzących działalność duszpasterską wśród związkowców.
Jednym z najbardziej znanych kapelanów „Solidarności” był ks. Jerzy Popiełuszko.
Jego aktywność stała się przyczyną szykan czynionych przez funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa PRL. 19 października 1984 r. ks. Jerzy Popiełuszko został uprowadzony i – jak przyjęto podczas śledztwa – zamordowany.
Młodzieńcze lata
Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy położonej
niedaleko Suchowoli1. Na chrzcie otrzymał imię Alfons, które urzędowo zmienił na
Jerzy, będąc na ostatnim roku w seminarium duchownym2. W latach 1954 – 1965
uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli3.
Po uzyskaniu matury, 24 czerwca 1965 roku, zgłosił się do Wyższego Seminarium
Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie przez siedem lat przygotowywał się do święceń kapłańskich4.
Po pierwszym roku spędzonym w warszawskim seminarium został przymusowo
wcielony do jednostki wojskowej w Bartoszycach5. Tam został poddany (wraz z innymi klerykami) próbom przymusowej ateizacji, którym skutecznie się przeciwstawił6. Jednak czas spędzony w wojsku odbił się niekorzystnie na jego zdrowiu, gdyż
po powrocie do warszawskiego seminarium znalazł się w szpitalu, gdzie zmagał się
z chorobą płuc7.

1
2
3
4
5
6
7

E. K. Czaczkowska ,T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2008, s. 59.
Ibidem, s. 60.
M. Kindziuk, Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko, Kraków 2012, s. 62.
E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, op. cit., s. 69.
A. Lesiński, Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980, Olsztyn 1995, s. 32.
P. Raina, Ks. Jerzy Popiełuszko męczennik za wiarę i ojczyznę, cz. 1, W służbie Kościoła, Olsztyn 1990, s. 19.
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Pierwsze lata kapłaństwa
12 marca 1972 r. przyjął on święcenia diakońskie8, kapłańskie zaś otrzymał
z rąk Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1972 r9. Po ich przyjęciu pracował w parafiach: św. Trójcy w Ząbkach, Matki Bożej Królowej Polski
w Warszawie10 oraz Dzieciątka Jezus mieszczącej się na warszawskim Żoliborzu11.
Kolejnym etapem jego posługi kapłańskiej była praca w środowisku medycznym.
Ks. Jerzy Popiełuszko odprawiał Msze św. dla pielęgniarek w kaplicy Res Sacra Miser przy Krakowskim Przedmieściu 62. Natomiast w 1979 r. podczas warszawskiej
części I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski odpowiadał za organizację
opieki medycznej12. Następnie ks. Jerzy Popiełuszko rozpoczął pracę w kościele
akademickim św. Anny. Zajmował się tam studentami medycyny, organizował
wyjazdy wakacyjne oraz rekolekcje dla młodzieży13.
Czas „Solidarności”
Ostatnim miejscem posługi ks. Jerzego od 20 maja 1980 r. była, ulokowana
na warszawskim Żoliborzu, parafia św. Stanisława Kostki. Jako rezydent pomagał
w pracy parafialnej, a także nadal zajmował się duszpasterstwem służby zdrowia14.
Oddzielnym etapem życia ks. Popiełuszki było zaangażowanie się w duszpasterstwo
świata pracy. Za początek tego etapu uznać można odprawienie mszy na terenie
strajkującej Huty Warszawa. Kapłan był pierwszym księdzem katolickim, który
przekroczył bramę warszawskiej huty15.
13 grudnia 1981 r. na terenie Polski został wprowadzony stan wojenny, wskutek
którego opozycjoniści zostali poddani internowaniu oraz innym represjom16. Ks.
Jerzy Popiełuszko wspomagał materialnie oraz duchowo rodziny aresztowanych
robotników z warszawskich zakładów pracy. Brał udział w ich procesach sądowych,
organizował pomoc prawną, a także wysyłał paczki do więzień17.
Msze za Ojczyznę
Jednak szczególną częścią działalności ks. Popiełuszki były – odprawiane za8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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wsze w ostatnią niedzielę miesiąca – msze za Ojczyznę. Głównym punktem tych
nabożeństw stały się kazania traktujące o: godności człowieka, historii Polski, czy
stosunku władzy komunistycznej do społeczeństwa18. Począwszy od 17 stycznia
1983 roku, w mszach za Ojczyznę uczestniczyli przedstawiciele świata kultury,
znani aktorzy, poeci oraz śpiewacy. Z powodu bojkotu telewizji, artyści stracili
niekiedy jedyne źródło dochodu, ksiądz Popiełuszko organizował więc dla nich
pomoc materialną19. Wokół ks. Jerzego gromadzili się także ludzie nauki oraz znani
dziennikarze, między innymi Klemens Szaniawski, Stefan Bratkowski czy Michał
Boni20.
Represje
Działalność publiczna ks. Jerzego Popiełuszki spotkała się z dużą dozą wrogości
ze strony aparatu państwa Polski Ludowej. W kwietniu 1982 r. zainaugurowano operację wymierzoną bezpośrednio w ks. Jerzego Popiełuszkę21, której nadano
kryptonim „Popiel”22.
4 grudnia 1983 r. ksiądz spotkał się po raz pierwszy z próbą zastraszenia. Do
jego mieszkania na plebanii parafii św. Stanisława Kostki wrzucono przez okno
cegłę z materiałem wybuchowym. W tym samym czasie wezbrały na sile inne szykany, takie jak: śledzenie, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych23.
Na początku września 1983 r. wszczęto śledztwo przeciw ks. Popiełuszce24.
2 grudnia 1983 r. stawił się on na przesłuchaniu w prokuraturze, która mieściła
się przy ul. Karola Świerczewskiego. Księdzu towarzyszyli dwaj znani adwokaci:
Tadeusz de Virion i Edward Wende. Obaj byli już obrońcami opozycjonistów
podczas procesów wytoczonych im po wprowadzeniu stanu wojennego. W trakcie
tego przesłuchania prokurator Anna Jackowska postawiła ks. Jerzemu Popiełuszce szereg zarzutów dotyczących wygłaszania kazań, w których – według władzy
– nadużywał wolności sumienia i wyznania oraz zniesławiania w nich organów
państwowych25. Następnie kapłan został poinformowany o tym, że w jego mieszkaniu przy ul. Chłodnej zostanie przeprowadzona rewizja. W związku z czym udał
się do niego w towarzystwie prokurator Jackowskiej oraz milicjantów. W trakcie
18
P. Raina, Ks. Jerzy…, cz. 1, W służbie Kościoła, s. 44.
19
Ibidem, s. 57.
20
E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, op. cit., s. 179.
21
Ibidem, s. 172.
22
P. Litka, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni które wstrząsnęły Polską, Kraków 2009, s. 29.
23
J. Popiełuszko, Zapiski 1980 -1984, Paryż 1985, s. 32.
24
Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984, red. J. Mysiakowska, t. 1, Postanowienie o wszczęciu
śledztwa wobec księdza Jerzego Popiełuszki przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie , Warszawa 2009, s. 98.
25
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przeszukania odkryto tzw. „bibułę”, czyli wydawnictwa podziemne, pochodzące
sprzed kilku miesięcy. Powszechnie uważa się, że te periodyki podrzucone zostały
przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa26. Po tym zdarzeniu ks. Jerzy został
aresztowany. Na wolności znalazł się on szybko, bo już 13 grudnia 1983 r. Jednak
przed wypuszczeniem usłyszał kolejne zarzuty. Dotyczyły one rzeczy znalezionych
u niego w domu podczas rewizji.27.
Ataki prasowe
2 września 1984 r. w rosyjskiej gazecie „Izwiestia” zamieszczony został artykuł napisany przez Leonida Toporkowa. W tym tekście pojawiła się nieprawdziwa informacja jakoby ks. Popiełuszko nawoływał do rewindykacji granic Polski
Ludowej28. Kolejnym atakiem prasowym był tekst Jerzego Urbana (pseudonim:
Jan Rem) opublikowany w tygodniku „Tu i Teraz”. Artykuł sprowadzał się do
insynuowania tego, że w kościele św. Stanisława Kostki odbywały się wiece polityczne. Ponadto ks. Jerzy Popiełuszko został w nim nazwany „Savanarolą antykomunizmu”. Porównanie do Giralomo Savanaroli XV-wiecznego weneckiego
reformatora religijnego miało ośmieszyć kapłana, jako domniemanego reformatora
ustroju komunistycznego29.
Ostatnie dni kapłana
13 października 1984 roku ks. Jerzy, wracając z gdańskiego kościoła św. Brygidy,
przeżył pierwszą próbę uprowadzenia. Późną nocą na drodze pod Olsztynkiem na
samochód, którym podróżował ksiądz wraz z Waldemarem Chrostowskim i Sewerynem Jaworskim, przewodniczącym warszawskiej „Solidarności”, skoczył tajemniczy mężczyzna. Mężczyzna ten, oślepiony światłem samochodowym, próbował
rzucić kamieniem w samochód, jednak kierujący pojazdem Waldemar Chrostowski
gwałtownym skrętem kierownicą spowodował, że kamień nie trafił w samochód30.
19 października 1984 r. kapelan „Solidarności” odprawił nabożeństwo różańcowe
w kościele św. Braci Męczenników w Bydgoszczy, gdzie został zaproszony przez
wikariusza tamtejszej parafii ks. Jana Osińskiego31. W drogę powrotną do Warszawy kapłan udał się również wraz z Waldemarem Chrostowskim. Podczas jazdy
kierowca spostrzegł zbliżającego się Fiata 125p, w którym siedzieli umunduro26
27
28
29
30
31

W. Chrostowski, Świadectwo, Innsbruck 1991, s. 67.
Aparat represji..., s. 147.
L. Toporkow, Urok nie wprok, „Izwiestia”, Moskwa 1984; P. Raina, Ks. Jerzy…, cz. 1, W służbie Kościoła s. 207.
J. Rem, Seanse nienawiści, „Tu i Teraz”, Warszawa 1984; P. L i t k a , op. cit, s. 59.
W. Chrostowski, op. cit., s. 80.
E.K. Czaczkowska, T. Wiścicki, op. cit., s. 261.

86

Marcin Kościelniak

wany milicjant oraz dwoje mężczyzn. Po tym jak samochód z ks. Popiełuszką
zjechał na pobocze, wspomniany milicjant podszedł do Chrostowskiego i poprosił
o dokumenty. Jednak, gdy Chrostowski wręczał milicjantowi dokumenty, ujrzał
stojącego za nim mężczyznę, który zażądał kluczyków do jego samochodu32. Następnie nakazano Waldemarowi Chrostowskiemu, aby w celu testu alkoholowego
udał się do samochodu milicyjnego. Po tym jak wsiadł do Fiata 125p natychmiast został obezwładniony i zakneblowany, przy czym człowiek siedzący z tyłu
pilnował go, mierząc do niego z pistoletu. W tym samym czasie ks. Jerzy został
wywabiony z samochodu, ogłuszony i wrzucony do bagażnika Fiata 125p. Waldemar Chrostowski również został uprowadzony, jednak podczas jazdy udało mu
się wyskoczyć z jadącego samochodu. Po ucieczce ranny kierowca księdza dotarł
hotelu Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Przysieku. Spotkaną tam
pracownicę ośrodka, Ewę Affelt, poinformował o uprowadzeniu księdza. W tym
samym czasie porywacze, po zatrzymaniu się koło hotelu „Kosmos” oraz na stacji
benzynowej, dotarli nad tamę we Włocławku. Następnie funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa skrępowali skatowanego ks. Jerzego w ten sposób, aby poruszając
rękami jednocześnie zaciskał pętle na szyi i po przywiązaniu do jego nóg kamieni,
wrzucili go do zbiornika wodnego33.
Zakończenie
Prześladowania, które dotknęły ks. Jerzego Popiełuszkę były spowodowane obawami osób ówcześnie rządzących państwem przed społecznym wymiarem nauczania kapłana. Przesłanie płynące z kazań księdza stało się jednym z ideowych filarów
ruchu wolnościowego, jakim w latach 80. XX w. była „Solidarność”. Skala represji
wymierzonych w ks. Jerzego Popiełuszkę odzwierciedlała siłę społecznego oddziaływania słów kapelana wspomnianego związku. Ponadto kapłan konsekwentnie
stawał w obronie prześladowanych opozycjonistów, co było odbierane przez ówczesną władze jako ingerowanie w politykę wewnętrzną państwa.
Ks. Jerzy Popiełuszko był jednym z najwybitniejszych Polaków żyjących w XX
wieku. Jego słowa wypowiadane podczas licznych mszy za Ojczyznę dodawały żyjącym w komunistycznym państwie Polakom wiele otuchy i nadziei na nadejście
upragnionej wolności. Wyjaśnienie tajemnicy jego śmierci jest więc także formą
wyrażenia wdzięczności za jego działalność.
32
33
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Ariel Orzełek

Od Polski mocarstwowej do Polski Ludowej
- polityczne wybory Aleksandra Bocheńskiego
Stosunek Polaków do systemu komunistycznego narzuconego im w 1944 r.
trudno uznać za jednolity. Uzależniony on był od wielu czynników. Oprócz wypadków niezłomnego oporu często występowało zjawisko szczerego popierania
ustroju. Najczęściej jednak, zwłaszcza w okresie rządów Władysława Gomułki
i Edwarda Gierka, Polacy wybierali taktykę przystosowania. Występowała ona pod
różnymi postaciami – od braku jakiegokolwiek zainteresowania kwestiami politycznymi przy niechęci do panującej rzeczywistości do poszukiwania możliwości
współpracy z komunistami dla osiągnięcia rozmaitych celów, przy rzeczywistym
krytycznym nastawieniu wobec ustroju. Szczególnie interesujące wydają się przypadki ludzi, którzy sami nie będąc komunistami uważali, że akceptacja powojennej
sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej służy interesom narodu polskiego. Najbardziej
charakterystyczną formą działalności tych, którzy zajmowali podobne stanowisko,
było Stowarzyszenie „PAX”, tj. organizacja katolików, którzy za konieczną uznawali
współpracę z rządzącymi Polską Ludową ludźmi oraz ich sowieckimi mocodawcami, a sami ideologicznie daleko byli od marksistowskiego poglądu na świat.
Jego geneza i funkcjonowanie są w istocie jednymi z najbardziej enigmatycznych
i kontrowersyjnych aspektów powojennych dziejów narodu polskiego. U podstaw
„PAX-u” leżało porozumienie, które Bolesław Piasecki, przedwojenny przywódca
skrajnie nacjonalistycznej i zdecydowanie antysowieckiej organizacji Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga”, zawarł z sowieckimi i polskimi komunistami, proponując
im utworzenie środowiska inteligencji katolickiej, współpracującej z władzami.
W taktyce Piaseckiego, który miał skłonność do snucia dalekosiężnych, ambitnych
wizji, miało to doprowadzić do „przezwyciężenia zwycięzcy”, czyli uzyskania przez
jego ruch kontroli najpierw nad partią komunistyczną, a potem całym państwem
dzięki atrakcyjności haseł, jakie głosił i zgodzie Moskwy na takie rozwiązanie1.
W historiografii Piasecki uznawany jest za niekwestionowanego twórcę „PAX-u”, który (chociaż powołany w roku 1952) funkcjonował już od 1945 r. pod
1
J. Engelgard, Bolesław Piasecki 1939–1956, Warszawa 2015, s. 47–114; A. Micewski, Współrządzić czy nie
kłamać. PAX i ZNAK w Polsce 1945–1976, Kraków 1981, 11–34; A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii
politycznej, Londyn 1990, s. 151–176.
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nieformalną nazwą „Ruch Nienazwany” albo „grupa Dziś i Jutro” (od tytułu tygodnika, który zaczął ukazywać się 25 listopada 1945 r.).Drugą postacią, która miała decydujący wpływ na powstanie tego politycznego środowiska, był Aleksander
Bocheński – jeden z najbardziej interesujących polskich publicystów, człowiek,
którego polityczne wybory trudno jest jednoznacznie zaklasyfikować.
Chociaż Bocheński miał niebagatelny wpływ na powstanie ruchu, na którego
czele stał Piasecki, to przed wojną znany był on z poglądów, które w Polsce Ludowej były oficjalnie potępiane. W latach 1939–1945 prowadził on działalność, która
w świetle komunistycznej praworządności mogłaby zaprowadzić na salę sądową,
a nawet dzisiaj wzbudziłaby niemałe kontrowersje.
Wspomniany publicysta urodził się w 1904 r. Pochodził on ze szlacheckiej
rodziny o bogatych, patriotycznych tradycjach. Jego starszym bratem był Józef
Bocheński – wybitny filozof, znawca i zaciekły przeciwnik ideologii komunistycznej, a przy tym dominikanin, znany pod imionami Innocenty Maria, który doprowadził do wpisania w 1955 r. na indeks watykański periodyku „Dziś i Jutro”,
w którym ukazało się niegdyś kilka tekstów Aleksandra. Najmłodszy z braci Bocheńskich, Adolf, był publicystą głoszącym koncepcję silnej Polski, prowadzącej
agresywną politykę zagraniczną. Podczas wojny, służąc w Wojsku Polskim walczącym na zachodnich teatrach działań wojennych, słynął z odwagi i poświęcenia.
Zginął w lipcu 1944 r., rozbrajając miny pod Ankoną we Włoszech, z jedną ręką
na temblaku.
Aleksander Bocheński w II Rzeczypospolitej głosił poglądy podobne do tych,
jakie wyznawali jego obaj bracia. Komunizm uznawał za zbrodnię, widząc w nim
kontynuację imperializmu carskiej Rosji. Uważał, że Polska, aby utrzymać swoją
niepodległość, powinna zbrojnie uderzyć na Związek Sowiecki, a jeśli będzie taka
potrzeba, zorganizować to w sojuszu z Rzeszą Niemiecką2. Uważał za konieczne
zwalczanie komunistycznych wpływów w życiu wewnętrznym Polski, postulował
wolnorynkową gospodarkę, krytykując przy tym koncepcje wielkich planów gospodarczych. Istotne miejsce w jego antykomunistycznych wizjach zajmował problem mniejszości narodowych. Twierdził on, że niezbędne jest pozyskanie narodów zamieszkujących Kresy wschodnie, zwłaszcza Ukraińców, dla koncepcji walki
z bolszewizmem. Był jednym z najwybitniejszych znawców problematyki ukraińskiej w II Rzeczypospolitej, współautorem fundamentalnego dla tego zagadnienia
2
Idem, O imperialiźmie, o Skiwskim i o sprawie żydowskiej, „Polityka (dawniej Bunt Młodych. Niezależny organ
młodej inteligencji” 1938, nr 9, s. 3.
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opracowania pt. „Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej”3. Krytykował
wszelkie koncepcje, głoszące konieczność spolonizowania tej mniejszości, uznając
ją za niemożliwą do przeprowadzenia i wskazując, że powodowała ona jedynie
wzrost jej antypolskich postaw. Swe poglądy prezentował przede wszystkim w redagowanych przez Jerzego Giedroycia (późniejszego redaktora „Kultury” paryskiej)
czasopismach „Bunt Młodych” i „Polityka”. Program ten określano mianem koncepcji Polski mocarstwowej, czyli takiej wizji państwa, która pozwoli Polakom
zachować niepodległość pomiędzy Niemcami i Sowietami.
We wrześniu 1939 r. Bocheński służył w 22 pułku ułanów. Gdy powrócił do
Ponikwy, na Kresach Wschodnich (gdzie był zarządcą rodzinnego majątku) zatrzymało go NKWD, które przeprowadziło kolejno nad nim swoisty „sąd ludowy”.
Zgromadzeni mieszkańcy wsi, w której mieszkał, wydali na niego wyrok śmierci
na podstawie oskarżeń dotyczących tego, że Bocheński bił ich oraz pił ich krew,
co zamiast skazującego werdyktu. Wolność odzyskał w grudniu 1939 r. na skutek
interwencji rzekomo przez niego prześladowanych włościan i Żydów oraz ukraińskiego pisarza komunistycznego – Stepana Ołeksiuka4. Udał się wówczas do
Generalnego Gubernatorstwa, gdzie zaangażował się w działalność grupy intelektualistów, której przewodził hrabia Adam Ronikier. Zgrupowani oni byli w instytucji
o nazwie Rada Główna Opiekuńcza, która obok działalności charytatywnej dążyła
do czasowego porozumienia z Niemcami, w celu zahamowania polityki represji.
Bocheński popierał te koncepcje, wysuwając postulat powołania kolaboracyjnego
rządu i administracji w oparciu o struktury RGO. Z drugiej strony, zaangażowany
był w działalność konspiracyjnej grupy „Wawel”, która weszła wkrótce w skład
szerszej organizacji o nazwie „Konfederacja Narodu”. W niej to od roku 1942 coraz
istotniejszą rolę odgrywał Piasecki, będąc dowódcą jej autonomicznej siły zbrojnej
– Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Działalności Bocheńskiego w okresie
wojny przyświecało przekonanie o konieczności uchronienia narodu polskiego
od materialnych strat. Za absurdalne uznawał przekonanie, w myśl którego, im
więcej zostanie przelanej krwi polskiej, tym lepszą pozycję zajmie w powojennym
świecie naród polski. Podczas Powstania Warszawskiego prowadził w Krakowie
3
A. Bocheński, S. Łoś, W. Bączkowski, Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej, Warszawa 1938.
4
R. Zadura, Saga rodu Bocheńskich. O przodkach, rodzinie i młodości o. Józefa Marii Bocheńskiego, Kraków 2013,
s. 9–10; K. Pastuszewski, Aleksander Bocheński. Koryfeusz polskiej historii, „Akant. Miesięcznik literacki” 2001, nr 2, s. 7;
W. Wendland, Katon w „krainie wielkich błaznów”. Aleksandra Bocheńskiego wizja polskości, [w:] Marzyciele i realiści. O roli
tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku Powstania Styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin
2009, s. 524; M. Pruszyński, W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Aleksandra Bocheńskiego, „Zeszyty Historyczne” 2000, z.
134, s. 170.
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rozmowy z funkcjonariuszami SS w celu poprawienia losów ludności cywilnej
w walczącej stolicy oraz umożliwienia zawieszenia broni5. Wobec zbliżającego się
rozstrzygnięcia wojny niemiecko-sowieckiej pozostawał wysoce sceptyczny co do
dalszych losów sprawy polskiej6. Wspominał jedną z rozmów z arystokratycznymi
politykami, która potwierdziła jego przypuszczenie, że Wielka Brytania nie wywiąże się z sojuszniczych zobowiązań wobec Polski7.
Perspektywa zajęcia ziem polskich przez Armię Czerwoną skłaniała go do przemyśleń o koncepcji porozumienia z Sowietami. Miał wówczas znaczny wpływ
na grupę kilkunastu intelektualistów, którzy potem zaangażowali się zarówno
w „PAX”, jak i katolickie środowiska nastawione wobec niego krytycznie. Bocheński dowodził, że sytuacja, jaka powstała na ziemiach polskich jest analogiczna z okresem rozbiorów, kiedy to, jego zdaniem, jedyną słuszną i realną polityką
była koncepcja porozumienia z Rosją. Poprzez swego znajomego, przedwojennego
wojewodę Piotra Dunin-Borkowskiego nawiązał kontakt z Jerzym Borejszą, odpowiadającym w Polskiej Partii Robotniczej za politykę kulturalną, ale też za pozyskiwanie środowisk intelektualnych, mogących poprzeć władzę komunistyczną.
Zaowocowało to kilkoma spotkaniami grupy Bocheńskiego z tym komunistycznym politykiem, podczas których dyskutowano o możliwości powołania środowiska katolików współpracujących z władzami na bazie katolickiego czasopisma.
Stawiano jasno konieczność zahamowania polityki represji i uspokojenia sytuacji
wewnętrznej. W napisanym w kwietniu 1945 r. „Memoriale o polityce polskiej”
Bocheński wskazywał, że w obliczu rysującej konfrontacji bloku zachodniego ze
Związkiem Sowieckim i niepewnych wyników tego starcia, Polska powinna zająć pozycję pozwalającą jej zminimalizować straty oraz umożliwiającą zachowanie
granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Koncepcje te rozwijać będzie przez cały okres
swojej działalności w okresie Polski Ludowej8.
Inicjatywa Bocheńskiego zbiegła się – jak się wydaje – nieprzypadkowo z prze5
J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1999, s. 74; M. Urbanowski, Mackiewicz versus Skiwski?,
[w:] Józef Mackiewicz (1902-1985). Świadek „krótkiego stulecia”, red. K. Ruchniewicz, M. Zybura, Łomianki 2013, s.
123–142; A. Ronikier, Pamiętniki 1939-1945, Kraków 2013, s. 350; 354, 362-363, 375.
6
Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej jako: APL], Archiwum Łosiów z Niemiec [dalej jako: AŁN],APL,
AŁN, sygn. 463, List Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia, 10.11.1943, Ponikwa, k. 11.t
7
M. Pruszyński, op. cit., s. 171.
8
J. Engelgard, op. cit., s. 220; Motywy i postawy [Wypowiedź Aleksandra Bocheńskiego], „Kierunki. Pismo społeczno kulturalne katolików [dalej jako: K], nr 48 (754), 29.11.1970, R. XV, s. 8; R. Mozgol, Ryzykowna gra. Jak Aleksander
Bocheński przyczynił się do powstania „Dziś i Jutro”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 4 (75), 04.2007, s. 84–85;
A. Garlicki, Z tajnych archiwów, Warszawa 1993, s. 25–29.

92

Ariel Orzełek

kazaniem przez Sowietów, aresztowanego przez nich w listopadzie 1944 r. Piaseckiego (którego Bocheński znał jeszcze sprzed wojny9), polskiemu Ministerstwu
Bezpieczeństwa Publicznego, z poleceniem wykorzystania go w pracy politycznej. Został on również zwolniony, stając na czele tworzącego się ruchu katolików,
określających siebie mianem „społecznie postępowych”. Bocheński pozostawał jego
istotnym członkiem. W 1947 r. (jako jeden z trzech katolickich posłów) uzyskał
mandat posła na Sejm Ustawodawczy. W komunistycznym parlamencie pochwalał koncepcje współpracy z Sowietami, wywołując jednak oburzenie marksistów
porównywaniem współpracy ze Związkiem Sowieckim z koncepcjami ugody polsko-rosyjskiej Romana Dmowskiego10. Za słuszne uznając wielkie plany gospodarcze, jednocześnie upominał się o prawa Kościoła. Historyczne uzasadnienie
swej działalności wyłożył w publicystyce, w tym przede wszystkim w swej najważniejszej, pisanej jeszcze podczas wojny, książce pt. „Dzieje głupoty w Polsce.
Pamflety dziejopisarskie”. Wskazywał w niej na negatywny wpływ większości polskich historyków na decyzje polityczne przywódców, a przez to na losy narodu11.
Ważne były też jego artykuły prasowe w „Tygodniku Powszechnym”, w których
dokonywał rozróżnienia pomiędzy koniecznością kultu walczących o niepodległość
a potępieniem tych, którzy wydawali im rozkazy do walki w najmniej sprzyjających
okolicznościach12. Warto wspomnieć, że w latach 1945–1955 był dyrektorem znacjonalizowanego Browaru w Okocimiu. Doświadczenia tam zdobyte wielokrotnie
wykorzystywał w swej publicystycznej działalności, nie ukrywając, że był wówczas
świadkiem absurdów biurokratycznych, które występowały przez cały okres komunistycznej państwowości.
Mandat posła utracił podczas wyborów przeprowadzonych w 1952 r. Ze względu na zaostrzającą się sytuację polityczną, coraz większą uległość środowiska Piaseckiego wobec władzy i szybko zwężające się możliwości wyrażania własnych
poglądów, zdecydował się na milczenie, będąc jednak uważnym obserwatorem
rzeczywistości. W 1956 r. został felietonistą nowego periodyku „Kierunki”, który zastąpił potępione przez Stolicę Apostolską czasopismo „Dziś i Jutro” oraz zawłaszczony przez „PAX” „Tygodnik Powszechny”. Od 1959 r. pisywał również
9
APL, AŁN, sygn. 463, List Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia, 4. 12.1938, Warszawa, k. 7; List
Aleksandra Bocheńskiego do Stanisława Łosia, 31.12.1938, Meyszty p. Widze, k. 8
10
Sprawozdanie Stenograficzne z 11 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego w dniu 17 kwietnia 1947 r., ł. 32–34.
11
A. Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie, Warszawa 1947.
12
Idem, O dyskusji nad Monte Cassino, „Tygodnik Powszechny” 1946, nr 45, s. 1, 4; Idem, Odpowiadam oponentom, „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 7, s. 6–7.
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regularnie na łamach dziennika Stowarzyszenia pt. „Słowo Powszechne”. Do samej
organizacji katolików „społecznie postępowych” wstąpił jednak dopiero w 1961 r.
Chociaż nie podzielał wielu lewicowych koncepcji Piaseckiego, chciał w ten sposób
wyrazić swoją solidarność z nim po nagonce, jaka spotkała go po wydarzeniach
„polskiego Października” oraz w związku z jego osobistą tragedią, tj. porwaniem
i zamordowaniem syna Bohdana13.
Bocheński w swej publicystyce poruszał kilka istotnych zagadnień. Ilościowo
dominowały w niej kwestie ekonomiczne, rozrachunek z absurdami biurokracji,
wezwania do postępu technicznego i zwiększenia produkcji. Zajmował się ponadto „odnową moralną” społeczeństwa, zwalczał nowoczesne trendy w literaturze
i sztuce oraz przeciwstawiał się w konserwatywnym stylu upadkowi tradycyjnej
moralności. Najistotniejsze jednak miejsce w jego rozważaniach zajmowały bez
wątpienia analizy dotyczące międzynarodowego położenia sprawy polskiej, umieszczane często w historycznym kontekście. Był on krytykiem większości polskich
powstań narodowych. Twierdził, że zostały one rozpoczęte w najmniej sprzyjającej
koniunkturze politycznej. Za szczególnie bezmyślne uznawał Powstanie Warszawskie. Według niego, było ono efektem przekonania o rzekomo pozytywnych skutkach, jakie dla sprawy polskiej na arenie międzynarodowej ma przynieść rozlew
polskiej krwi oraz brak trzeźwej oceny sytuacji międzynarodowej14. Genezę takiego
myślenia upatrywał w upadku polskiej myśli politycznej doby II Rzeczypospolitej,
której źródła tkwiły w popularności koncepcji tzw. warszawskiej szkoły historycznej
oraz afirmujących narodowe powstania poglądach grupy Szymona Askenazego.
Polityczną aktywność przejawiał jeszcze w okresie stanu wojennego. Przykładami są: angażowanie się w działalność Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, pochwalanie polityki gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz krytykowanie „Solidarność” za brak trzeźwej kalkulacji geopolitycznej (sądził, że Związek Sowiecki
w ówczesnej sytuacji gotów był podjąć interwencję o nieobliczalnych dla narodu
polskiego skutkach15). Pozostawał wysoce sceptyczny wobec nowej rzeczywistości
politycznej po 1989 r. Był przeciwny przystąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej, uznając za konieczną współpracę z Rosją. Miał znaczący wpływ na grupę
13
I. Janczewska-Altyńska, Kontralfabet dla Kisiela [wypowiedź Aleksandra Bocheńskiego], Warszawa 1990, s. 10;
M. Pruszyński, op. cit., s. 174.
14
Idem, Wycinki prasowe, „Kierunki. Pismo społeczno kulturalne katolików” 1957, nr 13 , s. 2; Idem, Pochwała
laureatów, „Kierunki. Pismo społeczno kulturalne katolików” 1958, nr 5, s.1; idem, Wycinki prasowe, „Kierunki. Pismo
społeczno kulturalne katolików” 1958, s. 2.
15
Lista członków Tymczasowej Rady Krajowej PRON, „Trybuna Ludu” 1982, nr 301, s. 4.; Przeciw „rozumnym
szałem”. Gość Kierunków Aleksander Bocheński, „Kierunki. Tygodnik społeczno kulturalny katolików” 1982, nr 16, s. 10.

94

Ariel Orzełek

realistów politycznych młodego pokolenia, która w polskiej polityce nie odegrała
jednak znaczącej roli. Zmarł 12 stycznia 2001 r., przeżywszy prawie 97 lat16.
Koncepcje polityczne Bocheńskiego determinowało przekonanie, że najważniejszym celem narodowej polityki jest wzmocnienie potencjału wewnętrznego
i zajęcie wysokiego miejsca w światowej hierarchii. Niepodległość w świetle takiego
rozumowania mogła, lecz nie musiała, służyć polskim interesom. Istotniejsze były
dynamiczny, ekonomiczny i kulturalny rozwój. Ponadto nawet wzrost politycznego
potencjału nie mógł być wartością samą w sobie, jeśli szedł w parze z jeszcze większym wzmocnieniem państw sąsiednich. Problem rosyjski, zajmujący w narracjach
Bocheńskiego kluczowe miejsce, rozpatrywany był przezeń w oderwaniu od ideologicznych niuansów. Stwierdzał on, że w interesie Rosji było pozyskanie Polski jako
państwa ściśle z nią współpracującego, stabilnego i relatywnie silnego. Sojusze z Zachodem zawsze musiały prowadzić do „przehandlowania” Polski na rzecz dobrych
relacji z Moskwą. Niezrozumienie tego faktu przez polskich polityków skutkować
miało takimi decyzjami, jak: Konfederacja Barska, Konstytucja 3 Maja i sojusz
z Prusami w dobie Sejmu Czteroletniego, kolejne narodowe powstania, wreszcie
– błędna polityka rządów wychodźczych w dobie II wojny światowej. Swoistym
tego symptomem była krytyczna ocena przez większość zainteresowanych historią
postaci Stanisława Augusta Poniatowskiego – zdaniem Bocheńskiego – najmądrzejszego z polskich władców.
Z pewnością koncepcje Aleksandra Bocheńskiego zasługują na szczegółową
analizę, która pozwoli lepiej zrozumieć jego kontrowersyjne wybory. Polityczna
droga, jaką obrał, dobrze obrazuje dylematy, przed którymi stawała polska inteligencja w XX w. Jak stwierdzał jego brat, o. Innocenty Maria Bocheński: „jest bodaj
jedynym Polakiem, który równocześnie przyznawał się na serio do wiary katolickiej i do równie szczerej przyjaźni względem Moskwy bolszewickiej, tak dalece, że
nawet najinteligentniejsi komuniści nie wiedzieli co z nim począć17”. Jego przyjaciel i publicystyczny adwersarz podsumowywał jego koncepcje słowami: „niegdyś
konserwatywny liberał z Giedroyciowej „Polityki”, w czasie okupacji zwolennik
Studnickiego próbujący się dogadać z Niemcami, po wojnie realista polityczny
i inicjator ruchu Piaseckiego, teraz basuje komunizm w swej zakłamanej publicystyce, choć czasem przemyca pewną krytykę gospodarczą. Gdzie u niego prawda,
a gdzie kłamstwo, co on sam o sobie myśli?”18.
16
17
18

K. Rękas, Dwa pogrzeby, „Myśl Polska. Tygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu” 2001, nr 4, s.14.
J. Bocheński, Wspomnienia, Kraków 1994, s. 16.
S. Kisielewski, Dzienniki, Warszawa 2001, s. 454–455.
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Patryk Mendel

Ten gitarowy ryk!!! - czyli o początkach
muzyki metalowej słów kilka….
Pojęcie heavy metalu określa szereg zjawisk, począwszy od muzyki, poprzez styl
bycia, aż do specyficznej subkultury. Obecnie ludzie związani z tą zbiorowością
postrzegani są poprzez pryzmat różnorodnych stereotypów. Szczególną rolę odgrywają tu pejoratywne skojarzenia, np. utożsamianie fanów muzyki z satanistami,
ateistami, „wyrzutkami społecznymi”. Mimo to metal jest jednym z najszybciej
rozwijających się gatunków muzycznych. Wystarczy go poznać, aby zauważyć, że
wylansowane przez media oraz utrwalone w świadomości (zwłaszcza starszego pokolenia)uproszczone sądy, mają charakter incydentalny. Warto wspomnieć, że początkowo metal nie miał nic wspólnego z satanizmem. Poruszał natomiast tematy
magii i okultyzmu, mroku i strachu, ukazując nowy wymiar muzyki. Ciekawą
odpowiedzią na te zarzuty są słowa Bruca Dickinsona, lidera zespołu Iron Maiden,
który w jednym z wywiadów powiedział: „Gram heavy metal od prawie 30 lat.
A jedynym satanistą, którego spotkałem był mój księgowy”.1
Wydawać by się mogło, że aby odpowiedzieć na pytanie: „Jak doszło do powstania tego zjawiska?”, wystarczy stwierdzić, że metal rozwinął się z wcześniej
istniejących kapel rockowych i hard-rockowych, przejmując i modyfikując ich
wzorce zachowań oraz styl grania. W rzeczywistości jednak jego początek jest bardziej skomplikowany. Sięga czasów dawniejszych niż lata 70. XX wieku.
Właściwie nie sposób już dziś ustalić, od kiedy omawiany nurt nazywany jest
heavy metalem. Istnieje kilka teorii związanych z jego etymologią. Jedna z wersji,
zawartaw artykule, który ukazał się w 1967 roku w czasopiśmie Rolling Stone,
mówi o użyciu takiego terminu na określenie sposobu gry na gitarze Jimiego Hendricksa.Innym – jak sądzę – najczęściej powtarzanym poglądem jest twierdzenie,
iż owy leksem zaczerpnięty został z fragmentu utworu Born to be wild, wykonywanym przez zespół Steppenwolf. Piosenka ta powstała w 1968 roku, popularność
zaś zdobyła ze względu na wykorzystanie jej w następnym roku do filmu Easyrider.
W jej tekście pojawiło się wyrażenie „heavy metal thunder”, symbolizujące ryk

1
Metal a headbanger’sjourney, reż. S. Dunn, S. McFayden, J. J. Wise, Kanada 2005, [dostęp: 10.09.2016],
<http://www.cda.pl/video/95797ae/Metal-A-Headbangers-Journey-_CALY-FILM-PL>.
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motocyklowych silników.2
Struktura muzyczna typowa dla tego gatunku w większości zapożyczana jest
z rythm&bluesa, bluesa i rocka. Podstawę utworu tworzy charakterystyczny riff3,
na bazie którego tworzy się pozostałe figury muzyczne4. Ważny element stanowią
gitarowe solówki (często grane wręcz w sposób wirtuozerski) oraz teksty, mające na celu wywołanie uczucia przeniesienia w inną rzeczywistość. Metal ma przy
tym wiele korzeni. Jednym z nich jest muzyka amerykańskich surferów5, którzy
grali szybkie i głośne riffy, przypominające zbliżający się pociąg lub zmasowany
atak końskiego galopu. Dobrym przykładem jest postać Dicka Dale’a, przez wielu
nazywanego ojcem heavy metalu6. Pokazał on model nowego głośnego grania.
Wymagał on jednak dostosowania sprzętu muzycznego. Zarówno wzmacniacze,
jak i głośniki o dużej mocy pozwalały tworzyć melodię z tzw. „pazurem”(dla Dicka
Dale’a wzmacniacze i gitarę zrobił Leo Fender)7.
Trudno się nie zgodzić z poglądem, iż muzyka metalowa wykrystalizowała się
z ciężkiego rocka powstałego na przełomie lat 60. i 70.8 XX w., który w latach 80.
XX stulecia dzielił się na, np.: black, death, speed, thrash, itd.9 Jednakże do dzisiaj
istnieje spór o to, która kapela metalowa była pierwsza, kto był prekursorem ciężkiego grania oraz jaki utwór uznać można za przełomowy w rozwoju tego gatunku
muzyki. Chociaż istnieje kilka teorii, to wśród badaczy oraz fanów metalu przeważa pogląd, iż jego początek związany jest z datą 02.1970 r., kiedy to na rynku
ukazała się płyta zespołu Black Sabbath o takiej samej nazwie.10 Wielu artystów nie
zgadza się z tym stwierdzeniem, czego efektem jest podkreślanie własnego udziału
w jego zapoczątkowaniu, np.: Alice Cooper,Led Zeppelin, Deep Purple. O ile tzw.
Wielka Trójka (Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath) twierdzi, że ich formacje
nie grały heavy metalu a hard rock, to wielu muzyków właśnie im przyznaje prekursorstwo w tej dziedzinie.
Przy omawianiu struktur rozwoju muzyki metalowej ciężko jest wskazać jej
ramy czasowe. Dzieje się tak z powodu bardzo szerokiej gamy rodzajów owej muzyki. Wiele zespołów podczas swojej działalności zmieniało dany (pierwotny) gatu2
K. Sawala, P. Żebrowski, Heavy metal, Poznań 1994, s. 8.
3
Riff – w odniesieniu do muzyki rockowej, jest to krótki motyw, bądź fraza przewijająca się przez utwór,
częstokroć jest to najbardziej „wpadający w ucho” fragment utworu.
4
W. Siwak, Estetyka rocka, Warszawa 1993, s. 54.
5
Surfer – osoba uprawiająca surfboarding czyli ślizg na falach, na wcześniej przygotowanej do tego desce
6
Metalevolution, s.01 e.01, reż. S. Dunn, S. McFadyen, Kanada 2011 [dostęp: 03.01.2014], <http://www.
youtube.com/watch?v=_xXtVX56rz0>.
7
Leo Fender – właściciel firmy Fender, która jako jedna z pierwszych zaczęła produkować gitary elektryczne.
8
W. Siwak, Estetykarocka. Warszawa 1993, s. 52.
9
B. Prejs, Bunt nie przemija. Bardzo podręczny słownik subkultur młodzieżowych. Katowice 2004, s. 52.
10 Metalevolution, s.01 e.01…
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nek (np. heavy metalowe formacje pod wpływem nowej fali thrash metalu zaczynały grać thrash, dostosowując się zarówno do wymogów wydawnictw muzycznych,
jak i do panujących trendów, czy też ulegając fascynacji nowym zjawiskom).
Do końca lat 80. XX wieku można mówić o rozwoju kilku znaczących podgatunków, takich jak: „early metal”, „shock rock”, „progressive metal”, „glam metal”,
„orginal hard rock”, „power metal”, „early punk”(chociaż punk jest oddzielnym
zjawiskiem, nierzadko te dwa style mieszały się ze sobą) „pop metal”, „newwave of
British heavy metal”, „originalhardcore”, „firstwave of black metal”, „stoner metal”,
„thrash metal”, „death metal”, „metal core”, „grindcore”, „industrial metal”, „grunge” oraz “hard alternative”. Mimo tak szerokiego wachlarza, nie są to wszystkie
rodzaje, a jedynie najbardziej charakterystyczne i znaczące dla badań rozwoju tego
zjawiska. Chociaż muzyka ta w różny sposób kształtowała się w poszczególnych
państwach, największe znaczenie mają tu Stany Zjednoczone Ameryki oraz Wielka Brytania. To w tych właśnie krajach powstały legendy i najbardziej poważane
zespoły metalowe.
Lata 60. XX stulecia w Stanach Zjednoczonych upływają pod znakiem rewolucji młodzieżowej i „dzieci kwiatów”11. Wtedy też popularni stają się przedstawiciele
„early metalu”, np. Jimi Hendrix Experience, czy Blue Cheer. Jednakże szybko nową
ostoją miłośników mocnego brzmienia zostało miasto Detroit. To właśnie tam
zaczynały supergrupy, takie jak np.: Kiss, Alice Cooper, MC5, The Stooges12.
Wymienione zespoły te królowały na listach przebojów oraz zdobywały coraz to
większe rzesze fanów zarówno dzięki trwaniu w nowym agresywnym brzmieniu,
jak i procesowi komercjalizacji (np. zespół Kiss, który po wypuszczeniu utworu
I was made for lovingyou, okrzyknięty został zespołem grającym muzykę disco). Następnym przystankiem dla rozwoju metalu był „glam metal”, charakteryzujący się
nowym wyglądem oraz brzmieniem. Początków tego gatunku można doszukiwać
się u zespołów Kiss czy Van Halen, jednak rozpropagowany został przez późniejsze
grupy, takie jak np.: MötleyCrüe, Cinderella. Charakterystyczny był przede wszystkim wizerunek bogaty w kolory i finezyjne kreacje. Muzycy zapuszczali długie
włosy, układali je w kobiecy sposób, nakładali makijaż oraz chodzili w damskich
ubraniach, co paradoksalnie miało ukazywać ich męskość13. Gatunek ten zdominował scenę muzyczną, aż do początków lat osiemdziesiątych, kiedy to przyszła pora
na nowe metalowe trendy. Uwydatnił się wówczas thrash metal, uważany za jeden
11
Dzieci kwiaty – popularne określenie subkultury hipisów.
12
Metalevolution, s.01 e.02, reż. S. Dunn, S. McFadyen, Kanada 2011, [dostęp: 04.06.2014], <https://www.
youtube.com/watch?v=zna9KiEreT8>.
13
Metal a headbanger’sjourney…
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z najbardziej popularnych gatunków aż po dzisiejsze czasy.
Istotną funkcję w popularyzacji thrash metalu odegrała tzw. wielka czwórka
(Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax), tj. amerykańskie supergrupy, które wylansowały świeże, bardzo szybkie i agresywne brzmienie. Ten nurt muzyki przyniósł
również nowe treści. Dla wielu fanów teksty zespołów, w szczególności, takich
jak: Venom czy Slayer, były one wręcz przerażające. Otwarcie głosiły bowiem treści
satanistyczne i antychrześcijańskie, uderzały w dotychczasowy porządek społeczny.
Trend ten dał początek wielu zespołom. Miał on również wpływ na powstanie sekt
satanistycznych, które bardzo szybko zyskiwały zwolenników. Choć satanistyczne
zacięcie dotyczyło tylko pewnej grupy zespołów metalowych, to stworzyły one
podwaliny dla następnych gatunków, bardziej mrocznych i przerażających, szczególnie dla „black metalu” oraz „death metalu”, które z thrash metalem cieszyły się
popularnością do końca lat 80. XX wieku.
Wielka Brytania również chwalebnie zapisała się na kartach heavy-metalowej
historii. Wydała na świat tzw. wielką trójkę, do których zalicza się następujące zespoły Led Zeppelin, Deep Purple i Black Sabbath). Pomimo upływu lat ciągle cieszą
się one wielką popularnością oraz są również inspiracją dla kolejnego pokolenia
twórców metalu. Ponadto Black Sabbath uważa się za pierwszy heavy-metalowy
zespół, co jest niezwykle znaczące dla rozwoju brytyjskich grup.
Przebieg transformacji poszczególnych stylów na gruncie brytyjskim przebiegał podobnie jak w Stanach Zjednoczonych. Poczynając od „early metalu”, przez
„glam metal”(np. Sweet), napotkał nowe zjawisko, jakim była muzyka zespołu Rainbow. Ta założona w 1975 roku grupa pokazała światu nowe podejście do tekstów muzyki metalowej. Genialny wokalista i autor zwrotek, Ronnie James Dio,
w piosenkach zawierał opowiadania przypominające te, które pochodzą z książek
wpisujących się w gatunek fantasy (często poruszane były motywy magii, czarów
czy mistycznych stworów). Podobnie postrzegano gitarzystę tego zespołu (znanego wcześniej z Deep Purple), Ritchie Blackmoore. Poprzez stosowanie charakterystycznych skal muzycznych oraz pokazy wirtuozerii instrumentalnej, wprowadzał
słuchacza w sferę niemalże renesansowego brzmienia. Jego styl najtrafniej opisuje
Tony Carey (klawiszowiec Rainbow): „[Ritchie] urodził się 500 lat za późno. Jego
pasją był XVI wiek, ale przy 130 decybelach”14.
Kolejnym krokiem dla muzyki metalowej było pojawienie się zespołów z „nowej
fali brytyjskiego heavy-metalu” oraz „thrashu”. Jednym z nich jest założony w 1969
14 Metalevolution, s.01 e.03, reż. S. Dunn, S. McFadyen, Kanada 2011, [dostęp: 04.06.2014], <https://www.
youtube.com/watch?v=ZQcmbh5wIlU>.
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roku Judas Priest, który swoje triumfy zaczynał święcić po bardzo dobrze przyjętym
albumie RockaRolla, wydanym w 1974 r. Była to grupa, która zasłynęła z wyjątkowo energicznego grania z wykorzystaniem dwóch gitar do uzyskania potężniejszego
brzmienia. Członkowie subkultury metalowej zawdzięczają temu zespołowi specyficzną modę, tj. ciemne ubrania, skórę, ćwieki, nieraz jeansy połączone ze skórzaną
kurtką. Głównym inicjatorem takiego stylu był wokalista Rob Halford. Zapożyczył on pewne pomysły z klubów gejowskich, które szybko przestały się kojarzyć
wyłącznie z homoseksualistami, a stały się symbolami: mocy, energii oraz innych
czynników charakteryzujących heavy metal. Wzorce te są kontynuowane przez
fanów muzyki metalowej. Również obecnie stają się ich znakiem rozpoznawczym.
Członkowie Judas Priest, w odróżnieniu od muzyków „wielkiej trójki”, byli dumni
z tego, że grają heavy metal. Pierwsi z wymienionych woleli nazywać wykonywana
muzykę hard rockiem, który był dla nich terminem bardziej do przyjęcia15. Judas
Priest całkowicie odrzucili tę koncepcję pokazując, że są dumni z tego co robią,
tym samym stając się „kamieniem milowym” dla przyszłych metalowych artystów.
Druga połowa lat 80. XX w. upłynęła pod znakiem „thrashu”. Wówczas doszło
jednak do jeszcze jednego poważnego zjawiska jakim jest „New wave of British
heavy metal”(nowa fala Brytyjskiego heavy metalu). Za głównego przedstawiciela tego gatunku uważa się londyński zespół Iron Maiden, cieszący się ogromną
popularnością do dzisiaj. Styl brytyjskiego grania stawał się często źródłem inspiracji dla muzyków z innych krajów.
Bibliografia:
Prejs Bogdan, Bunt nie przemija. Bardzo podręczny słownik
subkultur młodzieżowych, Katowice 2004.
Sawala Krzysztof, Żebrowski Piotr, Heavy metal, Poznań 1994 .
Siwak Wojciech, Estetyka rocka, Warszawa 1993.

Materiały filmowe:
Metal a headbanger’s journey, reż. S. Dunn, S. McFayden, J. J. Wise, Kanada 2005
Metal evolution, odc. 1-3., reż. S. Dunn, S.McFadyen, Kanada 2011
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Czy historia może być „obiektywna”?
Przypadek wypraw krzyżowych.
Zajmowanie się historią zawsze niesie ze sobą trudną do odparcia skłonność
do osądzania minionych postaw, decyzji i czynów poszczególnych ludzi czy całych
społeczeństw. Ocena moralna określonych działań nie jest rzeczą naganną, jednakże
w przypadku wydarzeń historycznych wymaga ona znacznej ostrożności, a przede
wszystkim otwarcia na głos tych, którzy byli aktorami opisywanych scen wielkiego
teatru dziejów, a którzy dziś nie mogą zabrać głosu w swojej obronie. Historia jako
dyscyplina naukowa, a także różne próby opisu przeszłości funkcjonujące w przestrzeni kulturowej, narażone są zatem na pojawianie się stereotypów, nadmiernych
uproszczeń, „czarnych legend” czy „mroków” – w tym przypadku, zazwyczaj tych
dotyczących średniowiecza.
Celem poniższego eseju jest nakreślenie czytelnikowi, w jaki sposób zmieniał
się obraz krucjat w historiografii europejskiej, tj. jak przedstawiano krucjaty w zależności od epoki i światopoglądu, w którym żyli historycy czy po prostu intelektualiści opisujący te wydarzenia. Poruszana tematyka sama w sobie jest szalenie
interesująca i niezmiennie przykuwa uwagę nie tylko historyków, ale wszystkich
zainteresowanych przeszłością od kilku już wieków. Tym łatwiej jest zatem o przykłady świadczące o dynamice zmian w podejściu do tej kwestii.
W XVIII wieku, kiedy w Europie zażegnane zostało zagrożenie ze strony Turcji
osmańskiej, echo wypraw krzyżowych było już mocno przebrzmiałe, a „wojnę świętą” czy „wojnę sprawiedliwą” uznano za przejaw ciemnego i zabobonnego średniowiecza, ocena krucjat przybrała bardzo surowy wymiar. Pomimo iż w tym okresie
nie prowadzono jeszcze metodycznych studiów nad dziejami wypraw krzyżowych,
duch „epoki rozumu” nie pozostawał wobec nich obojętny. Jednym z zagorzałych
krytyków krucjat był inicjator słynnej Encyklopedii, Denis Diderot, który w ten
sposób wyjaśniał motywacje krzyżowców:
Krucjata służyła zadłużonym, by nie spłacać swoich długów; złoczyńcom,
by ujść karze za swoje zbrodnie; niezdyscyplinowanym duchownym, by zrzucić
jarzmo własnego stanu; nieposłusznym mnichom, by opuścić swoje klasztory;
upadłym kobietom, by tym swobodniej prowadzić swoje życie. Widać z tego, że
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krzyżowców istotnie musiało być wielu…1.
Podobne opinie wyrażane były również przez Woltera, Edwarda Gibbon’a czy
Dawida Hume’a. Ten ostatni twierdził nawet, że krucjaty: nie przestają (…) budzić
zdumienia jako najbardziej dobitny i trwały pomnik ludzkiej głupoty.
Momentem przełomowym dla rozbudzenia naukowych zainteresowań dziejami
wypraw krzyżowych była ekspedycja Napoleona do Egiptu w 1798 roku. Okoliczność ta stała się katalizatorem dla podjęcia prac nad tą tematyką, w szczególności we Francji, gdzie już w 1806 roku Instytut Francuski ogłosił konkurs na esej
poświęcony wpływom krucjat na europejską cywilizację. Na fali rosnącego zainteresowania w 1840 roku powstało monumentalne dzieło Jospeh’a Francois’a Michaud’a poświęcone historii krucjat Histoire des croisades. W tym okresie wyraźnej
zmianie ulega ocena moralna zbrojnych pielgrzymek, gdyż w tym samym roku
w Wersalu otwarte zostały słynne Salles des Croisades (franc. „Sale Krucjat”), które
ozdobiono ponad 120 obrazami przedstawiającymi motywy krucjatowe, a w tym
samym czasie francuskie rody arystokratyczne rywalizowały o umieszczenie w nich
swoich herbów, jako potomków krzyżowców. Nie dziwią zatem słowa wspomnianego historyka J. F. Michaud’a, który pisał:
Imiona rozsławione tymi oto wojnami wciąż są powodem dumy naszych rodzin
i naszego kraju. Najważniejszym pozytywnym skutkiem pierwszej krucjaty jest chwała
naszych ojców, chwała, która jest też prawdziwym skarbem naszego narodu2.

Choć w XIX wieku pojawiły się pierwsze poważne naukowe opracowania dziejów krucjat, to wartym odnotowania jest również literackie ożywienie tej tematyki, czego chyba najlepszym przykładem są książki Waltera Scotta, tj. Ivanhoe czy
Talizman.
W wieku dwudziestym ponownie pojawiła się wyraźna krytyka krucjat, pomimo
iż początkowo wciąż nie podejmowane były studia z zakresu ich ideologii i motywacji. Najbardziej bodaj krytyczną oceną, znacznie niekiedy wykraczającą poza ramy
metodyki pracy historyka, przedstawili badacze ze słynnej francuskiej „szkoły Annales”. Georges Duby, uznany mediewista i członek Akademii Francuskiej, w jednym
z wywiadów udzielonych wspólnie z Bronisławem Geremkiem, podzielił się z czytelnikami swymi odczuciami wobec problematyki wypraw krzyżowych, mówiąc, że:
1
2

Kucharczyk G., Zbrojne pielgrzymki. Historia wypraw krzyżowych, s. 13.
Riley-Smith J., Krucjaty, s. 329.
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…krucjata budzi we mnie głęboką odrazę. Z tej samej racji, co kolonializm, imperializm, we wszystkich ich przejawach, często zresztą ukrywanych pod płaszczykiem
religii…, oraz, że: zwiedzając kraje Lewantu napotyka się ruiny wielkich fortec. Jest
to najbardziej znamienny, najobrzydliwszy aspekt chrześcijańskiego ekspansjonizmu:
armii okupacyjnej, w końcu odpartej…3.

W innym miejscu, bardzo w Polsce poczytny mediewista reprezentujący to
samo środowisko, Jacques Le Goff, stwierdził w swojej Kulturze średniowiecznej
Europy, że: jedynym zaś owocem, jakie wydały wyprawy jest, jak sądzę, morela, przywieziona z krucjat przez chrześcijan4, a przy okazji pracy nad biografią świętego
króla Francji Ludwika IX konkludował, że:
na płaszczyźnie kulturowej krucjata była odrzuceniem dialogu, nie zaś okazją do
kontaktów. Wojna przeszkodziła wszelkiemu przenikaniu się kultur. Chrześcijanie ni-czego prawie nie przynieśli ani nie pozostawili na Wschodzie5.

W podobnym z resztą tonie wypowiadał się najbardziej bodaj znany w Polsce brytyjski historyk krucjat, Steven Runciman, pisząc w podsumowaniu swoich
Dziejów wypraw krzyżowych:
Najwyższe ideały zostały skalane okrucieństwem i chciwością, a energia i wytrwałość zniweczone ślepą, ciasną obłudą. Święta wojna była niczym innym, jak jednym
długim pasmem nietolerancji w imię Boga, co jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu6.

Zasługą Runcimana jest również, dość powszechnie dziś panujące przekonanie,
że krzyżowcy wyruszali na krucjaty w poszukiwaniu bogactw i zaszczytów. Jednakże, czytając uważnie jego dzieło, dojdziemy do przekonania, że teza ta nie była
wywiedziona ze studiów źródłowych, a jedynie wynikała z powszechnego w latach
50-tych podejścia „materializmu historycznego”, tj. marksizmu w wersji naukowej,
który mówi, że pobudki materialne są dominującymi w ludzkiej naturze. Stąd
przekonanie, że państwa krzyżowców na wschodzie były po prostu koloniami.
3
4
5
6

Duby G., Geremek B., Wspólne pasje, s. 101.
Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, s. 79.
Le Goff J., Święty Ludwik, s. 165.
Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, t. 3, s. 444-445.
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Interesujący dla na przykład odnaleźć można również na gruncie nauki rodzimej. Pomimo iż niewielu polskich historyków zajmowało się dotychczas tematyką
krucjat, to na naszym rynku księgarskim funkcjonuje szereg wydawnictw dotyczących omawianej problematyki. W jednej ze zbiorowych publikacji poświęconych
wyprawom krzyżowym, autor słowa wstępnego do wydania polskiego przywołuje
wspominki pewnego muzułmańskiego rycerza z rodu Munkizydów, imieniem Usama. Autor tego wstępu, znany i ceniony polski arabista, podtrzymuje tezę o tym,
że krzyżowcy byli „europejskimi barbarzyńcami”, cytując wybiórczo fragment średniowiecznej relacji Usamy, który walczył z krzyżowcami w XII-wiecznej Syrii7.
Ów rycerz wspomina ze zgrozą obserwacje pewnego syryjskiego medyka, który
pewien czas gościł pośród Franków8. Jedna z tych relacji mówi, że frankijski lekarz
niewłaściwie rozpoznawszy schorzenie, nakazał odrąbanie nogi chorego za pomocą topora, co oczywiście doprowadziło poszkodowanego do śmierci. Praktyka ta
istotnie uchodzić mogła za mało cywilizowaną, jednakże w kolejnym zdaniu autor
tego opisu z nieskrywanym uznaniem co do jego skuteczności, wypowiada się
o nieznanym w Syrii sposobie leczenia wrzodów skórnych, który stosowali krzyżowcy. Metoda ta polegać miała na smarowaniu ich roztopionym ołowiem zmieszanym z masłem9. Z relacji tych nasuwa się zatem przekonanie, że ogólny poziom
ówczesnej medycyny, niezależnie od kręgu cywilizacyjnego, nie był wysoki, a tym
samym wybiórcze traktowanie źródeł służyć może jedynie napiętnowaniu jednej
ze stron, co jest raczej wyrazem naszego własnego światopoglądu i przekonań, niż
rzeczywistej prawdy historycznej.
W ostatnich dekadach szczegółowe studia materiałów źródłowych dotyczących
wypraw krzyżowych, szczególnie tych bardziej prywatnych, tj. listów papieskich,
listów pisanych przez samych krzyżowców czy średniowiecznych kazań, pozwoliły
na przewartościowanie powszechnych uprzednio przekonań. Zwrócenie uwagi badawczej w kierunku kwestii ideologii i motywacji, którymi kierowali się krzyżowcy,
pozwoliło oddać głos samym zainteresowanym. Powstało wiele prac poświęconych
sposobom finansowania krucjat wykazujących jak wielkie ofiary finansowe musieli ponieść uczestniczący w nich, przecież na zasadzie dobrowolności, krzyżowcy.
Zaczęto dopuszczać do myśli, że odpusty oferowane przez papiestwo tym, którzy
wyruszali na zbrojne pielgrzymki, mogły istotnie być dostateczną dla ówczesnych
7
Uwaga zamieszczona została w słowie wstępnym autorstwa Janusza Daneckiego, zawartym we wstępie do polskiego wydania Historii krucjat, red. J. Riley-Smith, s. 6-7.
8
W źródłach arabskich krzyżowcy, niezależnie od swojego faktycznego pochodzenia, nazywani byli powszechnie
al-Faranj, co tłumaczy się jako „Frankowie”.
9
Usama ibn Munkidth, Kitab al-I’tibar, s. 235-236.
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ludzi motywacją. Pokuta była bowiem próbą spłacenia długu wobec Boga, zaciągniętego poprzez grzech, a podjęcie krucjaty zapewniało odpust zupełny. Stąd
niektórzy historycy nazywają krucjaty „wojnami pokutnymi”.
Angielski historyk – Jonathan Riley-Smith– w jednym ze swoich artykułów
podjął temat „krucjatowania” jako aktu miłości10. Choć już sam tytuł tekstu może
budzić u czytelnika zdumienie, to w retoryce motywującej krzyżowców do wyruszenia na wyprawę, bardzo często nawiązywano do Caritas czyli „miłości miłosiernej”. W tym wypadku chodziło o miłość wobec chrześcijan wschodnich
cierpiących niedolę pod panowaniem muzułmańskim. Motywy odnoszące się do
miłosierdzia występowały częstokroć w listach i kazaniach papieża Urbana II, który
zwołując synod w Clermont, położył niejako podwaliny pod trwający dwa stulecia
ruch krucjatowy.
Wiele z krytycznych opinii dotyczących wypraw krzyżowych, które zaobserwować można na przestrzeni dziejów, powiązane było ze zmianą światopoglądową, powodującą coraz bardziej krytyczną postawę wobec idei tzw. przemocy pozytywnej.
Chodzi tutaj głównie o katolicką naukę społeczną, odnoszącą się do teorii wojny
sprawiedliwej, a zatem przemocy, która znajduje uzasadnienie moralne i nie jest
grzechem. Z perspektywy czasu człowiekowi epoki oświecenia czy, tym bardziej,
współczesnemu obserwatorowi łatwiej było uwierzyć, że motywacja, którą kierowali się krzyżowcy, aby wyruszyć na krucjatę, sprowadzała się do chęci zysku lub
innych pobudek o charakterze materialnym, niż wynikała z ich pobożności, często
pojmowanej w tak odmienny sposób niż dzisiejsza.
Szereg zaprezentowanych powyżej przykładów pokazuje trud pracy historyka,
który uwikłany w swoją rzeczywistość, nie może w pełni wyzbyć się pokusy przenoszenia na poznawane dzieje swych własnych odczuć i przekonań. Współczesna
metodyka pracy historyka kładzie nacisk na przekonanie, iż sama lektura źródła
historycznego jest już aktem twórczym, a nie wyrazem obiektywnie zarejestrowanej rzeczywistości. Podejmując się próby opisu historii powinniśmy zatem o tym
pamiętać. Dzieje krucjat, które tak łatwo podlegały osądom wedle zmieniających
się kryteriów i tendencji światopoglądowych, są tylko jednym z wielu przykładów
ukazujących, jak wiele niebezpieczeństw istnieje w poznawaniu przeszłości i próbach jej przedstawienia w autentycznych barwach.

10

Riley-Smith J., Crusadnig as an Act of Love. History, t. 65 (1980), s. 177-192.
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Artystyczne importy historiografii
Powiada się, że historia jest wielką księgą życia, prawdy i mądrości. Jej karty są tak bogato zapisane, że czerpią z niej nauczyciele i edukatorzy, politycy,
dziennikarze, duchowni, wojskowi oraz przedstawiciele różnych dziedzin sztuki:
architektury, malarstwa, teatru, literatury, poezji itd. Dzieła tworzone w blasku
historii zyskują dodatkowy walor: łączą piękno, harmonię i przekaz z dostojeństwem dziedzictwa. Nasza kultura szczyci się takimi wytworami. Bywa jednak
i tak, że to historia zapożycza ze świata sztuki obrazy, które w pewnych sytuacjach pomagają historykom krzepić ducha, budować nastroje, odwoływać się
do przykładów, lansować bohaterów, kompensować porażki, dostarczać rozrywki
i inspiracji artystycznych.
Jednym z przykładów migracji ze świata sztuki do historii jest bohaterska historia podporucznika Juliana Konstantego Ordona zapamiętanego jako dowódca
samotnego fortu (dzieła) nr 54 (położonego między Wolą a Szczęśliwicami) podczas obrony Warszawy we wrześniu 1831 r. Zgodnie z tą legendą miał on zginąć jak
sienkiewiczowscy Ketling i Wołodyjowski w Kamieńcu, wysadzając się w powietrze
wraz z twierdzą i towarzyszami broni w czasie oblężenia zamku przez Turków.
Szczery pokłon „bohaterowi szańców” oddali: Adam Mickiewicz (Reduta Odrona),
Stefan Garczyński (Wacława dzieje), Stefan Żeromski (Syzyfowe prace), tworząc
nowy i żywotny mit bohaterski. Legenda ta zakorzeniła się w wielu opowieściach
historycznych. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna.
Przede wszystkim Ordona nie można określić dowódcą placówki. Funkcję tę
pełnił major Ignacy Dobrzelewski, wcześniej podporucznik 1. pułku piechoty liniowej armii Królestwa Polskiego. Młodszy oficer był tylko naczelnym artylerii
reduty. Dzieło nr 54 (zwane też lunetą) to konstrukcja ziemna bez solidniejszych
zabezpieczeń fortyfikacyjnych. Fosy były płytkie, a obrońców chroniły słabe palisady i niedokończone wilcze doły. Mały, sześcioboczny fort zabezpieczało zaledwie
sześć starych dział (tzw. wałowych) o niewielkiej skuteczności i kilkudziesięciu
artylerzystów złożonych z rekrutów. Mieścił się tu cenny dla powstańców skład
amunicji i prochu. Rankiem 6 września 1831 roku wyleciał on w powietrze. Informację o celowym wysadzeniu przez ppor. Ordona „lunety” oraz jego bohaterskiej
śmierci już 13 września 1831 roku zamieszczono w „Gazecie Narodowej”. Wpraw-
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dzie trzy dni później „Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego” sprostowała, że
eksplozja była przypadkowa, ale wersja o bohaterskiej śmierci Ordona utrwaliła
się w społeczeństwie.
Historycy niewiele mogli na ten temat powiedzieć, choć często nawiązywali do
niego, tworząc wokół sprawy dodatkowe zainteresowanie1. Po stronie rosyjskiej
wspominano o zachowaniu jednego z polskich oficerów, który „mimo nalegania
żołnierzy poddać się nie chciał, wtedy jeden z nich strzelił do niego i skład wyleciał
w powietrze”2. Także przywódca powstańczy Ludwik Mierosławski podejrzewał, że
wybuch był skutkiem chaosu panującego na polu bitwy. Pojawiła się nawet złośliwa
wersja, że jakiś pijany żołnierz wszedł z fajką do arsenału i spowodował eksplozję.
Możliwa jest teoria, mówiąca o taktycznym zniszczeniu składów prochu i amunicji
w momencie opuszczania szańca przez polską obsadę. Żołnierzom polskim nie
udało się z niego uciec ze względu na gwałtowny szturm Rosjan, z których setka też
prawdopodobnie poniosła śmierć. Reduta przetrwała ok. 2–3 godziny szturmu3.
Ostatecznie przyczyna wybuchu nie została ustalona.
Heroiczną wersję tych wydarzeń przekazywano z pokolenia na pokolenie. Przekonanie o wysadzeniu reduty przez Ordona i śmierci jej obrońców przez jakiś
czas była kwestią bezsporną. Kłopotliwą okolicznością dla żyjących wówczas ludzi
stało się odnalezienie bohatera, który po burzliwym życiu na obczyźnie wrócił do
kraju i podjął próbę prostowania pogłoski o swych zasługach wojennych4. Ordon
nie miał za złe Mickiewiczowi, że ten go uśmiercił. Jego autobiografia, w której
napisał, że nikogo nie chciał zabić, nie obaliła mitu5. Sytuacji nie zmieniło również
samobójstwo, które popełnił 3 maja 1887 roku we Florencji. Bohater patriotycznych zgromadzeń i tomików poezji stał się figurą narodowego imaginarium6. Do
dziś inspiruje ludzi pióra7.
Podobnie było z obrońcami sąsiedniej placówki. Wiemy, że redutą wolską
z kościołem św. Wawrzyńca dowodził gen. Józef Sowiński. Trudno jednak powiedzieć więcej o przebiegu walki na terenie reduty 56. Obraz śmierci kalekie1
Z. Załuski, 7 polskich grzechów głównych, Warszawa 1968, s. 50–51. Praktykę dekonstruowania mitu
zapoczątkował K. Bartoszewicz (Legenda o Ordonie, „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 46, s. 955–956). Obszerny szkic A.
Wołyńskiego, pt. Konstanty Ordon. Szkic biograficzny przez… nigdy nie ukazał się drukiem. Jego fragmenty znajdują się
w dziale rękopisów Biblioteki Ossolińskich we Wrocławiu, rkps. 6587-II.
2
A. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska 1831, Warszawa 1899, s. 431.
3
Por. T. Strzeżek, Bój o Redutę Ordona. Epizod z bitwy warszawskiej 6–7 września 1831 roku, Oświęcim 2011.
4
M. Napiórkowski, W obronie Reduty Ordona. Historia i mity, „Rocznik Antropologii Historii” 2012,
R. 2, nr 1, s. 63–81.
5
K. Ordon, Reduta Ordona przez niego samego opublikowana we Florencji, we wrześniu 1880, „Gazeta Narodowa”,
Lwów 1882, nr 226, s. 6–11.
6
M. Napiórkowski, op. cit., s. 75.
7
Np. A. Nadolski, Ordona los tragiczny. Julian Ordon (1810–1887) – żołnierz Powstania Listopadowego, Warszawa
2013.
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go Sowińskiego (polskiego Leonidasa) utrwalił się w wyniku oddziaływania
utworów Juliusza Słowackiego (Sowiński w okopach Woli), Teofila Lenartowicza
(Sowiński) i Konstantego Gaszyńskiego (Śmierć jenerała Sowińskiego). Przekaz
literacki wzmocnił słynny obraz Wojciecha Kossaka Gen. Sowiński na szańcach
Woli. Historycy natomiast niewiele mówią o tej sprawie. Okoliczności wojenne nie pozwoliły bowiem nikomu obserwować przebiegu zdarzeń. „Któż zatem
mógł wiedzieć na pewno, gdzie i kiedy zginął dowódca reduty, gen. Sowiński? Któż mógł zapamiętać i natychmiast przekazać jego ostatnie gesty i słowa?
Któż wreszcie mógł świadczyć przed oczekującą wieści Warszawą, z jaką bronią
w ręku i iloma bagnetami przeszyty rozstał się z życiem bohaterski generał? Zaiste są to pytania teoretyczne. Nie udało się przecież odnaleźć zwłok Sowińskiego
[…]. Znikły więc szanse na oględziny trupa Sowińskiego i wnioskowania z ran
o bezpośrednich przyczynach śmierci. Jedyne pamiątki, jakie zachowały się po
zmarłym, to laska i owa słynna „kula drewniana” po dzień dzisiejszy przechowywana w muzeum Wojska Polskiego”8. Niemożliwe jest ustalenie, ilu wrogów
przebił w swym ostatnim boju szpadą, a ilu zastrzelił z pistoletu. Klementyna
z Tańskich Hoffmanowa, autorka notatki będącej pierwowzorem mitu, nie mogła
tego widzieć9.
W opowieściach o Ordonie i Sowińskim mamy do czynienia ze zjawiskiem
wtórnej faktyczności przedstawień opartych na literackiej fikcji. Dziś stają się one
wdzięcznym polem do cultural memory studies. Niezależnie od tego historycy i archeolodzy nie ustępują w poszukiwaniu „prawdziwej” reduty. Pokazuje to jak sztuka, historia i pamięć odwołują się do siebie
Przywołajmy inny przykład. W pewnych sytuacjach mamy do czynienia
z niewystarczalnością konwencji językowych. Zdarza się to na przykład w narracjach przedstawiających okropności wojny i ludobójstwa. Zauważmy, że potrafimy
jakoś opowiedzieć o śmierci pojedynczego człowieka lub konkretnej grupy osób,
ale sytuacja komplikuje się, kiedy mówimy o niewyobrażalnej liczbie anonimowych
na ogół ofiar konfliktów zbrojnych. Milion, pięć milionów, pięćdziesiąt milionów
to już „tylko” arytmetyka. Nasza empatia i siła argumentacji nie rośnie, kiedy skalę
ofiar powiększamy dopisując kolejne zera. Takiego rozmiaru makabrycznej śmierci
nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić.
Problem ten znają dobrze popularyzatorzy dziejów II wojny światowej. Z powo8
C. Kłak, Polski Leonidas. Rzecz o legendzie historycznej i literackiej generała Józefa Sowińskiego, Warszawa 1986, s. 38.
9
K. Tańska-Hoffmanowa, Pamiętniki, Berlin 1849, s. 215, cyt. za J. Maternicki, Historiografia i mity, [w:] tenże,
Pogranicza historii. Studia i szkice, Rzeszów 2011, s. 14.
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du braku wystarczających konwencji językowych, zmuszeni są oni do odwoływania
się do reguł opowiadań Zofii Nałkowskiej pt. Medaliony, które opatrzone zostały
znanym mottem „Ludzie ludziom zgotowali ten los”10. Autorka pokazała dramat
milionów ofiar niemieckiego nazizmu, odwołując się do przedstawienia najbardziej
drastycznych figur pamięci hitlerowskiego ludobójstwa: pozbawianie wolności,
zdobywanie informacji poprzez tortury, ściąganie krwi dla żołnierzy, obcinanie
włosów na materace, wyrywanie złotych zębów, preparowanie ludzkiej skóry na
pergamin i wyroby kaletnicze, pozyskiwanie tłuszczu na mydło, wykorzystywanie
popiołów krematoryjnych jako nawozu dla roślin.
Opisane w Medalionach instrumentarium zbrodni przeniknęło do pamięci
zbiorowej ludzi. Stało się ono przedmiotem wielu debat i wystaw historycznych.
Problem w tym, że pewnych opisanych przez Nałkowską praktyk nikt naukowo nie
potwierdził. Do takich można zaliczyć choćby wykorzystywanie zwłok więźniów
do produkcji wyrobów kaletniczych czy mydła (wtajemniczeni wiedzą, że lampy buchenwaldzkie degeneratki Elsy Koch nie zostały na czas zbadane i zniknęły
jeszcze przed procesem norymberskim11). Nie udało się też poprzeć prawdziwości procesu produkowania mydła z ludzkiego tłuszczu poza laboratorium Rudolfa
Spannera w Gdańsku12. Nikt specjalnie nie podejmuje się badań tych kwestii,
ponieważ nie pozwala na to materiał źródłowy. Poza tym historycy są świadkami,
że walka z jednym mitem rodzi nowe fikcje13. W tym przypadku trudno sobie je
nawet wyobrazić.
Podsumujmy powyższe rozważania. Zdarza się, że do historiografii trafiają
pewne obrazy za pośrednictwem sztuki. Jeśli są one rozpoznane, to nazywamy je
mitami historiograficznymi lub narracyjnymi. Są one nieodłączną częścią historiografii. Bez nich nie ma opowieści. Jak zauważa J. Maternicki, „mitologizacji
historii sprzyjają specyficzne, nie do końca jeszcze rozpoznane cechy społecznej
percepcji wiedzy historycznej. Historia zmitologizowana – z reguły prosta w swym
przekazie, operująca wyrazistymi obrazami przeszłości i jednoznacznymi ocenami,
poruszająca żywo wyobraźnię odbiorcy, odwołująca się do powszechnie akcep10
Z. Nałkowska, Medaliony, Warszawa 1994 i in. wydania.
11
Jedna z domniemanych lamp została zbadana w kilku amerykańskich laboratoriach, które nie potwierdziły
ludzkiego pochodzenia skóry.
12
Za takie w wielu środowiskach uważano mydło oznaczone symbolami RIF. Skrót ten odczytywano jako Reines
Jüdisches Fett (czysty żydowski tłuszcz), podczas gdy faktycznie był on skrótem nazwy przedsiębiorstwa Reichsstelle für
Industrielle Fettvesorgung (Ośrodek Przemysłowego Zaopatrzenia Rzeszy w Tłuszcze). Po wojnie Żydzi podobno grzebali
uroczyście kostki tegoż mydła jako fragmenty ciał zamordowanych przez Niemców. Inne kostki znalazły się w wielu
muzeach holocaustu w Izraelu i wielu innych krajach. W 2007 r. IPN potwierdził jedynie fakt prowadzenia eksperymentów
na tym polu, co zostało upamiętnione specjalną tablicą na budynku Akademii Medycznej w Gdańsku.
13
Por. W. Kula, Rozważania o historii, Warszawa 1958, s. 27; J. Maternicki, Historiografia i mity…, s. 11.
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towanych wartości i utrwalonych w świadomości zbiorowej wyobrażeń – budzi
żywe zainteresowanie szerszych kręgów odbiorców, jest dla nich bardziej atrakcyjna
i »strawna« niż owiana wieloma wątpliwościami, ukazująca złożoność zjawisk historycznych, często niejednoznaczna w swych ocenach, siląca się na obiektywizm
historia walcząca z mitami. Pierwsza – zmitologizowana nastawiana jest głównie
na osąd przeszłości, druga – krytyczna na jej zrozumienie”14.
Dla narracji historycznej mit może być jednocześnie inspiracją i przeszkodą.
Czytelnik zaś może przyjąć wobec niego trzy następujące postawy: (1) próbować
z nimi walczyć, (2) rozpoznawać je, by uświadomić sobie, jak wpływają na narrację, (3) akceptować je jako część kultury, o której nie mówi się, że jest prawdziwa
czy fałszywa. Każda z przywołanych możliwości ma inne wskazania. Dokonywanie wyborów między nimi jest szczególnie trudne w sferze edukacji historycznej
i obywatelskiej.
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Śmierć z ręki słowiańskich demonów, czyli jak
tłumaczono sobie to, co niewytłumaczalne.
Demony obecne są w mitologiach większości kultur1. Niniejszy tekst będzie
traktował wyłącznie o takich, które określa się słowiańskimi. Specyficzne dla tego
rodzaju stworzeń jest działanie na niekorzyść ludzi, tj. szkodzenie im, roznoszenie
chorób, przyspieszanie śmieci. Wspomnieć należy, że strach przed nieznanymi zagrożeniami jest do dziś bardzo mocno zakorzeniony w ludziach.
Przez wiele wieków medycyna i znajomość anatomii ludzkiego ciała nie spełniały podstawowych wymogów, szczególnie w naszej części kontynentu. Gdyby móc
przypisać chorobom cechy charakteru, można by powiedzieć, że nie przejmowały
się one stanem wiedzy osób, które żyły na świecie, czego częstą konsekwencją było
doprowadzanie do śmierci z prostych powodów. Ludzie nie zdawali sobie sprawy,
że to natura działa w taki sposób, przez co szukali wytłumaczenia o tajemniczych
zachorowaniach i zgonach w siłach nadnaturalnych. Miało o wpływ na kreowanie
demonów, duchów – złych istot, które zabijały ludzi, czy to ze względu na ich
przewinienia, czy też dla własnego kaprysu.
Bestiariusz demonicznych istot jest bardzo rozbudowany. W tej chwili popkultura solidnie wymieszała stworzenia nordyckie ze słowiańskimi, dorzucając do nich
potwory greckie, indyjskie, japońskie i wiele innych. Ciężko jest niekiedy rozeznać
się, jaką „maszkarę” uznać można na rodzimą, a co zostało zaadaptowane z innych kultur. Mitologię słowiańską badali wybitni historycy, tacy jak: Aleksander
Gieysztor, Henryk Łowmiański czy Jerzy Strzelczyk. Artykuł ten przygotowałem
korzystając zarówno z ich prac, jak i publikacji wielu innych autorów. Starałem
się też dotrzeć do źródłowych podań na temat przedstawionych demonów. Za
A. Gieysztorem podzielić można demony słowiańskie na kilka kategorii: wodne,
leśne, powietrzne, domowe oraz dusze zmarłych, które wymagają odpowiedniego
traktowania2.
Pierwszym interesującym mnie demonem słowiańskim jest – znany z wiersza Bolesława Leśmiana – dusiołek. Wspomniany utwór poetycki opisuje zmorę
1
Sformułowanie „w większości” użyte zostało z powodu niemożności poznania wszystkich mitologii stworzonych przez ludy całego świata.
2
Odprawianie stypy w różnych odstępach od śmierci (po miesiącu, po roku). A. Gieysztor, Mitologia słowiańska,
Warszawa 2006, s. 250–257.
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(w niektórych rejonach nazywaną też gnieciuchem) znaną właśnie z rodzimej miologii. Wierzono, że demonem stają się: dusza kobiety grzesznej, ludzie, których
śmierć nie była poprzedzona spowiedzią czy osoby o zmodyfikowanym imieniu
w czasie chrztu. Z bardziej błahych diagnoz spotkać się można z opinią, że zmora
powstaje z osoby posiadającej zrośnięte brwi lub oczy o różnych kolorach tęczówek.
Jej wizerunek to zazwyczaj kobieta o przeźroczystym ciele, ujawniającym światło
księżyca. Jeśli chodzi o działania tego typu potworów, przypisuje się im duszenie
w nocy. Istoty te, prawdopodobnie, siadały na klatce piersiowej swojej ofiary. Potwierdzeniem są słowa Leśmiana:
Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie Póty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie!
Warkło, trzasło, spotniało!
Coć się stało, Bajdało?
Dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy Słuchajta, wszystkie wierzby, jak chłop przez sen beczy!
Sterał we śnie Bajdała
Pół duszy i pół ciała,
Lecz po prawdzie niedługo ze zmorą marudził Wyparskał ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził3.

Zmorze – oprócz duszenia – zarzuca się również wypijanie krwi z żył na szyi lub
skroni. Po śnie ze zmorą na klatce piersiowej człowiek budził się zmęczony i spocony. Zdarzało się również tak, że demon przesadził z wysysaniem krwi swojej ofiary
i ta nie budziła się już wcale. Dziś nocne przyduszanie wiąże się z paraliżem sennym, tj. utratą kontroli nad ciałem i uczuciem przygniecenia klatki piersiowej przy
jednoczesnym zachowaniu świadomości, chociaż bez możliwości obudzenia się ze
snu. Inną przyczyną duszności w klatce piersiowej może być też zawał serca, który
objawia się dodatkowo potliwością i osłabieniem. Odczucie to łączy się również ze
stresem, gdyż zmora atakowała osoby dręczone jakimś nieszczęściem. Sposobem na
pozbycie się tego stworzenia było schwytanie go do butelki, a następnie wrzucenie
go do wody lub ognia. Zapobiegawczym zachowaniem były: spanie odwrotne, czyli
3

B. Leśmian, Dusiołek.
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położenie się głową tam, gdzie zazwyczaj mamy nogi, co miało mylić demona oraz
powieszenie przy wejściu lustra, po spojrzeniu w które zmora przerażona własną
szpetnością miała umknąć. Głównie ten ostatni zwyczaj spotykany był na wschodnich terenach Polski. B. Baranowski pisze również, że można było ocalić się przed
zmorą obiecując jej jadło dnia kolejnego. Wtedy stwór odchodził, a kolejnego dnia
na progu domu stawała starsza kobieta lub dziewczynka, aby odebrać obiecane
rzeczy. Po spełnieniu obietnicy demon znikał na zawsze4.
Kolejnym znanym z legend i podań stworzeniem jest utopiec. Jego pochodzenie
uznać można za oczywiste. Miał on bowiem powstawać z dusz topielców. Istnieje jednak teza, która twierdzi, że utopcami stawały się również dzieci przeklęte
przez matki5. Najbardziej zakorzeniony w świadomości wygląd tego demona to
wysoki i chudy stwór o śliskiej, zielonkawej skórze i jaźni przepełnionej złością.
Często utopce utożsamiane są z wodnikami. Można spodziewać się ich bowiem
w każdym zbiorniku wodnym, nawet w przydrożnym rowie. Jako demon związany
z wodą, utopiec zagraża życiu ludzi głównie w jeden sposób – poprzez utopienie
ofiary. Wierzono, że stworzenia te wabią podróżnych podczas księżycowych nocy
i wciągają je pod wodę, często przyjmując przy tym postać dzieci. Chrześcijaństwo,
nie mogąc zwalczyć pierwotnych wierzeń, dodało do mitu o utopcach sposób na
uratowanie topiącej się osoby z ich rąk, poprzez zarzucanie jej na szyję różańca lub
uderzenie różańcem samego utopca. W wielu wypadkach ludzie woleli zapobiegać
atakom utopców, toteż składali tym wodnym istotom dary i ofiary. Często były to
kury, chociaż znany jest przypadek, gdzie chłopi złożyli się na zakup konia a następnie utopili zwierzę w ofierze dla utopca6. Dzieci i dorośli nie raz topili się przez
nieuwagę oraz niebezpieczeństwo kąpieli w rzekach, które posiadały zdradliwe wiry,
skutecznie uniemożliwiające wydostanie się z wody. Przypuszczalnie właśnie takie
wiry dały początek opowieściom o utopcach, bo łatwo dopowiedzieć sobie niezwykłą historię, będąc świadkiem sytuacji, jak ktoś znika pod wodą w kotłującej
się kipieli nurtu wodnego.
Innymi demonicznymi istotami są wiły. Głównym terenem pochodzenia podań
o tych stworzeniach są Bałkany oraz Ruś. Wiły przedstawiano jako piękne, często
nagie kobiety, wabiące młodzieńców i dezorientujące ich. Zdarza się, że odpowiadają również za przykre zdarzenia przytrafiające się żywym dziewczynom, ponieważ
były one zazdrosne o ich śpiew i urodę. Wiły rodziły się z dusz dziewcząt, które
4
5
6

B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, s. 72.
A. Gieysztor, op. cit., s. 258.
Ibidem – wydarzenie miało miejsce w guberni archangielskiej w Cesarstwie Rosyjskim.
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zmarły młodo, nie mając okazji na zaznanie smaku życia. Często były to świeżo
poślubione panny lub dziewczęta zmarłe w sposób nagły. Na zachodniej Słowiańszczyźnie słowo „wiła” oznaczało szaleńca, co może być dobrym wytłumaczeniem
dla demonów, którym przypisywano przysłowiowe wywodzenie w pole młodych
mężczyzn, którzy później pałali szaleństwem. Często wiły kojarzone są z rusałkami,
chociaż raczej są to różne istoty, mimo pewnych wspólnych cech.
W pewnym sensie krewnymi wił były znane bardziej na terenach Polski południce. Tymi demonami również stawały się kobiety zmarłe w młodym wieku, najczęściej w trakcie lub tuż po ślubie. Ukazywały się one ludziom jako
młode dziewczyny lub – paradoksalnie – stare kobiety. Ich ofiarami padali głównie żniwiarze pozostający na polu w największe upały. Bywało, że dusiły one śpiących dla wytchnienia mężczyzn lub porywały dzieci, które bawiły się
w pobliżu pól7.Z perspektywy dzisiejszego stanu wiedzy nietrudno wytłumaczyć,
co faktycznie stało za takimi wydarzeniami. Pracujący lub ucinający sobie drzemkę
w letnie południe dostawali udaru lub zawału wskutek przegrzania organizmu.
Co do dzieci, jest to bardziej zastanawiające. Można jednak wysnuć teorię, że
dzieci spuszczone z oczu odbiegały coraz dalej, aż zwyczajnie gubiły się wśród
pól i lasów, gdzie padały ofiarami dzikich zwierząt lub rozbójników. Znane są
również bardziej groteskowe opisy południc, które zamiast głowy miały mieć trupie czaszki z żelaznymi zębami (stąd pewnie inna nazwa tego demona – baba
o żelaznych zębach). Zdarza się także, że mówiono o zimowej działalności południc, które tym razem w nocy miały wyprowadzać wędrowców w zaspy bez
wyjścia8.Bywało, że południce utożsamiano po prostu z czarownicami grasującymi
w południe9.
Na koniec zostawiłem najbardziej znaną postać demoniczną, czyli wampira.
Słowiański wąpierz lub upiór utożsamiany był również ze strzygą10. Pochodzenie tego demona wiąże się ze słowiańszczyzną południową, czyli środkowym terytorium Półwyspu Bałkańskiego. Wąpierze powstawać miały z ludzi przeklętych,
zmarłych gwałtowną śmiercią, samobójców albo takich, których zwłoki sprofanowano. Cechami, jakie za życia mogły zdradzić kandydata na wampira lub strzygę,
były zrośnięte brwi, podwójny zestaw zębów lub leworęczność11. Wiara w wampiry wiązała się pierwotnie głównie z niepogrzebanym ciałem, ponieważ obrządek
7
8
9
10
11

B. Baranowski, op. cit., s. 102-103.
Ibidem, s. 105.
J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998, s. 83.
B. Baranowski, op. cit., s. 51.
Ibidem, s. 56-58.
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słowiański charakteryzował się paleniem zwłok12. Kiedy chrześcijaństwo zakazało
takiej praktyki, wzrósł strach przed demonami, które żywiły się ludzkimi krwią
(wąpierze) i ciałem (strzygi). Oprócz tego uważano, że nieumarli na różne sposoby napastują swoją rodzinę, często zabijając bliskich, przez co podejrzane było
kiedy w rodzinie, w krótkim odstępie czasu, umierały kolejne osoby. Objawem
wykorzystania przez upiora miała być bladość, potliwość oraz osłabienie. Zwracano uwagę również na koszmarne sny. Takie cechy może nosić wiele chorób, od
zwykłej gorączki począwszy. Wydaje się więc, że w naszej świadomości zachowały
się liczne przykłady działalności wampirów. Sytuacja ta wpływa na ich popularnością w popkulturze. Żeby poradzić sobie z wampirami stosowano różne techniki.
Najlepiej znanym sposobem jest oczywiście przebicie demona osikowym kołkiem,
jednak nie był to jedyny środek zaradczy. Zdarzało się, że zamiast drewnianego
bala stosowano długie, żelazne gwoździe. Znane są wampiryczne pochówki, w których znajdowano zmarłych zakopanych twarzą do dołu oraz z odciętymi głowami
umieszczonymi pomiędzy nogami. Wierzono również, że czosnek cebula odpędzają
wampiry, a rani je żelazo i srebro. W grobach można się niekiedy natknąć na cegły
lub żelazne przedmioty, np. ułożone na karku zmarłego sierpy. W słowiańszczyźnie zachodniej praktykowano ponadto rozsypywanie na grobie maku13. Na Rusi
wierzono, że odpowiednia ofiara może zaspokoić demona i sprawić, że zostawi on
żywych w spokoju.
Szczegółowe przedstawienie tematyki demonów słowiańskich wymagałoby o wiele więcej miejsca niż kilkustronicowy tekst. Nawet przytoczone tu przykłady zostały
potraktowane wyłącznie powierzchownie. Podsumowując wspomnę tylko, że ludzie
zawsze starają się znaleźć wytłumaczenie dla rzeczy, których nie rozumieją. Demony
powstały, aby wyjaśniać naszym przodkom to, czego nie byli oni w stanie pojąć (to,
co my nazywamy obecnie mianem „choroby”). Badania nad interesującym mnie
zagadnieniem, które prowadzili historycy i kulturoznawcy, często pochodzą już z XX
w. Wiele przykładów, jakie odnaleźć można w literaturze, odnosi się do wspomnień
ludzi mieszkających na wsiach jeszcze po II wojnie światowej. Konieczne jest również zasygnalizowanie, że bestiariusz demoniczny ze Słowiańszczyzny jest znacznie
bogatszy niż te kilka przytoczonych istot. Ponadto częstą sytuacją jest utożsamianie
różnych demonów ze sobą lub nadawanie jednemu kilku nazw, co zresztą starałem
się pokazać na wybranych przykładach. Czytelników zachęcam do sięgnięcia po
literaturę dodatkową, dostępną zarówno w Internecie, jak i w bibliotekach.
12
13

A. Gieysztor, op. cit., s. 255-256.
Ibidem; B. Baranowski, op. cit., s. 60-64; J. Strzelczyk, op. cit., s. 109-110.
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Objaśnienie skrótów
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konieczności przepisywania autora i tytułu
Idem – Tenże, w odniesieniu do mężczyzny, jeśli tuż nad danym przypisem występuje ten sam
autor, lecz przy innym dziele
Eadem – Taż / tejże, w odniesieniu do kobiety, jeśli tuż nad danym przypisem występuje ten
sam autor, lecz przy innym dziele
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