Jednostka i Zbiorowość –
relacje na przestrzeni
dziejów
materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

Lublin 2015

Komitet Redakcyjny:
Ariel Orzełek, Kamil Jakimowicz, Anna Sykała

Recenzenci:
dr hab. Piotr Bednarz
prof. dr hab. Witold Kłaczewski
dr hab. Ireneusz Łuć
dr Ewa Solska
dr Dominika Staszczyk
prof. dr hab. Janusz Szczepański
dr hab. Leszek Wierzbicki
dr Dariusz Wróbel

Korekta tekstów:
Rafał Szwed

Okładka:
Dominik Mandzyn

ISBN 978-83-934217-5-6

KOŁO NAUKOWE HISTORII KRAJÓW EUROPY WSCHODNIEJ
20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, tel. 501638048
email: jednostkaizbiorowosc2015@gmail.com

http://europawschodniaumcs.blox.pl/html

2

Spis treści
Od redakcji

s. 5

ARTYKUŁY
mgr Anna Ceglarska, Uniwersytet Jagielloński
Prawodawcy w starożytności: Drakon i Solon
mgr Michał Wojdylak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wercyngetoryks i Powstanie Galów
mgr Łukasz Kosiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Rola opata w klasztorach wczesnośredniowiecznej Irlandii
mgr Karol Ossowski, Uniwersytet Jagielloński
Wójt, ława i Rada Miejska Krakowa od XIII do XV wieku. Powstanie,
funkcjonowanie, Walka o wpływy
Paulina Rudnik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Władca pod wpływem czarów czy więzień we własnym państwie ? Montezuma II w relacji z poddanymi
mgr Krzysztof Jakub Sacała, Uniwersytet Rzeszowski
Wpływ greckiej diaspory kupców na społeczność ruska we Lwowie w
drugiej połowie XVI wieku
mgr Andrzej Król, Uniwersytet Rzeszowski
Reprezentacja sejmowa województwa bełskiego za panowania
Jana Kazimierza Wazy
mgr Bartosz Staręgowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Aspekty społeczne kadry oficerskiej w okresie powstania na Ukrainie
1648-1655 – na przykładzie rotmistrzów chorągwi pancernych armii
koronnej
mgr Robert Borkowski, Uniwersytet Rzeszowski
Zdrajca czy patriota? Postawa Hieronima Augustyna Lubomirskiego
wobec Augusta II
Paulina Gurgul, Uniwersytet Jagielloński
Jednostka i zbiorowość w filozofii Jana Jakuba Rousseau
mgr Przemysław Jędrzejewski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Komisarze Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej dla powiatów
krakowskiego i proszowickiego (1790-1792)
mgr Kamil Jakimowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Lubelska rada miejska w okresie prezydentury Jakuba Lewandowskiego
(1791-1792)
Maria Weronika Kmoch, Uniwersytet Rzeszowski
Stach Konwa jako przywódca Kurpiów podczas wojny północnej w świetle
kurpiowskiej tradycji i XIX-wiecznej literatury
Michał Krzyżanowski, Uniwersytet Warszawski
Życie w terytoriach zamorskich każdego z nas doprowadza do łez Sytuacja chińskich emigrantów w Nowej Zelandii w latach 1850-1911
mgr
Paweł
Roszak
Kwiatek,
Muzeum
„Górnośląski
Park
Etnograficzny w Chorzowie”
„Nie chca” – sprzeciw jednostki wobec zmian. O Kazimierzu Skibie –
ostatnim polskim sołtysie wsi Katowice.
mgr Joanna Roś, Uniwersytet Warszawski
Wpływ uwłaszczenia na sytuację chłopów w Sułoszowej. 1864-1906.
mgr Edyta Rybak, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
Człowiek, który wstrząsnął Imperium. Kuba Rozpruwacz jako destruktor
ładu społecznego w Anglii w 1888 roku
mgr Katarzyna Trofimowicz, Uniwersytet Warszawski
Blas Infante – ojciec regionalizmu andaluzyjskiego

s. 6
s. 22
s. 28

s. 36

s. 45

s. 55
s. 65

s. 79

s. 94
s. 112

s. 120
s. 128

s. 140

s. 149

s. 161
s. 169

s. 178
s. 190
3

Ewelina Woźniak-Wrzesińska, Uniwersytet Łódzki
(Post)modernistyczne ukazanie jednostki i zbiorowości, mające
odzwierciedlenie w strukturze tekstu, na przykładzie „Wyzwolenia”
Stanisława Wyspiańskiego
mgr Elwira Kamola, Uniwersytet Gdański
Wybrana działalność Emmy Dmochowskiej z Jeleńskich (Elian)
mgr Ariel Orzełek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Państwo rosyjskie na Syberii pod rządami wierchownogo prawitiela
admirała Aleksandra Wasiliewicza Kołczaka (grudzień 1918 – styczeń
1920)
mgr Paweł Gofron, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie
Exposé Władysława Grabskiego i debata poprzedzająca wotum zaufania
dla jego drugiego gabinetu w kategoriach inicjowania relacji premiera
rządu technicznego z gremium sejmowym
mgr Agnieszka Kania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Metody nauczania i oddziaływanie artystyczne Jana Bułhaka na studentów
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
mgr Gabriel Szuster, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
Więźniowie KL Auschwitz-Birkenau z gminy Krzeszowice. Studium
przypadku
mgr Judyta Rebizant, Uniwersytet Rzeszowski
Wojna jako czynnik zmieniający strukturę narodowo-kulturalną
społeczeństw (na przykładzie powiatu lubaczowskiego)
Piotr Józef Janowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
Rola Armii Podziemnej w Wolbromiu jako przykład żywego świadectwa
dziedzictwa kulturowego miasta
mgr Robert Witak, Uniwersytet łódzki
Jan Mazurkiewicz „Radosław” - samozwańczy czy mianowany przywódca
akowskiego ruchu kombatanckiego?
mgr Karolina Anna Górska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kult Klementa Gottwalda (1948 -1953) w świetle „Rudého prava” - organu
Komunistycznej Partii Czechosłowacji
Olga Dąbska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Społeczne
uwarunkowania
choroby
oraz
jej
konsekwencje
dla jednostki i zbiorowości (ze szczególnym uwzględnieniem rodziny) w
czasach współczesnych.
mgr Katarzyna Południak, Uniwersytet Jagielloński
Prawnohistoryczne
aspekty
kształtowania
społeczeństw
wirtualnych i korporacyjnych
Wojciech Oronowicz, Uniwersytet Jagielloński
Historia internetowych portali randkowych
mgr Joanna Zielińska, Uniwersytet Jagielloński
Teatr w oblężonym mieście Sarajewo 1992-1996

s. 201
s. 211
s. 220

s. 233

s. 246

s. 255

s. 270

s. 281

s. 293

s. 301

s. 312

s. 319

s. 326
s. 334

4

OD REDAKCJI

Z wielką przyjemnością oddajemy do rąk czytelników materiały z Ogólnopolskiej
Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej ,,Jednostka i zbiorowość – relacje na
przestrzeni dziejów‖, zorganizowanej przez Koło Naukowe Historii Krajów Europy
Wschodniej w dniach 6-7 marca 2015 r. Możliwość publikacji na łamach materiałów mieli
referenci uczestniczący w niniejszej Konferencji.
Przez dwa dni na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mogliśmy gościć
studentów i doktorantów z całej Polski. Treść artykułów odzwierciedla zainteresowania
badawcze uczestników obrad, przez co w tomie można odnaleźć teksty z przekroju
wszystkich epok. Szeroka problematyka pozwala na zapoznanie się z pracami związanymi z
historią prawa, religii, miast, wojskowości a także historią społeczną.
Chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować Dziekanowi Wydziału Humanistycznego
UMCS

dr hab. prof. nadzw. Robertowi Litwińskiemu. Bez jego finansowego wsparcia

niniejszy tom nie mógłby powstać.
Podziękowania kierujemy także na ręce opiekuna Koła Naukowego Historii Krajów
Europy Wschodniej dr hab., prof. nadzw. Mariusza Korzeniowskiego.
Wyrazy uznania należą się również naszej Radzie Naukowej, bez której nie bylibyśmy
w stanie dokonać ostatecznej selekcji artykułów. Wszyscy członkowie Rady Naukowej są
wieloletnimi pracownikami Instytutu Historii UMCS i w procesie przygotowywania
niniejszego tomu pełnili rolę recenzentów.

Redakcja
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mgr Anna Ceglarska
Uniwersytet Jagielloński
Prawodawcy w starożytności – Drakon i Solon
Początki prawodawstwa
Mieszczący

się
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Placu

Krasińskich

w

Warszawie

Sąd

Najwyższy

Rzeczypospolitej Polskiej otoczony jest rzędem kolumn, na których głowicach znajduje się
charakterystyczny symbol wagi- motyw w tym kontekście kojarzony nade wszystko z
Temidą, grecką boginią sprawiedliwości. Projekt tego budynku miał „ilustrować rolę Praw w
życiu człowieka‖1, nic dziwnego zatem, iż tak liczne są w nim odniesienia do tradycji
antycznej. Dzisiejsza kultura prawna garściami czerpie z wielowiekowego dziedzictwa prawa
rzymskiego, gdzie z łatwością można dostrzec początki pewnych instytucji funkcjonujących
aż do dziś. Łacińskie paremie, również zdobiące kolumnadę SN, nadal wyrażają istotne
zasady prawa.
Jednakże to nie Rzym dostarczył nam pierwszych zabytków kultury prawnej. Można
bowiem cofnąć się dużo dalej w przeszłość, gdy dopiero kształtowały się nowe społeczności i
nikt nawet nie mógł przypuszczać, iż kiedyś spisane zostaną Digesta czy też Kodeks
Justyniana. W owych czasach na scenach politycznych poszczególnych państw pojawiały się
wybitne jednostki, obdarzone nie tylko zaufaniem społecznym, ale i przekonaniem o
niezbędności ustalenia konkretnych zasad porządku prawnego. Z owych wybitych osób,
zgodnie z zapowiedzią zawartą w tytule niniejszego artykułu pozwolę sobie bardziej
szczegółowo opisać zaledwie dwie, ograniczając się przede wszystkim do najbliższego nam,
współczesnym Europejczykom, kręgu kulturowego. Chcąc bowiem chociaż wspomnieć o
każdym, kto wywarł wpływ na kształtowanie się ustrojów oraz społeczeństw nie tylko
wykroczyłabym poza ramy zawarte w temacie, ale w ogóle nie byłoby to możliwe tak krótkiej
pracy, bowiem konieczne stałoby się również wspomnienie dowódców wojsk, filozofów,
tyranów, a nawet artystów z rozmaitych obszarów terytorialnych i kulturowych. Moim celem
natomiast jest skupienie się na pierwszych słynnych greckich prawodawcach- Drakonie i
Solonie. Co więcej, nie chciałabym drobiazgowo opisywać wszystkich przeprowadzonych
przez nich reform, lecz raczej skupić się na zagadnieniach nieco bardziej ogólnych: wpływie
ich działalności na kształtowanie się świadomości prawnej i politycznej pośród Greków, a

1

A. Bojańczyk, Siedziba Sądu Najwyższego, http://www.sn.pl/osadzienajwyzszym/SitePages/Siedziba.aspx, ost.
spr. 20.03.2015.
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także stworzeniu ogólnych zasad ustrojowych, w ramach których mogła postępować dalsza
ewolucja prawa, polityki i społeczeństwa.
Nim jednak europejscy legislatorzy zaczęli swoje reformy i doprowadzili do spisania
ateńskich praw, pomimo braku ustaw, kodeksów czy konstytucji w takiej formie, z jaką
mamy do czynienia współcześnie, sądy oraz prawo odgrywały znaczącą rolę. Najdobitniej
świadczy o tym fakt, iż w zdecydowanej większości znanych nam antycznych kultur z
łatwością wskazać możemy bóstwa, których głównym zadaniem było właśnie czuwanie nad
porządkiem i sprawiedliwością. Najbardziej znana jest oczywiście wspomniana już Temida o
zawiązanych oczach, co miało symbolizować bezstronność, z wagą, za pomocą której
oceniała doniosłość ludzkich postępków oraz karzącym mieczem w dłoni. Jej córką była
Dike, rzymska Iustitia. Egipt miał boginię Maat, odgrywającą niebagatelną rolę w Sądzie
Ozyrysa, determinującym los duszy po śmierci, zaś w Mezopotamii czczono Utu, zwanego
też Szamaszem, będącego pierwotnie bogiem słońca, później zaś, z powodu swojej
wszechwiedzy- bogiem sprawiedliwości2. To z Szamaszem związany jest jeden z pierwszych
zabytków prawodawstwa- przedstawiony jest on na szczycie diorytowej stelli, gdy przekazuje
ludzkiemu władcy, Hammurabiemu, insygnia władzy. Spisany poniżej tej płaskorzeźby
Kodeks Hammurabiego jest nie tylko wartościowym źródłem wiedzy o monarchii
starobabilońskiej, ale stanowi też kompleksowy zbiór praw dotyczących problematyki dziś
rozumianej jako prawo cywilne, karne, a nawet gospodarcze. Nie jest to oczywiście pierwszy
zbiór praw z terenów Mezopotamii. Najstarszy częściowo zachowany sumeryjski kodeks
datuje się na XXI w.3, a jego forma pozwala domniemywać, iż jest on efektem już dobrze
rozwiniętej tradycji prawnej4. Hammurabi, żyjący ok. XVIII w. stworzył więc dopiero piąty
kodeks na terenach Mezopotamii, który jednak najlepiej przetrwał upływ czasu. Warto
zwrócić uwagę, iż zgromadzenie oraz spisanie praw było dla władców istotną kwestią. Dzięki
temu nie tylko mogli oni doprowadzić do ujednolicenia wydawanych wyroków, ale zyskać
również nowy sposób wpływania na swoich poddanych. Hammurabi w prologu kodeksu
przedstawiony jest jako wybraniec bogów, który ma zaprowadzić sprawiedliwość i
pomyślność obywatelom. Władca, którego celem jest dobro podwładnych i który wykonuje
polecenia bóstw zdecydowanie budzi większy szacunek. Oczywiście, to nie samo bycie
prawodawcą stanowiło o sile jego oddziaływania na społeczeństwo, ale raczej fakt bycia
monarchą, którego prerogatywą było tychże praw stanowienie, czy też bezpośrednio

2

„Szamasz, sędzia wielki nieba i ziemi, wiodący wedle porządku (prawnego) żywe istoty.‖ Kodeks
Hammurabiego, s. 141, R.XXVII 14-18.
3
O ile nie zostanie inaczej zaznaczone, wszystkie przytaczane w tekście daty mają miejsce „przed naszą erą‖.
4
Szeroko prawodawstwo Mezopotamii oraz relacje poszczególnych zbiorów praw opisuje m. in. M. Kuryłowicz,
Prawa antyczne. Wykłady z najstarszych praw świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006 oraz C. Kunderewicz,
Najstarsze prawa świata. Zbiór studiów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
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wydawanie wyroków5. Królewska wola, wspierana autorytetem bogów, tworzyła normy, lecz
wreszcie zostały one, wraz z istniejącym orzecznictwem, spisane i, jak można domniemywać
z faktu, iż odnaleziony egzemplarz był wyryty na diorytowej płycie mierzącej ponad dwa
metry, wystawione na widok publiczny (lub przynajmniej szerzej dostępne). Zatem już nie
tylko kaprys sędziego determinował proces wyrokowania, lecz pojawiły się określone reguły,
precedensy, które, podobnie jak w dzisiejszych czasach, wpływały na kształtowanie się
świadomości społecznej nie tylko poprzez swoją represyjność, czego z dzisiejszego punktu
widzenia prawu Hammurabiego, opartemu przeważnie o zasadę talionu odmówić nie można,
ale i potencjalną prewencyjność, wynikającą z uświadomienia społeczeństwu, iż są czyny za
które grozi konkretna, nieuchronna kara. Oczywiście, sformułowane wówczas prawa nade
wszystko dotyczyły pełnoprawnych obywateli i naruszenie ich dóbr było najsurowiej karane.
Przestępstwa popełnione względem poddanych, czyli niższej klasy społecznej, bądź
niewolników były zdecydowanie słabiej karane. Wystarczy porównać chyba najbardziej
znany przepis Kodeksu, dotyczący uszkodzenia ciała. W przypadku obywatele występuje
słynna zasada talionu „oko za oko‖. Jeśli natomiast ten sam uszczerbek spotka poddanego lub
niewolnika, karą była jedynie grzywna6. Ponadto, samo poznanie prawa przez szersze grono
obywateli napotykało liczne przeszkody, wynikające chociażby z niezbyt powszechnej
umiejętności czytania wśród warstw niższych. Jednakże wydaje się, iż można powziąć
założenie, że to nie sama „zawartość‖ praw miała pierwszorzędne znaczenie, ale symbol jaki
stanowiły- wyraz woli władcy, legitymizowany dodatkowo wolą bogów, mający chronić
słabszych poddanych przez niegodziwością innych7.
Pozostawiając jednakże kultury wschodu nieco na boku, ze względu na naszą
przynależność do kręgu europejskiego oczywistym jest, iż to dokonania starożytnych Greków
stanowiły kolebkę i podstawy naszych rozważań o społeczeństwie, polityce, a tym samym i o
prawie. Warto zauważyć, że wiele terminów, których używamy współcześnie w odniesieniu
do państwowości czy też społeczeństwa ma swoje greckie korzenie. Wszystkie ustrojowe
„kracje‖ wywodzą się od greckiego κρατέω (krateo), czyli „rządzę‖. Tak powstały m. in.
arystokracje, plutokracje, czy demokracje. Pozostałe formy rządów również najczęściej mają
swój grecki źródłosłów, ale przede wszystkim, grecka jest „polityka‖ wywodząca się ni mniej
ni więcej a od sławnego polis: greckiego państwa- miasta. Polityka, jako cały zespół spraw
dotyczących funkcjonowania polis, obejmowała również kwestie dotyczące równości,
5

Kodeks Hammurabiego, s. 65.
Szerzej kwestie związane ze zróżnicowaniem kar oraz podziałem społeczeństwa Babilonii: M. Kuryłowicz, op.
cit., ss. 82- 84. To zróżnicowanie w wymiarze kary nie podważa jednak moim zdaniem założenia, iż przepisy te
nie tylko nie pomijały mniej uprzywilejowanych grup ale wprost głosiły, iż konkretne kary grożą również za
naruszenie ich praw.
7
K. A. Raaflaub, Early Greek Thought in Its Mediterranean Context [w:] A Companion to Greek and Roman
Political Thought, R. K. Balot, Blackwell Publishing, Malden 2009, s. 43.
6
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organizacji społeczeństwa, uczestnictwa w życiu publicznym oraz związków pomiędzy
sprawiedliwością, prawem a powstaniem najlepszego z ustrojów8.
W archaicznej Grecji sprawiedliwość była istotną wartością. Około IX/VIII w.
najsłynniejszy z greckich poetów, Homer, w opisie tarczy Achillesa przedstawia proces
wyrokowania, w którym na najsprawiedliwszego z sędziów czeka nagroda9. Mniej więcej w
tym samym czasie Hezjod w swoim poemacie „Prace i Dni‖ krytykuje pazerność i korupcję
panującą pośród ówczesnych królów, pełniących jednocześnie funkcje sędziowskie10. Zatem
wraz z powstaniem greckiego polis i wykształceniem się w nim nowego ładu społecznego,
zmieniło się podejście do kwestii prawnych. Większą rolę zaczęło odgrywać ogólne poczucie
sprawiedliwości, immanentnie związane z istnieniem konkretnych ustaw oraz wyrokami
sędziów, nie bezpośrednio z wolą bądź kaprysem króla. Spisanie prawa pozwoliło na
sprowadzenie Dike, Sprawiedliwości, do polis: było to swego rodzaju ucieleśnienie bogini w
materialnej formie, a także odebranie możliwości powoływania się na nią (lub, jak w
przypadku opisywanym przez Hezjoda, naruszania jej godności) jedynie władcom 11. Grecy
rozwijali swoją własną filozofię polityczną niemalże na zasadzie kontrastu z zasadami
autokratycznych państw Wschodu. W przeciwieństwie do monarchii bliskowschodnich, to nie
fakt bycia władcą uprawniał do głoszenia prawa, lecz raczej prawo uprawniało do pozostania
władcą (czy też częściej przywódcą) polis. Jedynie poprzez oparcie w tradycji, ewentualnie
woli ludu jednostka (bądź grupa) mogła stanąć na czele państwa. W polis monarchicznych
władza przekazywana była zgodnie z ugruntowaną w przeszłości zasadą dziedziczenia, tyran
zaś by ją zdobyć musiał mieć wsparcie ludu. Dążące do zwiększenia swoich wpływów rody
oligarchiczne wykazywały, iż działają w oparciu o obwiązujące normy, zaś ich rywale je
lekceważą. Podstawową przyczyną tych zjawisk był fakt, że w przeważającej większości
miast greckich działania związane z prawodawstwem bądź jurysdykcją miały miejsce w
przestrzeni publicznej, na agorze, w obecności obywateli. Sędzia miał obowiązek kierować
się prawem. Prawodawca mógł je zmieniać, ale musiał mieć poparcie tych, których ono
dotyczyło12. Władza, czyli możliwość rozkazywania wolnym obywatelom, leżała de facto w
rękach prawa, nie konkretnej osoby, zaś próba przesunięcia środka ciężkości z norm na
jednostkę traktowana była przez Greków jako zamach na z trudem osiągniętą równowagę i
stabilizację, a zatem zagrożenie dla całego polis13. Rola ludu, zbierającego się na
Zgromadzeniach, dysponującego prawem wolnej wypowiedzi, w tym również krytyki
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podejmowanych przez urzędników decyzji, była zdecydowanie bardziej istotna niż w
jakiejkolwiek monarchii Wschodu.
W chwili gdy kształtowały się ustroje poszczególnych państw- miast, jedno z poleis,
które później odcisnęło istotne piętno na losach całej Hellady, podążyło ścieżką odmienną od
pozostałych. Zawdzięczało to postaci właściwie półlegendarnej, znanej jednak powszechnie i
uznawanej za twórcę najtrwalszego z greckich ustrojów. Likurg, bo o nim mowa, miał w VIII
w. doprowadzić do reform oraz ugruntowania ustroju politycznego Sparty, choć z dzisiejszej
perspektywy okoliczności powstania spartańskiego państwa nie są tak oczywiste i zdają się
być raczej efektem bardziej długotrwałego procesu14. Starożytni jednak chętnie uznawali, iż
to właśnie sam Likurg15, który w przeciwieństwie do innych władców dostrzegł, iż zwykłe
formy rządów skazane są na niepowodzenie, nadał Sparcie nowy ustrój, łączący zalety
wszystkich dobrych, w ten sposób uniemożliwiając każdemu z nich nadmierny wzrost,
przejęcie kontroli i w efekcie degenerację. W ustawie zwanej Wielką Retrą, dwóch
spartańskich królów uzależnił od Rady Starszych, pozostawiając im jedynie dowództwo w
czasie wojny oraz naczelną rolę w sprawowaniu kultu religijnego. Dodał praw Zgromadzeniu,
jednocześnie również ściślej związując je z Radą. Geruzja nabyła bowiem możliwość
rozwiązania Zgromadzenia, lecz jej członkowie właśnie przez lud mieli być wybierani 16. Tym
samym Likurg zakończył dawne podziały i przywileje, kładąc nacisk na równowagę oraz
wzajemną kontrolę poszczególnych czynników władzy, jednocześnie czyniąc Spartę
pierwszym spośród polis, gdzie bezwzględny prymat przysługiwał prawu17.
Prawodawcza działalność Likurga zatem nie tyle związana była z wymiarem
sprawiedliwości, z którym współcześnie najłatwiej nam powiązać prawo, ale z problematyką
dużo szerszą, czyli ogólnym ustrojem państwa. W starożytności ustrój Sparty powszechnie
uważany był za jeden z najlepszych, nawet przez słynnych ateńskich filozofów „złotego
wieku‖. Likurg, określając zasady ustrojowe Sparty zagwarantował jej coś, czego nie
osiągnęło właściwie żadne inne poleis Hellady- stabilność ustrojową. Podczas gdy w Atenach
następowały liczne przekształcenia, Sparta do końca zachowała ustanowiony w VIII w.
system sprawowania władzy, a przeprowadzane reformy nigdy nie naruszały ogólnego trzonu
ustroju, czyli istniejącego w polis rozdziału kompetencji. Tym samym prawodawca Likurg
swoją działalnością zmienił nie tylko spartański ustrój, ale i całe społeczeństwo, które
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podporządkowawszy się jego regułom uznało je za najlepsze, a nadto swoimi reformami
udowodnił innym poleis greckim, że możliwa jest ustrojowa stabilność.
Oczywiście, Likurg nie był jedynym prawodawcą i reformatorem archaicznej Grecji.
Zdecydowanie jednak stał się najbardziej znanym, choć prawdopodobnie w tym samym
czasie niejaki Zaleukos ogłosił kodyfikację praw w swojej ojczyźnie (Lokrach
Epizefyryjskich), co może oznaczać, iż był on autorem pierwszego spisanego kodeksu praw w
Helladzie18. Jego ustawy dążyły do zunifikowania norm obowiązujących dotąd w
poszczególnych rodach, a surowe orzecznictwo miało stanowić wzór dla innych poleis oraz
zainspirować kolejnego ze słynnych twórców praw, ateńczyka Drakona. Najprawdopodobniej
uczniem Zaleukosa był Charondas z Katany na Sycylii, lecz, zgodnie z opinią Arystotelesa,
jego ustawodawstwo nie wyróżniało się niczym nadzwyczajnym prócz istnienia skargi
dotyczącej złożenia fałszywego świadectwa. Inni z legislatorów, Filolaos z Koryntu, miał być
autorem tebańskiego prawa adopcyjnego19.

Prawa Drakona
Żadne z poleis, wliczając w to również wspomnianą już Spartę, nie doczekało się
współcześnie tak wielkiego uznania, jak najsłynniejsze z greckich państw- miast: Ateny, które
z dzisiejszego punktu widzenia oceniane są zdecydowanie lepiej niż w starożytności.
Tendencja ta była jeszcze odwrotna w XIX w. n. e., kiedy wzorem polis wciąż pozostawała
Sparta, lecz rozwijające się ruchy demokratyczne dwudziestowiecznej Europy spowodowały,
iż zupełnie odmienny, oparty na władzy ludu ustrój Aten począł zyskiwać coraz większą
aprobatę.

Stały

się

one

bowiem

przykładem

i

właściwie

symbolem

państwa

demokratycznego, Sparta zaś postrzegana jest jako niemalże totalitarna, o ustroju całkowicie
determinującym życie jednostki oraz odbierającym jej wolność. Tymczasem starożytni
uznawali, iż rygorystyczne rządy prawa w Sparcie gwarantowały jednostce pewność co do jej
losów oraz niezależność. Jednakże nie chcę w tym miejscu analizować sytuacji Aten z okresu
„złotego wieku‖, kiedy były one u szczytu swej potęgi, ale czasach, gdy pierwsi ateńscy
mężowie stanu przystąpili do regulowania praw i zasad ustrojowych, umożliwiających dalszy
rozkwit miasta. W tym celu istotne jest zarysowanie panującego w grodzie Ateny ustroju.
Wraz z rozwojem polis, władza dawnego króla została ograniczona przez arystokrację i w
efekcie rozdzielona pomiędzy trzech archontów. Basileus, dawny król, zachował jedynie
funkcje religijno- reprezentacyjną, naczelnym wodzem był archont polemarchos, zaś funkcje
administracyjne sprawował archont eponimos, od którego imienia nazywano rok. Później do
18
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tego grona dołączyło sześciu sędziów, tzw. tesmotetów20, jakkolwiek użycie wobec nich
określenia „sędziowie‖ może być nieco mylące. Zajmowali się bowiem oni głównie
gromadzeniem orzeczeń, organizacją działania sądów oraz ustalaniem obowiązującej
wykładni prawa. Początkowo byli pomocnikami archontów, z biegiem czasu zostali z nimi
zrównani, wspólnie stanowiąc tzw. kolegium archontów. Po zakończeniu urzędowania,
członkowie kolegium wchodzili dożywotnio w skład Rady Areopagu 21- najwyższego organu,
sprawującego zarząd państwem. Społeczeństwo ateńskie dzieliło się wówczas na trzy stany,
zgodnie z legendą wprowadzone przez herosa Tezeusza: eupatrydów (tych, którzy maja
dobrych ojców), rolników (geomoroi) oraz rzemieślników (demiurgów). Poza tym istniała
jeszcze grupa niewolników, ale nie wchodziła ona oficjalnie w skład społeczeństwa 22. Zatem
w VII w. Ateny były raczej typowym polis, gdzie główną władzę sprawowała arystokracja.
Jednakże wraz z procesem Wielkiej Kolonizacji zaczęła zmieniać się ich sytuacja
wewnętrzna. Rozwój handlu prowadził do bogacenia się osób nie mających związków z
możnymi. Jednocześnie drobne gospodarstwa nie były w stanie produkować wystarczającej
ilości żywności bądź towarów na eksport i osiągać zysków, więc chłopi poddawali się
wpływom arystokratów, niejednokrotnie zadłużając się w takim stopniu, iż groziła im nie
tylko utrata ziemi ale i wolności. W tym kryzysowym momencie, w 634 r. jeden z
eupatrydów, Kylon, postanowił obwołać się tyranem. Jego zwolennicy zajęli Akropol 23.
Zamach został jednakże powstrzymany przez zjednoczone siły pozostałej arystokracji oraz
ludu. Wydarzenia te spowodowały, iż arystokracja ateńska zdecydowała się dokonać spisania
praw, by zapobiec ponownym przewrotom, a także zrealizować postulaty niższych warstw,
które w decydującym momencie udzieliły jej wsparcia.
Zamach Kylona, jakkolwiek nieudany, pozostawił głęboki ślad w społeczeństwie
ateńskim, nie tylko ze względu na próbę naruszenia ustroju. Pomimo zawartego
porozumienia, archont Megakles doprowadził do zamordowania zwolenników niedoszłego
tyrana przy ołtarzu Ateny24, co, zgodnie z wierzeniami Greków, stanowiło świętokradztwo i
ściągnęło na miasto klątwę, wielokrotnie przywoływaną później jako „zmaza Kylona‖.
Megaklesa, pochodzącego ze znacznej rodziny Alkmeondiów, trzystu sędziów skazało na
20
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wygnanie wraz z całym rodem. Choć więc ocalał ustrój, nie odbudowano pokoju
społecznego. W takiej sytuacji, w 621 r. archontem mającym zająć się spisaniem praw został
Drakon. W przeciwieństwie do Likurga, Drakon ograniczył się jedynie do kwestii związanych
z wymiarem sprawiedliwości, nie poruszając w żaden sposób zagadnień ustrojowych 25. To od
jego imienia pochodzi wyrażenie „drakońskie prawa‖, stanowiące synonim niezwykłej
surowości. Jednakże moment, w którym przyszło Drakonowi przeprowadzać reformy, był
niezwykle trudny. Niedawny zamach stanu, możliwe vendetty pomiędzy członkami
zwaśnionych rodów i napięta sytuacja wewnętrzna powodowały, iż przede wszystkim zajął
się on sprawami dotyczącymi zabójstw. Wprowadził zatem dwie możliwe kwalifikacje
zabójstwa: jako przestępstwa umyślnego bądź nieumyślnego, dodatkowo wyróżniając też tzw.
zabójstwo uzasadnione, stanowiące realizację znamion obrony koniecznej. Przewidział
również pewne możliwości zastosowania prawa łaski, a nadto ściganie z urzędu w przypadku
przestępstwa pozbawienia życia innego obywatela. Odebrał także możliwość osądzenia
winowajcy rodzinie ofiary, przekazując rozstrzyganie sporów urzędnikom państwowym.
Morderstwo bowiem, tak jak „zmaza Kylona‖ ściągało hańbę na całe państwo, zatem to
właśnie państwo miało obowiązek „oczyścić się‖, osądzając zbrodniarza26. Prawo sądzenia w
sprawach gardłowych złożono w ręce pięćdziesięciu jeden sędziów (tzw. efetów, gr. ephetai),
którym przewodniczył basileus27. Poza tym, najwyższy Sąd Areopagu miał zajmować się
sprawami o zdradę stanu. Werdykty wydawane przez te sądy cieszyły się wielkim
poważaniem, a skazanych nie obejmowała żadna amnestia. Drakon wreszcie doprowadził do
spisania zasad dotychczasowego prawa zwyczajowego, co nie tylko mogło pogłębić
świadomość prawną społeczeństwa oraz zagwarantować pewność co do prawa, ale i zapobiec
naruszaniu tych norm przez sędziów, będących do tej pory jedynymi wyrazicielami wszelkich
reguł. Z powodu surowości kar, zwłaszcza powszechności kary śmierci, która groziła
zarówno za kradzież jak i za zabójstwo28, wciąż silne jest przekonanie o niesprawiedliwości i
surowości praw Drakona. Przypisuje mu się nawet dość kontrowersyjne stwierdzenie, iż
„nawet niewielkie przestępstwa zasługują na karę śmierci, dla większych zaś nie ma innej
kary‖. W rzeczywistości opinie te mogą być nieco przesadzone, zwłaszcza biorąc pod uwagę
sytuację polityczną oraz gospodarczą Aten, gdzie rolnictwo wcale nie zapewniało nadmiaru
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żywności29. Drakon starał się raczej unormować i złagodzić konsekwencje, które mogły
wyniknąć z rywalizacji wielkich rodów, poczucia krzywdy i ambicji politycznych
arystokracji. Ustanowione procedury przede wszystkim skupiały się na zażegnaniu
konfliktów30. Te normy przetrwały w systemie prawnym Grecji, podtrzymywane przez
kolejnych prawodawców. Ponad dwieście lat później prawa dotyczące zabójstw zostały
wyryte na marmurowej stelli, co wyraźnie wskazuje, jak istotną rolę odgrywały one w
kształtowaniu się greckiej świadomości i jaki szacunek je otaczał. Niestety, zapewne jest to
zaledwie niewielka część dzieła pierwszego ateńskiego legislatora, która przetrwała do
czasów współczesnych.
Drakońskie

ustawodawstwo

jednakże

nie

uspokoiło

sytuacji

w

Atenach.

Najtrudniejszą kwestią pozostały słynne prawa o długach, umożliwiające zaprzedanie w
niewolę niewypłacalnego dłużnika wraz z rodziną i przejecie jego majątku przez wierzyciela.
Zasady te nie dotyczyły jednak przedstawicieli arystokracji rodowej- jej dobra były
nieprzekazywalne, a zatem zubożały członek rodu nie tracił ziemi, lecz zobowiązany był do
pracy na niej i płacenia jednej szóstej dochodów. Takich dłużników nazywano właśnie z tego
powodu „szóstakami‖ (hektemoroi), choć w literaturze pojawiają się też opinie, iż nazwa
owszem pochodzi od szóstej części, ale była to ta, którą dłużnik mógł sobie zatrzymać, a nie
przekazać. Koncepcja ta wydaje się jednakże bardziej wątpliwa, przede wszystkim ze
względów ekonomicznych31. Pozostali obywatele mogli natomiast nie tylko zastawić swoją
ziemię i w konsekwencji stracić ją, ale również oddać pod zastaw własność osobistą- swoją
oraz swojej rodziny. Wówczas, w razie niewypłacalności, wierzyciel miał prawo sprzedać
dłużników do niewoli. Instytucje te były mocno wykorzystywane i wkrótce ustrój Aten
przestał przypominać arystokrację, a stał się niemal idealnym przykładem oligarchii- rządów
najbogatszych, u których pozostali obywatele byli na różne sposoby zadłużeni. O nich to
niecałe trzydzieści lat później pisał Solon:
„To ci, którzy nie mogą okiełznać swej buty (…)
A bogacą się pewni bezkarności oszustw…
Gdyż z dóbr żadnych nie szczędzą: świątynnych, ni gminnych
Kradną i łupią wszędzie- jeden tu, drugi tam‖32

29

Stąd tak wysoka kara za kradzieże. S. B. Pomeroy et al., op. cit., s. 225.
K. A. Raaflaub, Poets, lawgivers, and the beginnings of political reflection in archaic Greece [w:] The
Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, C. Rowe, M. Schofield, Cambridge University Press,
New York 2005, s. 59.
31
Dłużnik nie miałby bowiem wówczas praktycznie środków do życia. N.G.L. Hammond, op. cit., s. 203.
Inaczej: J. Wolski, op. cit., s. 187. Plutarch dla odmiany twierdzi, iż hektemoroi oddawali szóstą część
dochodów, fragment dzieła Arystotelesa może natomiast sugerować odwrotnie. Por. Plutarch, Solon, 13,4 i
Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, A.2.
32
Solon, Poezje, Elegie 2 (2), 9- 13.
30

14

Reformy Solona
Współcześnie poezja Solona analizowana jest głównie pod kątem literackim. Warto
jednak zwrócić uwagę, iż prócz tego stanowi ona właściwie jedyne pewne źródło opisujące
sytuację w Atenach na początku VI w., a ponadto jest również środkiem wyrazu politycznych
poglądów jej twórcy i uzasadnieniem wprowadzanych przezeń reform. Co więcej, jej celem
jest także przedstawienie cnót moralnych jako istotnych wartości i podstaw dobrej polityki33.
Nie sposób pominąć postaci Solona, mówiąc o wczesnym prawodawstwie greckim oraz o
roli, jaką pełniło ono w kształtowaniu się społeczeństwa. Urodzony ok. 635 r. wywodził się z
rodu arystokratycznego, jednakże jego rodzina nie posiadała już znacznego majątku, a on sam
zajmował się kupiectwem34. Nie był zatem Solon ani populistą, ani radykalnym arystokratąw swojej działalności nie zajmował się dobrem określonej grupy, ani tym bardziej nie
troszczył się wyłącznie o swoje interesy, lecz patrzył na państwo jako całość 35. Jak ujął to
Arystoteles:
„przeciwstawił się jednym i drugim [arystokratom i ludowi- przyp. aut.] i chociaż mógł
wprowadzić tyranię (…) wolał ściągnąć na siebie nienawiść obu stron, on, który ocalił
ojczyznę i najlepsze ustanowił prawa.‖36
Powszechne

uznanie

zyskał

sobie

zachęcając

Ateńczyków

do

podjęcia

zdecydowanych działań w konflikcie o Salaminę, który toczyli z Megarą od prawie stulecia.
Słynna elegia, zatytułowana „Dalej! Na Salaminę!!!‖ którą przedstawił na Agorze,
zmobilizowała wojska do ruszenia Salaminie z odsieczą, co wreszcie doprowadziło do
zwycięstwa. Po tym sukcesie kariera polityczna Solona nabrała tempa i w 594 r. został on
wybrany archontem. Dodatkowo pełnić miał rolę ajsymnety (z greckiego αισσμνήτης,
„rozjemca‖), czyli osoby wybieranej w sytuacjach konfliktowych ze specjalnymi
uprawnieniami umożliwiającymi przeprowadzenie reform prawnych i ustrojowych 37.
Głównym celem Solona było uzmysłowienie obywatelom, iż podstawą życia
politycznego winna być sprawiedliwość. Jej właśnie poświęcił całą elegię odwołującą się do
Zeusa, jako strażnika tej cnoty38, a także liczne fragmenty w pozostałych utworach. Podobnie
jak wcześniej Hezjod, Solon powołuje się na Dike, boginię i personifikację sprawiedliwości,
która wreszcie ukarze zło. Cnota ta jest dlań tak istotna z tego względu, że niegodne czyny
poszczególnych jednostek mają wpływ nie tylko na ich własny los, ale i całe państwo 39. Źli
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R. K. Balot, Greek political thought, Blackwell Publishing, Malden 2006, s. 43.
I. M. Linforth, Solon the Athenian, University of California Press, Berkeley 1919, s. 36.
35
R. K. Balot, op. cit., s. 43.
36
Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, A.5 i A.11.
37
K. Kumaniecki, op. cit., s. 62. Tę rolę prawdopodobnie pełnił również Drakon, a także wspomniany na
wstępie Zaleukos.
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obywatele nie stworzą dobrego ustroju. Mając to wszystko na uwadze, jako prawodawca
Solon bardziej przypominał spartańskiego Likurga niż swego poprzednika Drakonaponownie zreformował i skodyfikował prawo, lecz nie wahał się również wprowadzić
istotnych zmian ustrojowych.
Za najwyższą wartość uznając dobro państwa, Solon starał się odnaleźć swoisty „złoty
środek‖ i wyważyć interesy zarówno bogaczy jak i biednych, a przeprowadzone przezeń
reformy miały na celu rozstrzygnięcie potencjalnych konfliktów pomiędzy dobrem polis a
prywatnymi interesami. Sam tak pisał o motywach swoich działań:
„Chciałbym z kolei szczerze wytknąć Ateńczykom,
Iż państwu zbyt wiele zła sprawia ów bezład nasz,
Podczas gdy konstytucja wdroży nas do ładu;
Ograniczy zarazem swobodę przestępcom, (…)
Kruczki prawne sprostuje, a czyny bandyckie
Uśmierzy, kładąc także kres kłótniom i sporom;‖40
Wprowadzone przezeń ustawy konstytucyjne, zwane Politeia Athenon, których treść
znamy przede wszystkim ze wspomnianego już dzieła Arystotelesa o tym samym tytule,
miały ograniczyć panujące bezprawie.
Jedna z najważniejszych reform dotyczyła drakońskiego prawa o długach i przeszła do
historii jako seisachtheia- strząśnięcie ciężarów41. Solon nie tylko zabronił udzielania
pożyczek pod zastaw wolności osobistej, ale również usunął z zadłużonych pól tzw. słupy
hipoteczne (nazywane też kamieniami rejestrowymi bądź po prostu oros), ustawiane na
gruntach dłużnika jako symbol tego, że ziemia i pracująca na niej rodzina utraciły wolność na
rzecz wierzyciela42. Można również domniemywać, iż zezwolił zubożałym „szóstakom‖ na
pozostanie na uprawianych przez nich dotąd gruntach43. Co więcej, dołożył starań, aby
wszyscy dotąd sprzedani w niewolę obywatele Aten zostali odnalezieni, wykupieni i mogli
powrócić do rodzinnego miasta jako wolni ludzie.
W kwestiach ustrojowych natomiast zmienił dawny podział społeczeństwa oparty na
pochodzeniu, za główny cenzus uznając posiadany majątek44. Tym samym uwzględnił
postulaty szerokiej rzeszy bogacących się kupców i rzemieślników, którzy nie mogli
uprzednio wywierać istotnego wpływu na działalność państwa. Podział ten przyznawał prawa,
40

Solon, Poezje, Elegie 2 (2) 31-38.
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ale także obowiązki polityczne w zależności do rocznego dochodu. Przedstawiciele
najbogatszej klasy, pentakosiomedimnoi (tzw. pięćsetmedymnowcy- ich dochód przekraczał
pięćset medymnów zboża) podobnie jak drudzy w kolejności, hippeis (jeźdźcy), mogli
piastować najwyższe urzędy, lecz w razie wojny musieli wystawić oddziały konnicy oraz
zajmować się pokryciem kosztów budowy statków i organizacją świąt45. Trzecia klasa,
zeugitai46, tworzyła podczas wojny oddziały hoplitów, słynnej greckiej ciężkozbrojnej
piechoty, a także mogła zajmować niższe stanowiska urzędnicze, zaś najbiedniejsi, teci
(parobkowie), nie piastowali żadnych urzędów oraz nie mogli przynależeć do Rady
Areopagu, jednocześnie zaś nie byli obciążani podatkami. Ponadto wciąż przysługiwało im
prawo udziału w Zgromadzeniu. Zgromadzenie to, zwane ekklesia (εηηθδζία), stało się
najważniejszym organem w Atenach- uczestniczyli w nim wszyscy obywatele. Rada
Areopagu, wciąż stanowiąca reprezentację arystokratów, zajmowała się czuwaniem nad
prawami i ustrojem państwa, z tego powodu zyskując również możliwość sądzenia w
najpoważniejszych sprawach: głównie dotyczących podejrzeń o zamach stanu, ale również
zabójstw. Przeciwwagę dla niej stanowiła Rada Czterystu, składająca się z szerszego grona:
stu przedstawicieli każdej z czterech fyl ateńskich47. Analizowała ona sprawy mające być
prezentowane na Zgromadzeniu oraz formułowała niezbędne dla ich rozpatrzenia zalecenia.
Tworząc dwie takie instytucje Solon zakładał, iż polis, niczym statek, „zostanie
przymocowania do dwóch Rad niczym do dwóch kotwic‖ a zatem „mniej będzie miotana
falami, a lud stanie się bardziej stateczny‖48.
Istotnym organem wprowadzonym przez Solona był sąd przysięgły, nazywany heliaja,
który miał rozpatrywać skargi na orzeczenia urzędników, wyjąwszy członków Rady
Areopagu. W heliaji mogli uczestniczyć wszyscy obywatele niezależnie od klasy. Ponadto
wprowadzona została możliwość wniesienia oskarżenia przez każdego obywatela, który
podejrzewał, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, nie jak dawniej jedynie przez
członków rodziny bądź samego poszkodowanego. Wiązało się to głównie z uznaniem, iż
każde przestępstwo godzi w dobro państwa, a wymierzanie sprawiedliwości jest kompetencją
polis, nie zaś członków rodu. Swoje ustawodawstwo Solon podsumował w kolejnej z elegii:
„Ludowi dałem władzę w miarę dostateczną,
45

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, A.7, N.G.L. Hammond, op. cit., 207.
Etymologia tego słowa nie jest do końca jasna. Najbardziej prawdopodobne jest, iż pochodzi ono od γεΰβοςzaprzęg, czyli byli to ci, którzy mogli pozwolić sobie na posiadanie zaprzęgu wołów. Istnieje jednak również
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Z ambicji nie roniąc nic, ani schlebiając zbyt.
Zaś tym mającym siłę, pieniądze i wpływy
Poradziłem troskliwie, by hańby się strzegli.
Za mocną się więc tarczą z obu stron ukryłem,
Bo nikt nie postawi mi zarzutu stronnika.‖49
Starając się zachować całkowitą bezstronności oraz nie zostać uznanym z jednej
strony demagogiem, z drugiej oligarchą, a nadto chcąc załagodzić różnicę pomiędzy
ostentacyjnym bogactwem a ubóstwem, wiele spraw, które dziś uznalibyśmy za całkiem
prywatne, Solon połączył ze sprawami polis. Wyraźnie widać to chociażby w prawach
dotyczących małżeństw, obyczajowości kobiet czy uroczystości pogrzebowych, gdzie
wprowadzone zostały restrykcje dotyczące ilości osób którym było wolno uczestniczyć w
tych wydarzeniach, maksymalnych cen poczęstunków oraz dozwolonej ilość szat
wyjściowych50. Ponadto Solonowi przypisuje się liczne reformy stricte związane ze sferą
gospodarczą i ekonomiczną: miał on wprowadzić nowy systemu miar i wag, by umożliwić
Atenom lepszy rozwój handlowy, zakazać eksportu zboża (którego w Attyce zawsze
brakowało), a także zająć się kwestiami związanymi z obowiązkiem przyuczania dzieci do
zawodu.
Reformy Solona, starające się przyznać prawa każdej z grup tak, by mogła ona
uczestniczyć w życiu publicznym ale nie osiągać w nim dominacji, oczywiście żadnej z nich
nie zadowoliły w pełni. Jednak, podobnie jak niegdyś uwieczniono w diorycie prawa
Hammurabiego, tak i prawa Solona zostały wystawione na agorze, spisane na drewnianych
tabliczkach obracających się wzdłuż osi, zwanych aksones51, aby każdy Ateńczyk mógł się z
nimi zapoznać. Sam Solon natomiast, by uniknąć przekonywania oraz ewentualnego
zmuszenia do zmiany ustaw, otrzymawszy od obywateli uroczystą przysięgę 52 iż będą ich
przestrzegać przez lat sto, opuścił Ateny53.
Zgodnie ze słowami Arystotelesa, już w starożytności ustrój stworzony przez Solona
uznawany był za podstawę słynnej demokracji ateńskiej, sam zaś reformator przeszedł do
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historii jako jej ojciec54. Współcześnie, w zależności od sposobu patrzenia na rozdzielone
kompetencje i prawa polityczne, można zdefiniować ten ustrój jako oligarchiczny
(ewentualnie arystokratyczny) bądź demokratyczny, choć z perspektywy czasu wydaje się
najsłuszniejszym uznanie go nie tyle za podstawę demokracji ateńskiej, lecz również wczesny
praktyczny przykład próby wprowadzenia systemu mieszanego z elementami oligarchii i
demokracji. Taki właśnie ustrój, łączący w sobie dwa elementy uznawane przez Arystotelesa
za podstawowe dla człowieka, czyli pragnienie zachowania wolności i dążenie do zdobycia
bogactwa, nazwany został później przez Stagirytę politeją55.
Prawodawcy i Społeczeństwo
Warto zatem zwrócić uwagę, iż w przeciwieństwie do kultur wschodu, w starożytnej
Grecji autorytet prawa wspierany był nie tyle znaczeniem jednostki- twórcy prawa, lecz
całego polis. To bowiem obywatele polis albo bezpośrednio uchwalali obowiązujące normy,
albo przynajmniej powoływali osobę do takich działań uprawnioną, następnie zaś
zatwierdzali powzięte uchwały56. Prawa, podobnie zresztą jak ich twórcy, urastały często do
rangi symbolu, kolejnego czynnika jednoczącego obywateli danego państwa. Podobnie jak w
Sparcie powoływano się na Likurga, tak i w Atenach stale wspominano o „prawach Solona‖,
choć od działalności wielkiego reformatora minęło wiele lat. Co więcej, autorytet tych
pierwszych prawodawców sięgał daleko poza Grecję- na ustawodawstwie ateńskiego archonta
miała wzorować się rzymska komisja decemwirów, spisująca prawo XII Tablic57. Warto też
zwrócić uwagę, iż większość z tych najbardziej znanych i najtrwalszych reform powstało w
okresach dla państwa trudnych. W takich chwilach, kiedy zazwyczaj zmieniają się władcy i
ustroje, Grecy byli w stanie odrzucić wewnętrzne konflikty, by w imię ratowania swego polis
wybrać rozjemcę, ajsymnetę, mającego ustanowić reguły, które umożliwią im przetrwanie
najcięższych czasów58. Refleksja polityczna Hellady nie obejmowała zatem jedynie warstw
najwyższych- królów i sędziów. Prawo, nie władca, stało na czele państwa. Z tego powodu
Ateńczyk Solon dobrowolnie odrzucił możliwość zagarnięcia władzy tyrańskiej- spisał on
prawa dla wszystkich obywateli, aby wskazywały jak postępować, jakże więc mógłby
odebrać tymże normom prymat pierwszeństwa, który sam starał się im nadać? Realizacja
54
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obowiązującego ideału obywatela polis wymagała zaangażowania się w życie polityczne
wszystkich warstw społecznych, czy to poprzez żądanie spisania praw za czasów Drakona,
czy udzielenie wsparcia rządzącym jak podczas zamachu Kylona, czy wreszcie zobowiązanie
do przestrzegania ustanowionych norm. Solon wprost wprowadził ustawę pozbawiającą praw
obywatela, który podczas wojny domowej nie opowie się po jednej ze stron, aby nikt nie był
obojętny na los ojczyzny i problemy wspólnoty59. Ten element najbardziej odróżniał
społeczeństwo greckie od innych kultur starożytnych. Chociaż w powyższym tekście
posłużyłam się przykładem zaledwie dwóch poleis, podobne zwyczaje panowały w
zdecydowanej większości z nich: obywatele nie tylko mogli wpływać na sprawy państwowe,
ale wręcz było to ich obowiązkiem. Atimia, czyli pozbawienie praw obywatelskich, w tym
prawa głosowania oraz udziału w zebraniach i sądach, była dla obywatela najgorszą karą,
równoznaczną z pozbawieniem go czci. Ta postawa jednak nie wykształciła się samoczynnie.
Pierwsi greccy prawodawcy od początku angażowali różne klasy społeczne do udziału w
polityce. Likurg, przyznając szersze prawa Zgromadzeniu, oprócz arystokratów uwzględniał
lud jako istotny element państwa. Solon sam pisał:
„Ja lud zwoływałem na wszystkie narady
By niczego ze spraw ważnych nie przeoczyć‖60.
Gdyby nie działalność prawodawców, może wydawać się wątpliwym, czy obywatele
greccy tak bardzo angażowaliby się w życie publiczne i czy dwa wieki później Arystoteles z
tak wielką pewnością mógłby stwierdzić, iż człowiek jest zoon politikon- zwierzęciem
społecznym, stworzonym do życia w państwie. Wprowadzone przez Solona rozróżnienie
pomiędzy interesem indywidualnym a interesem polis okazało się przełomowe dla dalszego
rozwoju społeczeństwa greckiego oraz wywarło istotne konsekwencje również w sferach
późniejszej filozofii i polityki61. Ponadto wreszcie nie tylko odwoływał się on do istotnej roli
sprawiedliwości w życiu społecznym, ale również dążył do wcielenia jej w życie za pomocą
ustaw. W przeciwieństwie zatem do wcześniejszych twórców, jak np.: wspominanego
kilkakrotnie Hezjoda, prócz głoszenia konieczności stosowania określonych wartości, Solon
starał się wprowadzić je w praktyce62. Dlatego też dziś to właśnie o nim mówi się jako
pierwszym wielkim reformatorze, a może nawet, naśladując Arystotelesa, można go uznać za
prekursora demokracji ateńskiej i systemu mieszanego. Na prawodawcy bowiem ciążył nie
tylko obowiązek kształtowania świadomości społecznej oraz politycznej obywateli, ale także
59
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umiejętnego kierowania losami swego polis, by zapewnić mu jak najlepszą przyszłość.
Wydaje mi się zatem, iż śmiało można przyjąć założenie, że te pierwsze wielkie reformy
wytyczyły ścieżki dalszego rozwoju poleis greckich, a tym samym zapoczątkowały powstanie
wielowiekowej tradycji, która swoim oddziaływaniem sięga po dziś dzień, dając
współczesnym Europejczykom nie tylko demokrację, ale i kładąc podwaliny pod koncepcje
podziału władzy, rozważania nad sprawiedliwością i szeroko rozumianą filozofię prawa.
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mgr Michał Wojdylak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wercyngetoryks i powstanie Galów.
Galia to starożytna nazwa terytorium dzisiejszej Francji. I choć Frankowie pochodzą
od plemienia germańskiego, to Galowie, którzy zamieszkiwali owy teren w antyku wywodzą
się od ludu indoeuropejskiego, którym byli Celtowie. Pierwotnie Celtowie zamieszkiwali
tereny dorzecza Renu, Dunaju i Menu. Należeli do ludów wędrownych i na przełomie IV i III
wieku p.n.e. zajmowali już tereny nad Adriatykiem, dzisiejsze Morawy, a także
Opolszczyznę, to właśnie od celtyckiego plemienia Bojów zamieszkujących wspomniane
wcześniej tereny pochodzi łacińska nazwa Czech, Bohemia. Celtowie zamieszkują także
ówczesną Szwajcarię, Burgundię, Owernię, wędrując sukcesywnie na zachód w stronę
Atlantyku. Z biegiem czasu i na skutek sytuacji politycznych celtyckie plemiona pojawiają się
także na wyspach Brytyjskich i w Irlandii.
Po osiedleniu się na terenach dzisiejszej Francji ( w Burgundii, Masywie Centralnym,
Lotaryndze ) Galowie szybko rozwinęli swoją gospodarkę i zdobyli znaczenie społeczno –
polityczne dzięki wydobywaniu rud żelaza i nieustannej ekspansji, do tego stopnia, że podbili
oni Ligurów oraz znaczną część dzisiejszej Hiszpanii, zamieszkiwanej przez plemię
Celtyberów. I choć Galowie mieli wspólne pochodzenie celtyckie to nie potrafili stworzyć
związku państwowego na wzór starożytnych Rzymian, który łączyłby ich dając poczucie
jedności, wspólnych korzeni plemiennych, bądź celów na arenie politycznej. Oni skupiali się
na jedności wśród ludów zamieszkujących dany obszar, i dla przykładu, Sekwanowie, żyli
swoim życiem nad rzeką Sekwaną, Arwernowie byli skupieni na losie tych, którzy
zamieszkiwali Masyw Centralny. Ich rywalizacje i walki o dominacje, trochę na wzór
greckich polis, a również brak spójności i poczucia jedności ostatecznie doprowadził do
chaosu, politycznych przepychanek i upadku Galii.
Zanim jednak Galowie musieli walczyć o niepodległość stawiając czoła Cezarowi
Imperium Rzymskiego, warto wspomnieć jak wyglądało ich codzienne życie, a także podział
na klasy społeczne i wzajemne relacje pomiędzy nimi. W II wieku p.n.e. Galowie nie
praktykowali już wyboru króla, albowiem sprawiedliwy monarcha gwarantował równomierny
podział dóbr w zamieszkiwanej osadzie, tymczasem powstawały układy społeczne różnych
warstw, które czuły, że swoimi decyzjami król wyrządza im krzywdę. Juliusz Cezar tak
opisuje życie w osadach Galów : „W Galii nie tylko we wszystkich wspólnotach plemienno –
państwowych [tuatha, czyli ludach] oraz okręgach [fine, czyli rodzinach rozszerzonych w
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znaczeniu łacińskiej gens] i gminach, ale niemalże w każdym domu istnieją stronnictwa
polityczne. Przywódcami tych stronnictw [klanów] są ludzie cieszący się […] najwyższym
uznaniem, których opinia i sąd stanowi ostateczną decyzję we wszystkich sprawach i
zamierzeniach‖63.
Tym samym na czele społeczeństwa stała arystokracja oraz druidzi ( celtyccy kapłani,
których nazwa wywodzi się prawdopodobnie z języka indoeuropejskiego vid, uid, co oznacza
„wiedzieć‖, a mający charakter wzmacniający przyrostek dru- , daje nam w całości znaczenie
najmądrzejsi ). Kapłani, którzy uchodzili za najmądrzejszych nosili suknie czerwone oraz
opaski na głowie, niegdyś decydowali o wyborze króla, mieli prawo doradzać władcy
plemienia, a także oni dawali nauki młodzieży, które odbywały się w miejscach świętych dla
Celtów, na początku pod gołym niebem, na łonie natury, potem na wzór Imperium
Rzymskiego zaczęto stawiać świątynie. Nauczanie polegało na przekazie ustnym wiedzy,
która miała być przydatna w życiu. Nie spisywano nauk, albowiem twierdzono, że trzeba je
aktualizować do danego pokolenia i panujących naówczas okoliczności.
„Do nich ściąga – mówi Cezar – znaczna liczba mieszkańców dla pobierania nauki i w
ogóle cieszą się oni wielkim u Galów poważaniem. Wielu młodych ludzi […] dobrowolnie
zgłasza się do nich na naukę, przysyłają ich też rodzice i krewni‖64
Bardzo często druidzi stawali z boku wojny, czy też walki z wrogiem. Ale to oni
modlili się do bóstw oraz składali im ofiary. Druidem mogła być także kobieta, ale nie miała
prawa składać ofiar ani nauczać. Kolejną klasą byli ludzie wolni, do których należeli :
robotnicy, rzemieślnicy, wojskowi, kupcy, rolnicy, z kolei do najniższej klasy społecznej
zalicza się niewolników, którzy zwykle byli jeńcami wojennymi i nie posiadali żadnych praw,
a ich obowiązkiem była lojalna służba panu. W wojsku, które nie było tak rozwinięte jak w
Rzymie, wyróżniamy bogatszych występujących konno i biedniejszych stanowiących pieszą
gwardię przyboczną. W rodzinie Galów to mężczyzna jest osobą zarządzającą i choć mógł
mieć kilka żon, to w większości przypadków spotykamy jednożeństwo.
Kobieta miała większe prawa jeśli do małżeństwa wniosła znaczne wartości
materialne i w niektórych przypadkach mogła też domagać się rozwodu. Pod względem
fizycznym Galowie różnili się od członków cywilizacji zamieszkujących basen Morza
Śródziemnego jaśniejszymi cerami i wyższym wzrostem. Praktykowali też zwyczaj
farbowania włosów na jasny kolor, używając do tego celu wapna. W ubiorze Galów
wyróżniamy tunikę oraz długie i szerokie spodnie często z paskiem, kobiety nosiły także
koszule i naszyjniki. Jako obuwie stosowano sandały i trzewiki. Wśród specjalności
gastronomicznych na stole Galów wyróżniamy : biały chleb pszenny, owoce, kozie mleko,
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smalec, wieprzowinę, ryby oraz piwo wyrabiane z jęczmienia. Często zamieszkiwali tereny
leśne, blisko rzeki, co powodowało, iż mogli żyć w osadach nie tworząc miast. Ich drewniane
domy w prostokątnym kształcie pokryte słomą charakteryzował zbudowany na środku komin,
który miał za zadanie ogrzewać izbę. Bywało, iż przez chatę przepływał strumień lub rzeczka,
w której to mieszkańcy myli się, a także robili pranie lub zmywali naczynia. Tak wyglądała
Galia i życie jej mieszkańców w I wieku p.n.e., kiedy to już Imperium Rzymskie opanowało
tereny przedalpejskie, iberyjskie oraz okolice Narbonne tworząc własną Prowincję,
wprowadzając własną administrację i oczywiście romanizując mieszkańców owych terenów.
Właśnie około 80 roku p.n.e. urodził się Wercyngetoryks, którego imię oznacza „wielki król
wojowników‖. Pochodził on z rodziny arystokratycznej, jego ojciec Celtyllus z rodu
Arwernów, został opisany przez Cezara w następujący sposób :
„Sprawował najwyższą władzę w całej Galii i za to, że dążył do godności królewskiej,
został przez swoich współplemieńców zabity‖65. A stało się tak na skutek wojen toczonych
pomiędzy Galami. Otóż, plemię Eduów zamieszkujących dzisiejszą Burgundię, poprzez
rozwój kupiectwa nawiązywao coraz bardziej zacieśnione stosunki społeczno – polityczne z
innymi plemionami, np. z Bellowakami, Biturygami, tym samym zaczęli stwarzać poczucie
chęci dominacji nad Galami. Wtenczas, wódz plemienia Arwernów, Celtyllus postanowił
rozprawić się z Eduami. W tym pomogli mu Sekwanowie, którzy przypisali sobie zasługi
zwycięstwa i Arwernowie z urażoną dumą i pretensjami do monarchy, postanowili skazać go
na śmierć ogłaszając, że nikt nigdy nie będzie już ich królem. Tym sposobem
Wercyngetoryks nigdy nie poznał swojego rodzonego ojca. Wychowywał się wśród kobiet,
taki panował wtedy zwyczaj, że ojciec nie spędzał czasu z synem, aż do jego okresu
dojrzewania. W rodzinach arystokratycznych często niewolnice były mamkami karmiącymi,
tym samym w dowodzie wdzięczności, arystokrata miał za zadanie w przyszłości wspomóc
braci mlecznych. Po wykarmieniu, Wercyngetoryks musiał zostać wydany do innej rodziny,
albowiem była to zasada wychowania, mająca na celu zacieśniać więzy z członkami innych
okręgów społecznych. Przez ten okres dziecko pozostawało pod opieką nowej rodziny, nie
zrywając kontaktu ze swoją..
„Wybrano tę rodzinę na skutek jej renomy, potęgi, bogactwa, osobistych walorów jej
wodza, którego bezpośrednio dotyczy ta sprawa; aż do pełnoletności Wercyngetoryksa będzie
on zobowiązany utrzymywać go, uczyć władania bronią, wpajać mu pewną postawę wobec
życia i – za pośrednictwem druidów – zajmować się jego właściwą edukacją‖66. W trakcie
zabaw z rówieśnikami musiał ćwiczyć sprawność fizyczną oraz dbać o hart ducha. Jako, że
przyszły wódz powstania Galów wychowywał się w domu rodziny zaprzyjaźnionej z jego
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rodzoną rodziną jest prawdopodobne, że zadbano o przekazanie mu cnót, które posiadał jego
ojciec, co wyjaśniałoby skąd u Wercyngetoryksa aspiracje do zdobycia władzy i
zdominowania plemion zamieszkujących Galię. Zważywszy na jego późniejszą inteligencję,
kulturę i taktykę działania nie ma wątpliwości, że pobierał on nauki u druidów.
„W roku 60 Wercyngetoryks wraca do rodzinnego domu, którego teraz jest panem.
Krewni i sprzymierzeńcy wychodzą mu na spotkanie, zapewniają o swoim oddaniu, składając
tym samym jakby hołd lenny, należny młodemu panu. Celtyllus był niewątpliwie wodzem,
jego syn jest jego dziedzicem, a ponieważ osiągnął już ten wiek, że musi wziąć na siebie
odpowiedzialność, jego rzeczą stało się podejmowanie decyzji, jakich żąda życie, i
kierowanie sprawami członków wspólnoty‖67.
W tym czasie sytuacja społeczno – polityczna w Galii staje się napięta na skutek
wzajemnej rywalizacji plemion, co pozwala Rzymianom na odnoszenie sukcesów i
podbijanie nowych terenów dla cesarstwa. Największy konflikt rodzi się pomiędzy Eduami i
ich sprzymierzeńcami a Arwernami popierającymi Sekwanów. Ci ostatni udzielają poparcia
Swebom z plemienia germańskiego, zamieszkującym tereny za Renem i z piętnastotysięczną
armią atakują Eduów doprowadzając do ich klęski. Nowo przybyłym Germanom spodobało
się życie w Galii, gdzie ziemie żyźniejsze, przez co nie brakowało im pożywienia. W krótkim
okresie czasu zza Renu sprowadzono sto tysięcy osób, a ich wódz, Ariowist domagał się
części terytorium od Sekwanów, którzy nie wyrazili zgody i aby zwalczyć Swebów
przeprosili za przeszłość Eduów prosząc ich o wsparcie militarne przeciwko barbarzyńcom ze
wschodu. Niestety pod Magetobrigą wojska Eduów i Sekwanów zostają rozgromione, a
Ariowist rządzi brutalnie stosując tyranię. Tymczasem Imperium Rzymskie obserwuje
przebieg wydarzeń w Galii i obawiając się, że Germanie będą chcieli stopniowo zawładnąć
Galią Cezar podstępnie wywołuję wojnę w Alzacji przeciwko Arowistowi. Ten czując wielkie
zagrożenie uciekł na wschód od Renu pociągając za sobą licznych Swebów. To zwycięstwo
pozwoliło Rzymianom zdobyć kontrolę na południu Alzacji, co po raz kolejny wzmocniło ich
pozycję w pochłoniętej chaosem Galii. Jako, że siły Rzymian rozprzestrzeniały się Galowie
musieli stawiać opór najeźdźcom tworząc pomiędzy sobą konfederacje, zrzeszenia.
Bywało też, że słabe plemiona celtyckie udzielały swego poparcia Cezarowi chcąc w
ten sposób zachować ład i porządek w osadzie. Niemniej, chaos polityczny nieustannie się
pogłębiał. W 53 roku p.n.e. dochodzi do buntu Belgów, którzy chcąc zwalczyć jednego
wroga, którym jest Imperium Rzymskie nawiązują koalicję z wrogimi Germanami. Cezar
odpycha ich atak, zaprowadza spokój w Belgii, a Germanów po raz kolejny spycha za Ren.
Po opanowaniu większej już części Galii, wiedząc, że to jeszcze nie sukces, bo znał
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buntownicze nastroje Galów, cesarz udaje się do Rzymu. Wtedy też na arenie politycznej do
głosu dochodzi Wercyngetoryks, uważany przez Francuzów dopiero od XIX wieku za
bohatera narodowego. Rozpoczął on przygotowania do ataku na Rzymian szukając poparcia
wśród bliskich w celu kompletowania armii. I choć Cezar przebywał w swoim imperium jego
legiony wojskowe stacjonowały w regionach podbitych, ale jedynym ich prawem była
samoobrona w razie ataku ze strony okupowanych. Tymczasem wodzowie galijscy zbierają
się potajemnie na spotkaniach w lasach i rozpaczają nad wspólnym losem Galii. Tworzą się
koalicje plemienne, które coraz bardziej aprobują Wercyngetoryksa nawołującego do
stawienia oporu Rzymianom. Wydarzenia przeciwko okupantowi nabrały tempa. W Genabum
( dzisiejszy Orléans ) dochodzi do rewolty kupców, którzy odmówili dostaw żywności dla
wrogich legionów. To doprowadziło do rzezi mieszkańców i totalnego zniszczenia miasta. Na
wieść o wzrastającym buncie wśród Galów cesarz wraca z Rzymu do niestabilnej Galii.
Pojawienie się Cezara zagraża Biturygom, którzy muszą stawić czoła wojskom rzymskim w
bitwie o Avaricum. Wódz Rzymian uderza wiedząc, że jego wojsku grozi głód, a miasto
Avaricum to centrum handlu zbożem.
Poza tym podporządkowanie cesarstwu Biturygów pozbawi Arwernian sojusznika.
Wercyngetoryks, zaniepokojony sytuacją, przemawia na zgromadzeniu Galów, sugerując
osłabienia najeźdźcy poprzez głód i odcięcie dostępu do żywności na tych terenach, gdzie
prowadzą wojny. Gdy armia wroga wydaje się być odporna, Wercyngetoryks proponuje
spalenie miasta, aby tylko wrogowi uniemożliwić dostęp do pożywienia. Mieszkańcy
sprzeciwiają się, zarzucając wodzowi zdradę i budują mury obronne. Gdy Rzymianie
odczuwają głód i muszą zmagać się też z chłodem, mieszkańcy Avaricum czują się
bezpiecznie. Ale rozwścieczeni okupanci na rozkaz Cezara wdzierają się na wybudowany
mur i nie szczędząc kobiet ani dzieci dokonują rzezi na Galach z Avaricum. Klęska poruszyła
plemiona celtyckie, ale Wercyngetoryks, dążący do bycia królem Gali uświadomił
wszystkim, że to nie z jego winy doszło do katastrofy. Kolejnym krokiem Wercyngetoryksa
było przygotowanie pułapki na Cezara w kraju Arwernów. Wielki wódz wojowników
postanowił zwabić cesarza i jego wojska pod Gergowię. Tam też plemiona celtyckie stawiły
opór Rzymianom, którzy ponieśli ogromne straty i się wycofali. Była to klęska Cezara, a
zarazem jedyny triumf Wercyngetoryksa. We wrześniu 52 roku p.n.e. dochodzi do ostatniego
boju, w którym bierze udział historyczny wódz Galów. Wercyngetoryks stosujący taktykę,
aby nie walczyć z wrogiem na otwartym polu udał się do Alezji, miasta na wzgórzu i
otoczonego dwoma strumieniami. Cezar pogonił za triumfatorem i postanowił otoczyć miasto
szczelnym, drewnianym pasem umocnień. Tym samym miasto zostało oblężone przez
Rzymian, którzy chcieli wziąć mieszkańców głodem. I choć nadeszła odsiecz Galów z
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północy i z zachodu, to mniejsze liczebnie wojska cesarza usilnie stawiały czoła. Ponadto, na
twierdzę uderzyli też Germanie. Pomimo zaciekłych walk Galowie wycofali się
pozostawiając wodza w Alezji. Po upadku powstania, żywego Wercyngetoryksa zabrano do
Rzymu, gdzie był więziony jako jeniec wojenny przez okres sześciu lat. Galia stała się częścią
Imperium Rzymskiego i nastąpiła epoka romanizacji terytorium dzisiejszej Francji. W 46
roku p.n.e. Cezar odbył triumfalny wjazd do Rzymu, czego świadkiem miał być zapomniany
już przez Galorzymian Wercyngetoryks. Po tym historycznym wydarzeniu wódz Galów
został stracony przez uduszenie.
Podsumowując, choć Wercyngetoryks to bohater, wielki wojownik, którego
upamiętniają karty historii, jednak nawet jako indywidualna jednostka nie odniósł wielkiego
sukcesu i nie uchronił Galii przed silnymi i zjednoczonymi Rzymianami. Spoglądając na
historię, warto tym samym zastanowić się, czy rzeczywiście nie jest tak, że siła narodu,
cywilizacji, plemienia tkwi tylko w jedności i solidarności.
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Rola opata w klasztorach wczesnośredniowiecznej Irlandii
W Irlandii we wczesnym średniowieczu, w okresie zwanym niekiedy rewolucją
monastyczną, z uwagi na powstające w owym czasie liczne zgromadzenia zakonne na
Zielonej Wyspie, w obrębie murów klasztornych powstała bogata i interesująca twórczość
hagiograficzna, będąca często inspiracją dla kolejnych pokoleń skrybów. Poszczególni
autorzy żywotów prześcigali się w ukazywaniu życia i działalności konkretnych duchownych,
zwykle opatów-założycieli zgromadzeń zakonnych w których ci działali. Mimo, iż wpływ na
powstanie tych dzieł miało wiele różnych tradycji (zarówno chrześcijańskich, jak i
pogańskich) to odnaleźć możemy pewien model przedstawienia bohatera, dzięki czemu
mówić trzeba o wzorcu iryjskiej świętości, którzy kształtował opisy zawarte w hagiografii.
Ważnym z aspektów działalności poszczególnych świętych było sprawowanie przez nich
funkcji opata w którymś z klasztorów. Ukazującą ich jako wspaniałych ojców dla swej
wspólnoty, co miało dawać przykład innym pokoleniom duchownych irlandzkich. W celu
pełnego ukazania przytoczonego w tytule problemu wykorzystane zostaną zaś najstarsze
iryjskie dzieła hagiograficzne takie jak Vita Sancti Columbae, Vita Patricii, Vita Comgalli,
czy Vita Columbani.
Zacząć wypada od tradycji opiewającej czyny założyciela klasztoru na Ionie świętego
Kolumby Starszego. Adamnan, autor Vita Sancti Columbae, wielokrotnie zaznacza, iż święty
był dobrym ojcem, troszczącym się o swych zakonników. Gdy pewnego razu przybył do
Diarmuita, który był wiernym sługą świętego, tenże leżał w łóżku. Był bardzo chory i
wydawało się, że niedługo umrze. Diarmuit modlił się, przywołując imię Chrystusa. Kolumba
stwierdzić miał68, iż niewłaściwe jest, by chory umarł, gdy on będzie żył. Następnie wyraził
wolę, by Diarmuit zmarł wiele lat po śmierci świętego. Jak przekazuje dalej Adamnan,
Diarmuit miał odzyskać wtedy pełnię sił, i żył jeszcze długo po tym, jak święty Kolumba
odszedł do Pana69. Przetrwałe do naszych czasów reguły iroszkockie, sugerują, iż w
klasztorach irlandzkich we wczesnym średniowieczu, obowiązywały bardzo surowe zasady
współżycia. Relacje między Kolumbą a jego mnichami, ukazują, iż był on bardzo wielbionym
opatem. Mówi się często o ,,duchu miłości‘‘, który panować miał między mnichami. Święty
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Niejako zwracając się wtedy do Boga.
Adomnan II 30, w: Adomnan, Life of St. Columba, ed. by R. Sharpe, London 1995, s. 178.
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odnosił się ponoć do swych braci zakonnych ,,moje dzieci‘‘, a także usunął przełożonego z
Durrow, który zbyt surowo traktował mnichów70.
Duchowni często dokonywali również uzdrowień w sposób dość nietypowy. Święty
Kolumban, dbając o swych zakonników, przyjechał na przykład pewnego razu do klasztoru w
Luxeuil, gdyż mnisi mieszkający tam ulegli jakiejś strasznej chorobie. Następnie bez chwili
zawahania nakazał im pracę w polu. Nie wszyscy bracia uwierzyli jednak w zapewnienia
Kolumbana o niezwykłości tego zadania i dlatego tylko ci, którzy to uczynili zostali przez
świętego uleczeni71. Kolumba Straszy uzdrawiać miał wiernych także na większą skalę. Gdy
przebywał na Ionie siedząc na jednym ze wzgórz dostrzegł chmurę, która pojawiła się nad
Irlandią72. Przewidział, iż przyniesienie ona straszną chorobę zarówno ludziom, jak i bydłu73.
Polecił więc wtedy jednemu ze swoich uczniów, niejakiemu Silnanowi, by ten przygotował
się do podróży. Następnie wysłał go w miejsce zarazy z chlebem, który poświęcony został
przez maczanie go w wodzie i mógł dzięki temu uratować ludzi przed śmiercią. Silnan, gdy
tylko przybył do Irlandii, znalazł sześciu umierających w męczarniach chrześcijan, którym
jednak pomógł za pomocą darów przekazanych przez świętego. Jak więc widać na teologię
wczesnego kościoła iroszkockiego wpływ miało także pogaństwo. Wystrzegano się bowiem
śmierci, a obowiązkiem świętego była ochrona przed nią swych wiernych 74. Same
uzdrowienia miały za zadanie udowodnienie większej mocy jaką posiadał chrześcijański Bóg
w stosunku do bożków pogańskich ale również potwierdzeniem rzeczywistej wiedzy jaką
posiadali opaci irlandzcy w kwestii medycyny.
Zadaniem opatów była zaś nie tylko opieka nad braćmi, ale również zwierzętami
przebywającymi w klasztorze, co wynikało z tak zwanej duchowości celtyckiej. Podkreśla się
bowiem często, iż mnisi irlandzcy odczuwali wielką potrzebę przebywania w pobliżu natury.
Dlatego właśnie klasztory zakładane były nie tylko obok zbiorników wodnych, ale także
lasów, zwykle dębowych bądź cisowych, co miało swoje korzenie w dawnych sanktuariach
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pogańskich umieszczonych wśród drzew. Irlandzcy zakonnicy ukochali również zwierzęta,
dzięki czemu często mówi się o animizmie celtyckim, a liczne fragmenty hagiografii oraz
poezji opisują wspólne mieszkanie braci zakonnych z ptakami, kotami75, bydłem czy końmi.
Dla przykładu niech wystarczy przyjaźń jaką zawrzeć miał święty Kevin z ptakiem kosem,
czy święty Kolumba Starszy ze swym koniem. Szczególnie ważne było w tym czasie bydło 76,
dla którego przeznaczona była stodoła77. Tak jak pozostałe najważniejsze budynki,
znajdowała się ona jednak w obrębie klasztoru. Bydło stanowiło więc bardzo istotny element
życia zakonnego, pozyskiwano dzięki niemu mleko i mięso, a skóry potrzebne były na cenne
manuskrypty, z których część przetrwała do dziś. Nie dziwi więc fakt, iż mnisi dbali o jego
kondycję, przeprowadzając je często przez wodę, co ponoć miało zapobiegać chorobom 78.
Kolumba jako duchowy przywódca posiadać musiał także respekt wśród mnichów.
Dlatego też, gdy pewnego razu poszedł on modlić się w samotności, nakazał zakonnikom, by
za nim nie szli. Niestety jeden z braci nie posłuchał słów swego opata i zobaczył dzięki temu,
jak świętego otaczają aniołowie, rozmawiając z nim. Gdy jednak aniołowie spostrzegli
ucznia, szybko się oddalili. Kolumba, po tym jak wrócił do wspólnoty, zawołał owego
mnicha i nakazał mu, by nigdy nie wspominał o tym, co widział. Zakonnik ten dopiero po
śmierci świętego wyjawił całą prawdę reszcie zgromadzenia79.
Iona była bardzo popularnym ośrodkiem monastycznym, do którego przybywali
pielgrzymi z wielu lokalnych państw. Niektórzy z nich widząc potęgę opata, jak też
wspaniałość zgromadzenia, chcieli pozostać w nim na dłużej, przywdziewając mnisi habit.
Małe rozmiary wyspy80 nie pozwalały jednak na przebywanie zbyt wielkiej liczby
zakonników. Dlatego też Kolumba określił, iż na może przebywać na niej maksymalnie 150
braci. Gdy natomiast liczba ta została przekroczona, święty wysyłał ich w grupach po
trzynastu mnichów81 , by zakładali kolejne zgromadzenia. Mnichów zgromadzonych na Ionie
nazywano towarzyszami Boga, czyli culdees82.
Kolejnym ważnym aspektem było nauczanie pozostałych mnichów przez Kolumbę.
Święty znany jest między innymi z autorstwa pewnego wiersza83. Mnisi na Ionie, pod opieką
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Kolumby, uczyli się głównie komputu kościelnego, studiowali literaturę, gramatykę i
retorykę. Posługiwali się natomiast przede wszystkim łaciną i znali autorów klasycznych 84.
Mimo wielkich predyspozycji literackich i atmosfery naukowej, jaka panowała na Ionie,
Kolumba nie zaniedbywał nawet najprostszych codziennych czynności, dając przykład swoim
mnichom85.
Święty opat dawał również swoim braciom przykład pokory jaką odznaczać powinien
się każdy mnich. Gdy Kolumba pewnego razu spotkał kobietę, która piła tylko wywar z
pokrzyw i nie posilała się w żaden inny sposób, spytał się jej dlaczego to robi. Kobieta
odpowiedziała mu, że ma tylko jedną krowę, która w tym czasie się cieliła, dlatego też nie
było jej stać na inny pokarm. Święty nie mogąc uwierzyć w jej biedę, postanowił, iż od tego
momentu, sam także będzie spożywał tylko wywar z pokrzyw, o co poprosił swego
kucharza86.
Z drugiej zaś strony, pozycję tego opata podkreślał fakt posiadania na Ionie dwóch
pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla niego. Był to niewielki domek, który służył mu
za sypialnię, oraz miejsce gdzie w samotności mógł przepisywać święte księgi,

czyli

prywatne skryptorium87. Dom Kolumby znajdować się miał na wzgórzu88, z którego widział
cały klasztor i jego okolice. Co ciekawe, mimo, iż wspólnota zakonna żyła w braterstwie,
domek ten zamykany był na klucz89. Wzgórze to nazywało się po gaelicku Tor ran Aba, czyli
pagórkiem opata90. Święty miał także ponoć na Ionie swoje miejsce, gdzie w spokoju i
samotności mógł oddać się modlitwie, które zwano Wzgórzem Aniołów 91. Dzięki temu, iż
wiele codziennych czynności Kolumby, miało miejsce na wzgórzach, często dostrzegał on
gości płynących na Ionę, jak też braci, którzy powracali na wyspę92.
Tu zaś przechodzimy do kolejnej ważnej kwestii związanej ze sprawowaną przez
Kolumbę Starszego funkcją opata, a mianowicie jego gościnności. Z żywota świętego
Cainnecha dowiadujemy się także, iż pewnego razu święty Kolumba poprosić miał jednego
ze swych uczniów, by szybko przygotował się do przyjęcia gości. Mnich zapytał się, jak to
jest możliwe, skoro tego dnia było bardzo wietrznie. Święty odpowiedział mu, iż dziś
zaplamione atramentem, Niechaj ręka moja będzie umocniona, I litera każda łaską uświęcona, Niech to pióro,
choć kapiące, słabowite, Stworzy księgi, które ludzie będą czytać, Niechaj jeszcze raz umocni piękne trwanie,
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przybędzie święty Cainnech, wybraniec–elekt Boży, który niesie spokój gdziekolwiek się
pojawia93. Zdaniem Adamnana, jeszcze tego samego dnia dostrzeżono łódź. Święty wyszedł
na brzeg, by powitać gościa, który powiedział mu, iż w taką pogodę tylko Opatrzność Boża
prowadziła łódź. Święty Kolumba odpowiedział mu, że doznał objawienia, w którym widział
jak przybywa na Ionę94.
Na Ionie, by godnie przyjmować gości95, został zbudowany specjalnie dla nich dom96,
zwany hospitium. Zanim jeszcze Cainnech przybył na Ionę, Kolumba nakazał przygotować
wodę do obmycia stóp podróżnemu i jego świcie. Goście po tym rytualne, mieli przebywać
właśnie w hospicjum w okresie swego pobytu97. Wiemy jednak, iż nie wszyscy swój pobyt na
Ionie kończyli w szczęśliwy sposób. Znamy bowiem przypadki śmierci pielgrzymów 98.
Z późniejszej tradycji dowiadujemy się także, iż na Ionię przybywali także święty
Canice z Aghaboe99, czy też święty Kieran z Clonmacnoise100. Na Ionie zjawiali także liczni
petenci, którzy chcieli, by Kolumba dał im radę. Wszyscy począwszy od królów, chcieli aby
święty rozsądzał ich spory101. Dlatego w krótkim czasie Iona stała się duchową stolicą
chrześcijańskich wybrzeży iroszkockich102. W większości informacje o kontaktach pochodzą
co prawda z późnośredniowiecznych kompilacji, są to jednak często zapisy bardzo
szczegółowe, jak choćby Vita Cainnici103, i niewątpliwie są dowodem wcześniejszej tradycji
o tych wydarzeniach. Znaczenie Iony w czasach późniejszych dowodzi, że już za czasów
Kolumby wielu szlachetnie urodzonych mężów przybywało na wyspę, by porozmawiać ze
świętym Kolumbą.
W żywocie świętego Comgalla dwukrotnie zapisano informacje o podróży Kolumby do
Bangor104. Autor podkreśla także wielką gościnność, jaką odznaczał się Comgall105. Także
Vita Cainnici poświadcza tę ostatnią podróż, zaznaczając, iż gdy święty Kolumba i Cainnech
przybyli do Comgalla była wielka burza106. Jeden z uczniów Kolumby był wtedy bardzo
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chory, a gdy Comgall spiesząc się do klasztoru, dostrzegł ich, porzucił swe obowiązki,
zaprosił do siebie, okazując się wspaniałym gospodarzem107.
Do świętego na Ionę przybywało też wiele osób w celu przyjęcia pokuty za swoje
grzechy. Najbardziej znana jest opowieść, mówiąca o nawróceniu pewnego mężczyzny,
zapisany w pierwszej księdze Vita Sancti Columbae. Pewnego razu na Ionę przybył człowiek,
mający na imię Lugaid, który popełnił grzech współżycia z własną matką i zabił jednego ze
swych współrodowców. Zanim jeszcze wyznał swe winy (które i tak święty znał), Kolumba
nakazał mu, by powrócił za kilka miesięcy. Jak przekazuje nam dalej Adamnan, gdy Lugaid
powrócił, święty nadal nie chciał go przyjąć. Dlatego też ów człowiek użył dawnego, jak się
zdaje pogańskiego108 zwyczaju i wyprosił spowiedź u świętego przez odmówienie przyjęcia
pokarmu. O postanowieniu Lugaida poinformował Kolumbę Diarmuit, a gdy święty zobaczył,
iż nie ma możliwości załatwić sprawy w inny sposób, postanowił przyjąć Lugaida, nie chcąc
mieć go na sumieniu. Wtedy grzesznik przyznał się do swych win i uklęknął przed Kolumbą.
Święty wyznaczył mu pokutę. Zgodnie z Vita, Lugaid wyruszyć miał do Brytanii i tam pełnić
posługę duchową przez 12 lat109. Lugaid dostał także zakaz dożywotniego powrotu do
Irlandii110. We fragmencie tym T. M. Charles-Edwards doszukuje się licznych powiązań
między Vita Sancti Columbae a iroszkocką literaturą penitencjarną111. Badacz ów stwierdził
także, po analizie penitencjałów irlandzkich z okresu wczesnego średniowiecza, iż dla tych
którzy dopuszczali się kazirodztwa z własną matką, przeznaczona była kara zwana
peregrinatio perennis112.
Podobny motyw pojawia się w najstarszym bodaj żywocie świętego Patryka, pióra
Muirchu. Zapisano w nim bowiem, iż pewnego razu Patryk spotkał na swej drodze człowieka,
który nazywał się Mac Cuill. Był wielkim grzesznikiem i miał zamiar napaść na świętego na
drodze, którą ten przechodził. W tym celu zorganizował zasadzkę i chciał sprawdzić Boga, w
którego wierzył święty. Gdy Patryk pokazał mu swą wyższość, ten przeląkł się i błagał o
wybaczenie. Zbrodniarz powiedział wtedy, iż chcę zadośćuczynić za swoje przestępstwo i
zrobi wszystko, co tylko Patryk mu nakaże. Święty powiedział mu wtedy by wyznał swoje
grzechy i przyjął chrzest113. Po tym zdarzeniu Mac Cuill poprosił, by święty wyznaczył mu
stosowną karę do jego zbrodni. Patryk stwierdził, iż tylko Bóg może go sprawiedliwie
osądzić. Dlatego powinien, nic nie jedząc i nie pijąc, udać się na brzeg. Potem miał skuć się w
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kajdany i w łodzi bez wioseł, pożeglować w nieznane, oddając się Woli Bożej. Mac Cuill
dopłynął do wyspy Man, gdzie spotkał dwóch biskupów Cohiudnusa i Runicusa. Duchowni
ci, gdy tylko spostrzegli Mac Cuilla, uratowali go. On natomiast podporządkował się im
całkowicie, jak też ich regule zakonnej, a po wielu latach sam został biskupem na wyspie
Man114.
Znamy także inne historie zapisane w Vita Sancti Columbae, w których motywem
przewodnim było wygnanie za morze, w celu pokuty za popełnione grzechy. Pewnego razu
do świętego przybył pielgrzym z Irlandii. Nazywał się Libran i prosił, by spotkać się z
Kolumbą. Święty przeczuwał jednak, iż nie może go przyjąć. Dlatego też zapytał się, jakie są
jego winy115. Libran rzekł mu wtedy, iż zabić miał jakiegoś człowieka w Connaughcie, za co
groziła mu śmierć. Gdy przebywał w zamknięciu czekając na wyrok, jakiś bogaty członek
jego rodu wykupił go, za co ten musiał być jego wiernym sługą do końca życia. Libran uciekł
jednak z Irlandii i przybył na Ionę116. Święty wiedział jednak doskonale, iż gdyby przyjął
Librana do siebie złamałby prawo, dlatego postanowił wysłać go na Tirre na 7 lat 117. Gdy ten
powrócił z wygnania, święty podarował mu miecz, by ten powrócił do swego pana i wykupił
się118. Adomnan przekazał nam także, iż po powrocie Librana na Ionę, święty Kolumba
wysłał go do klasztorów w Magluinge i Durrow, gdzie zmarł po 7 latach z powodu jakiejś
choroby119.
Jak więc widać na przykładzie świętego Kolumby Starszego opat pełnił wiele różnych
ważnych funkcji w klasztorze. W porównaniu z Europą kontynentalną zajmował on zresztą
pozycję wyższą, co wynikało między innymi ze struktury kościelnej w Irlandii. W Irlandii aż
do XII wieku istniał bowiem system monastyczny oparty na konglomeracjach klasztornych
zwanych parochiami, opaci klasztorów matek stojących na czele parochii zajmowali wysoką
pozycję w społeczeństwie równą przynajmniej biskupom na kontynencie, dzięki czemu
postacie takie jak Kolumba Starszy, czy Comgall z Bangor mieli realny wpływ na ówczesną
politykę poprzez silne kontakty, często poparte również więzami rodowymi z lokalnymi
władcami. Niezachwiana była również ich pozycja w klasztorze. Święty był więc zarówno
nauczycielem, ojcem, jak i łącznikiem z Bogiem dla swych mnichów. Zajmował się również
leczeniem, ale i sądzeniem braci w klasztorze oraz wszystkich innych którzy przybyli na jego
wyspę. Nie dziwi, więc fakt, iż zawarty w hagiografii opis śmierci świętego pełny jest
lamentów ze strony mnichów z Iony. Już od VII wieku mówić zaś możemy o kulcie świętego,
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dzięki powstaniu pod koniec tego wieku żywota świętego pióra Adamnana, jak i pewnie
wielu innych tekstów, które jednak nie przetrwały do naszych czasów.
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mgr Karol Ossowski
Uniwersytet Jagielloński
Wójt, ława i rada miejska Krakowa od XIII do XV wieku.
Powstanie, funkcjonowanie, walka o wpływy
Do niedawna w literaturze popularny był pogląd, iż Kraków w XIII wieku miał dwie
lokacje, a co za tym idzie, miasto posiadało tradycje miejskie jeszcze przed 1257 rokiem.
Poza lokacją Bolesława Wstydliwego miała mieć miejsce jeszcze inna, wcześniejsza,
możliwe, że przed 1220 rokiem.120 Na istnienie instytucji sołtysa, urzędu wywodzącego się
z prawa magdeburskiego, wskazywały trzy dokumenty. Pierwszy z nich pochodzi z roku
1220121 i dotyczy sprzedaży przez Wizona Odrowąża Polaninowi wsi Glew koło Igołomii.
Wśród kilku świadków wymieniany jest tam Piotr włodarz, który może, ale nie musi, być
utożsamiany z Piotrem sołtysem, pojawiającym się w dokumentach z 1228122 i 1230123. W
tym pierwszym tenże Piotr potwierdzał sprzedaż swojej wsi Tursinów klasztorowi
cysterskiemu z Mogiły. Drugi natomiast dokument dotyczy zakupu przez klasztor cysterski
wsi Syrachów. Tam również występuje Piotr solthetus.124
Przed rokiem 1257 w dokumentach pojawia się jeszcze jeden sołtys - Salomon, który
pełnił tę funkcję w czasach panowania w Krakowie Henryka Brodatego lub jego syna.
Wszystko to miało wskazywać na istnienie w tym okresie w Krakowie miasta lokacyjnego. 125
Jak twierdzi J. Wyrozumski126, a jeszcze w okresie międzywojennym sygnalizował to
K. Bąkowski127, twierdzenie takie jest błędne. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że
Leszek Biały w drugiej połowie lat dwudziestych XIII wieku, nadał Niemcom
zamieszkującym w Krakowie przywilej. Dotyczył on tylko tej grupy społecznej i pozwalał jej
na rządzenie się według zwyczajów ziemi, z której pochodzą. W tym celu powołany był
sołtys, który miał za zadanie rozstrzyganie sporów pomiędzy niemieckimi osadnikami sprzed
lokacji w 1257 roku.128
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Około 1244 roku w Magdeburgu wykształciła się rada miejska 129. Było to impulsem do
stworzenia podobnych organów miejskich w miastach wzorowanych na nim. Pozwoliło także
na szybką kreację rady miasta w Krakowie.130 Wzmianka o niej pojawia się już w dokumencie
z 10 maja 1264 roku. Bolesław Wstydliwy wraz z wójtem, ławnikami i radą miejską zawierał
porozumienie z kolegiatą Św. Michała. Zgodnie z nim władze miejskie miały wypłacać jej
odszkodowanie za straty z jatek rzeźniczych, które nastąpiły po lokacji miasta. Już w tym
dokumencie zauważalna jest hierarchia urzędów w ówczesnym Krakowie. Najważniejszym
był, aż do 1312 roku, wójt.131
Zgodnie z przywilejem lokacyjnym, wójtowie, spośród których pierwszymi byli Gedko
Stilvoyt, Detmark Wolk i Jakub sędzia z Nysy132, posiadali szereg przywilejów prawnych
i gospodarczych. Przede wszystkim uzyskali 30 łanów frankońskich wolnych od wszelkich
opłat, ciężarów i służby. Otrzymali czynsze z co szóstej działki budowlanej.133 Mieli prawo
połowu ryb, zakładania jatek rzeźniczych, piekarni i warsztatów szewskich. Zyskali cztery
młyny na rzece Prądnik oraz prawo do założenia jeszcze trzech na Wiśle. Ponadto mogli
posiadać rzeźnię poza miastem oraz byli zwolnieni od ceł na terenie całej ziemi krakowskiej
i sandomierskiej.134
Wójt dziedziczny posiadał szerokie kompetencje sądownicze. Miał pełną jurysdykcję
w sprawach cywilnych i karnych, poza najcięższymi przypadkami.135 Rada zajmowała się
gównie sprawami targowymi i przypadkami łamania wilkierzy przez nią wydawanych.
Bolesław Wstydliwy zobowiązał się także do niepowoływania ponad wójtami ani wójta
generalnego, ani landwójta czy burgrabiego. Cięższe przestępstwa miały być sądzone
bezpośrednio przez księcia.136 Od lokacji miasta aż do buntu wójta Alberta, wójtowie
krakowscy często się zmieniali, ale byli w większości ze sobą skoligaceni, gdyż urząd ten był
urzędem dziedzicznym.137 Ci, którzy występowali obok wójtów dziedzicznych, określani
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niekiedy mianem advocatus inferior, pełnili prawdopodobnie funkcję podwójcich oraz byli
powoływani do przewodzenia różnego rodzaju sądom.138
Ława

miejska

była

kolegialnym

ciałem

sądowniczym

funkcjonującym

pod

przewodnictwem wójta. W początkowych latach po lokacji była ona organem miejskim
bardziej wpływowym niż rada miejska.139 Imiona pierwszych znanych ławników pojawiają
się dopiero około 1289/90 roku. Dokument z 1302 roku wspomina właśnie o ławnikach
sprzed dziesięciu lat.140 Byli to Henryk zwany Godener, Pilgrin z Usua, Timo słodownik,
Zygfryd krawiec, Gumpert kuśnierz, Reinold kuśnierz i Buchel rzeźnik.141 Do 1304 roku
ławnicy byli zazwyczaj wybierani pod koniec roku, natomiast po 1306 wybierano ich na
przełomie maja-czerwca. Zgodnie z postanowieniami prawa magdeburskiego powinni być oni
wybierani na dłuższy okres czasu. W Krakowie to zalecenie nie było przestrzegane.
Wybierano ich zazwyczaj na jednoroczne kadencje. Niekiedy wybierano ich ponownie,
ale zazwyczaj z kilkuletnimi przerwami.142 Od początku istnienia ławy miejskiej w Krakowie,
liczba ławników wynosiła sześciu. Było to sprzeczne z zaleceniami prawa magdeburskiego,
ale taki stan rzeczy utrzymał się aż do roku 1375. Po nim zwiększono liczbę ławników do
dziesięciu, by ostatecznie było ich jedenastu, tyle ile nakazywało prawo magdeburskie.143
Niekiedy ławnicy zostawali później rajcami, jako że sprawowanie tego urzędu stawało się
coraz bardziej intratne.144
Sądownictwo miejskie, do którego należał sąd ławniczy, było bardzo rozbudowane.
Znajdowały się tu takie sądy, jak sąd królewski na Wawelu, sądy ziemski i grodzki - również
operujące na wzgórzu zamkowym. Działały sądy kościelne i uniwersyteckie. Funkcjonowały
także sądy żydowskie, cechowe czy innych grup społecznych.145 Przed wszystkimi sądami,
w mniejszym lub większym stopniu, odpowiadali mieszkańcy Krakowa. Jednak największy
wpływ na mieszczan miały sądy działające w oparciu o prawo magdeburskie powiązane
z władzami miejskimi.146 W późnym średniowieczu w Krakowie funkcjonowało siedem
rodzajów sądów miejskich. Były to sądy: wielkie, wójtowsko-ławnicze, potoczne, konieczne,
gorące, radzieckie i wójtowskie. Wszystkie funkcjonowały prawdopodobnie od II połowy
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XIII wieku, a na pewno od początku wieku XIV.147 Osobną grupę stanowiły: Sąd Wyższy
Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim i Sąd Sześciu Miast.148
Sądy wielkie, nazywane sądami gajonymi, zwoływano trzy razy do roku w określonych
dniach. Były to dni: św. Agaty – 5 lutego, Świętych Jana i Pawła – 26 czerwca i w oktawę św.
Marcina – 19 listopada. Jeśli w któryś z tych dni wypadało święto, wówczas dany sąd
przepadał.149 Woźny sądowy ogłaszał sąd na dwa tygodnie przed jego odbyciem.
Przewodniczył mu wójt, później burmistrz. Zasiadali w nim przede wszystkim ławnicy,
chociaż zdarzało się, że i rajcy. Sąd wielki rozstrzygał wszelkie sprawy. Różnił się tym od
innych sądów, że pozew należało dostarczyć przynajmniej na trzy dni przed rozprawą,
a wyrok wydawano w ciągu jednego dnia.150
Sądy wójtowsko-ławnicze zwoływane były zawsze w piątek w trzech terminach. Po
święcie Trzech Króli, po Niedzieli Przewodniej i po Bożym Ciele. Sesje tego sądu mogły
trwać nawet kilka tygodni czy nawet miesięcy.151 Gdy wypadały w czasie ważnego święta lub
jarmarku wówczas przesuwano je na inny dzień. Sądy te nie mogły odbywać się w czasie
adwentu, Wielkiego Postu czy dni krzyżowych. Nie powoływano ich także w święta
państwowe, takie jak zwycięstwa wojenne, narodziny syna władcy czy jego ślub.152
Podczas trwania tego sądu ławnicy byli ograniczeni kilkoma przepisami prawa
magdeburskiego. Nie mogli mieć żadnych okryć na głowach, również płaszcze i rękawiczki
były zabronione. Nie powinni też spożywać żadnych posiłków przed lub w trakcie trwania
posiedzenia. Na sądach wójtowsko-ławniczych zajmowano się przede wszystkim takimi
sprawami jak dobra ruchome i nieruchome, sprawy karne czy kwestie sporne i niesporne.153
Sądy potoczne, zwane także potrzebnymi, zwoływane były na prośbę strony
zainteresowanej w sprawach niecierpiących zwłoki np. choroby. Do ważności tego sądu
wystarczała obecność wójta i dwóch, trzech ławników. Dokonywano przed nim wszelkich
transakcji dotyczących dóbr ruchomych i nieruchomych.154
Sądy konieczne lub gościnne dotyczyły głównie przybyszów. Zwoływane były w razie
potrzeby poza ustalonymi terminami. Zeznania testamentowe przyjmował ten sąd nawet
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w święta i po zachodzie słońca w sytuacji zagrożenia życia. Wystarczył do tego wójt i trzech
ławników.155
Sąd gorący, czyli sąd kryminalny, zajmował się przede wszystkim przestępcami
złapanymi na gorącym uczynku. Dotyczył on złodziei, morderców, podpalaczy i innych,
którym groziła kara śmierci. 156 Podejrzany o zbrodnię musiał być oskarżony, przesłuchany
i skazany w ciągu doby. Jeśli tak by się nie stało, wówczas miał on prawo swoją winę
wykupić. Od wyroków tego sądu nie było apelacji, a kara, głównie śmierci, była wykonywana
niemal natychmiast.157
Kompetencje sądu radzieckiego zwiększały się wraz z kompetencjami rady miejskiej.
Rozszerzał on swoje uprawnienia stopniowo. Początkowo nie odbierał ich całkowicie
ławnikom, a jedynie dublował. Z tego powodu decyzje sądu ławniczego czy radzieckiego
w tych samych sprawach miały tę samą moc prawną.158 Z czasem rada na tyle zdominowała
ławę, że duża część spraw była kierowana wprost do niej. Rada stała się także w wielu
kwestiach sądem odwoławczym dla innych sądów miejskich.159
Ostatni rodzaj sądu, sąd wójtowski wykształcił się znacznie później niż sąd wójtowskoławniczy. Wójt z czasem zaczął rozstrzygać samodzielnie w drobnych sprawach cywilnych
i lżejszych przestępstwach jak np. zniewagi słowne. Od jego decyzji można było się odwołać
do sądu wójtowsko-ławniczego. Wójt posiadał także kompetencje do patrolowania ulic
i wkraczania do prywatnych mieszkań.160
Można stwierdzić, że w większości przypadków kompetencje poszczególnych sądów
pokrywały się ze sobą, często rozróżniał je jedynie czas ich odbywania się. Możliwe, że
wynikało to ze zwiększania się liczby mieszkańców miasta. Potrzebowali oni większej liczby
sądów i zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi zostało zaspokojone przez władze
miejskie.161
W ciągu II połowy XIII wieku rada miejska cały czas zyskiwała na znaczeniu, a okres
jej największych wpływów rozpoczął się po buncie wójta Alberta. 162 W literaturze zgodnie
uznaje się, że ukształtowała się ona niedługo po lokacji miasta.163 M. Starzyński wskazuje na
okres pomiędzy 1257 a 1264 rokiem. Podkreśla także, że istnieją pewne przesłanki,
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iż powstała ona pomiędzy 1258 a 1262 rokiem.164 Powołać ją miał wójt, jak twierdzi
R. Grodecki165 lub, jak wskazuje J. Wyrozumski, była ona utworzona z oddolnej inicjatywy
samych mieszkańców miasta166. Informacje źródłowe o najstarszych imiennych składach rady
zachowały się dopiero z roku 1283 i 1289/90. Dzięki jednak niedawnym badaniom
B. Wyrozumskiej nad Miraculami Św. Jacka Odrowąża, udało się ustalić imiona kilku
wcześniejszych rajców, którzy pojawiają się w tym źródle jako świadkowie cudów. 167 Jako
pierwsi wymienieni są Andrzej i Piotr w Miraculum XVI z 1257 roku. Dalej w cudzie XVII
z 29 września tego samego roku pojawiają się Jakub i Filip. W 1267 roku w cudzie XXVI
występują Maurycy i Wilhelm. W kolejnym roku w Miraculum XXIX wzmiankowani są Filip
i Gerald. Ostatni jacy pojawiają się przed 1283 rokiem w cudzie XLIX z 1268 roku to
Andrzej i Piotr.168 Spośród wymienionych czterech z nich, tj. Gerald, Maurycy, Piotr
i Wilhelm, mogą zostać zidentyfikowani z całą pewnością jako rajcy. Pozostali trzej mogli
w tym okresie zasiadać w radzie.169
Nie wiadomo do końca, kto we wczesnym okresie istnienia miasta wybierał nową radę.
R. Grodecki170 wskazuje, że pierwsza rada miała zostać powołana przez dziedzicznego wójta,
zupełnie innego zdania jest J. Wyrozumski171. Według niego początkowy wybór rajców był
inicjatywą oddolną. Miało to zależeć od siły lokalnego mieszczaństwa. Później nowi rajcy
byli prawdopodobnie wybierani przez starych.172 Możliwe także, że przed 1312 rokiem książę
starał się brać udział w wybieraniu rady. Po buncie ingerencja stron trzecich była
oczywista.173
Liczba rajców od początku funkcjonowania miasta wynosiła sześciu, aż do roku 1362.
Jedynym wyjątkiem był rok 1312, kiedy to z polecenia księcia najpierw wybrano ośmiu,
a potem pięciu rajców.174 Od 1319 roku w źródłach zaczynają pojawiać się także rajcy starsi.
Byli to rajcy, którzy ustępowali z urzędu, ale jeszcze przez jakiś czas wspierali nową radę. Po
roku 1362 liczba członków rady staje się bardzo zmienna. Waha się od dziesięciu do siedmiu
rajców w zależności od roku.175 W pewien sposób na liczebność rady mógł mieć wpływ statut
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Kazimierza Wielkiego z 1368 roku176. Zgodnie z nim połowa rady miała być wybierana
spośród rzemieślników (de populo mechanico), druga natomiast spośród obywateli i kupców
miejskich (de populo civili ac mercatorum). Działania króla miały zapewne związek
z zaostrzającymi się walkami o urząd radziecki, który stawał się coraz bardziej wpływowy. 177
W roku 1402 liczba rajców wynosiła osiemnastu, by w trzy lata później wzrosnąć do
dwudziestu dwóch. Od tego czasu rajcy zadecydowali, aby radę podzielić na trzy grupy.
Miały one po kolei zasiadać w radzie przez okres jednego roku. Od 1407 roku liczba rajców
zawsze wynosiła dwudziestu czterech, także co roku na urzędzie znajdowało się ośmiu
rajców.178
Od samego początku funkcjonowania rady jej członkowie wybierani byli na
jednoroczne kadencje. Odbywało się to zazwyczaj w grudniu lub styczniu nowego roku, ale
nierzadkie były przypadki wyborów w innych miesiącach roku. Pierwszy wyłom w kwestii
kadencyjności urzędu radzieckiego pojawił się zaraz po buncie wójta Alberta. Wówczas to
nowi rajcy zostali wybrani na okres siedmiu lat. Od tego momentu wybory nadal odbywały
się co roku, ale często ci sami rajcy sprawowali swój urząd przez kilka lat z rzędu. 179 Pod
koniec XIV wieku okres ten wydłużył się nawet do kilkunastu lat zasiadania na stanowisku
rajcy. Natomiast pod koniec wieku XV z całą pewnością urząd rajcy stał się dożywotni.
W przypadku śmierci rajcy, nowy był wybierany spośród ławników.180 Od końca XIV wieku
radzie zaczął przewodzić burmistrz (proconsul). Był nim zawsze jeden z członków rady,
który sprawował ten urząd przez tydzień. Stanowisko to było rotacyjne.181
Pierwotne kompetencje rady miejskiej były niewielkie. Poza, wspomnianymi wcześniej,
drobnymi sprawami sądowymi, rajcy zajmowali się takimi kwestiami jak nadzorowanie miar
i wag, kontrola artykułów żywnościowych. Mogli oni także zwoływać burding, czyli zebranie
wszystkich mieszkańców miasta.182 Był on obowiązkowy i ogłaszany biciem dzwonów.
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Jednak podczas burdingu nie podejmowano jakiś ważniejszych decyzji, gdyż z powodu
liczebności jego członów, przegłosowanie ważniejszych kwestii nie było możliwe.183
Przełomowe znaczenie dla podniesienia znaczenia rady miał bunt wójta Alberta. Już
wcześniej rajcy starali się uzyskać większy wpływ na funkcjonowanie miasta. Miało się to
odbyć kosztem pozostałych dwóch urzędów miejskich, tj. wójta i ławy. Udało się im uzyskać
pozycję bardziej prestiżową od ławy, ale nie przekładało się to w większym stopniu na
kompetencje rady. Po roku 1312 doszło do całkowitej reorganizacji władz miejskich.184
Władysław Łokietek skonfiskował olbrzymie uposażenie wójtowskie, zlikwidował także
dziedziczność tego urzędu. W jego miejsce powołał swojego urzędnika. Jednocześnie złamał
przyrzeczenie Bolesława Wstydliwego i powołał urząd landwójta. Miał on zabezpieczyć
interesy fiskalne monarchy w sprawach rozpatrywanych przez sąd miejski. Stał on także
ponad wójtem. Urząd ten funkcjonował jednak bardzo krótko, do ok. 1340 roku. 185 Niedługo
potem, bo w roku 1356, został zastąpiony przez Sąd Wyższy prawa niemieckiego na Zamku
Królewskim.186
Restrykcje spadły także na ławę i radę, ale miały one głównie charakter osobowy.
Wymieniono ich składy. Od tego okresu na zmiany personalne wśród rajców miał wpływ
książę, później król, zazwyczaj poprzez swojego urzędnika. Ostatecznie jeszcze w II połowie
XIV wieku ustaliło się, że wyboru rajców dokonuje wojewoda krakowski w imieniu
monarchy.187
Dzięki nowej sytuacji politycznej, rada miejska w przeciągu XIV wieku zaczęła dążyć
do podporządkowania sobie pozostałych urzędów. Było to, oczywiście, sprzeczne z prawem
magdeburskim, jednak nikt nie mógł tego zmienić, gdyż rajcy mieli poparcie królewskie.
Rajcy od czasu buntu zaczęli wybierać członków ławy miejskiej. Początkowo
w porozumieniu z wójtem, później już samodzielnie.188 Natomiast już w 1333 roku rada
uzyskała prawo dzierżawy urzędu wójtowskiego od monarchy. 189 Wzrost siły rajców bardzo
dobrze ukazuje potwierdzenie wilkierzy, jakie otrzymała rada od Kazimierza Wielkiego
w 1342 roku190. Zgodnie z nim uchwały rady miejskiej zyskiwały moc wyroków. Dotyczyły
one następujących kwestii: zapisów zobowiązań dłużnych i należności, zawierania spółek,
zawierania i rozliczania transakcji kupna-sprzedaży, udzielania rękojmi, upoważnień,
mianowania przedstawicieli, spraw wekslowych i kredytowych, ustalania cen, nadzór nad
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testamentami, spraw opiekuńczych i sierot, jurysdykcji nad kupcami obcymi, przyjmowania
do obywatelstwa, utrzymywania spokoju w mieście, polityki skarbowej, wymierzania kar czy
zawierania umów między miastami.191 Sprawy rozpatrywane na sesjach rady miały mieć taką
samą moc, jakby były ogłaszane przez ławników.192
Podsumowując, ostatecznie całkowitą dominację rady nad wójtem i ławą orzekł
Władysław Jagiełło w dokumencie z 1399 roku193. Zgodnie z tenorem dokumentu ławnicy
i wójt mieli odpowiadać przed radą miejską, ta natomiast mogła odpowiadać tylko przed
królem

lub

urzędnikiem

przez

niego

wyznaczonym.194

Natomiast

symbolicznym

zakończeniem rywalizacji wójtowsko-radzieckiej było wykupienie urzędu wójta w 1475 roku
od ówczesnego dzierżawcy tego urzędu Piotra Langa za kwotę nieco ponad 933 grzywien. 195
W czasie nieco ponad dwustu lat doszło do przekształcenia się Krakowa z miasta
wykreowanego i zarządzanego przez wójta w miasto znajdujące się we władaniu rady
miejskiej. Proces ten był czasochłonny i długotrwały, ale z pewnością niezmiernie korzystny
dla rajców, którzy stali się główną siłą rządzącą najważniejszym miastem Korony.
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Paulina Rudnik
UMCS Lublin
Władca pod wpływem czarów czy więzień we własnym państwie ? - Montezuma II w
relacji z poddanymi
Wartym uwagi wydarzeniem, które w pewnym stopniu przyczyniło się do podboju
Meksyku przez Hiszpanów był konflikt wewnętrzny w państwie Montezumy II196. A
dokładniej jego późniejsze konsekwencje. Konflikt zdawał się trwać przez cały okres
panowania władcy, jednak jego apogeum przypadła na okres pierwszej próby podboju
państwa mexickiego przez Hiszpanów197. Czas panowania Montezumy II Xocoyotzina
cechowały liczne sprzeczności i napięcia, spowodowane grą polityczną tego władcy jak i jego
stosunek do poddanych.198 Montezuma miał dość elitarystyczne poglądy.199 Podczas jego
panowania, tylko osoby o arystokratycznym pochodzeniu mogły piastować urząd w
państwie.200 Niewątpliwe dziś jest, iż dążył do oczyszczenia warstwy rządzącej kręgu
kulturowego Nahuatl.201
Celem mojego artykułu jest zwięzłe ukazanie relacji Montezumy II z poddanymi oraz
rozważnie jej znaczenia historycznego.
Montezuma II, syn Axayacatla202, prawdopodobnie urodził się w 1480 roku,203 był
dziewiątym królem mexiców204 potocznie zwanych Aztekami205. Jego imię składało się z
czterech członów: Moh – oznaczał wyrażenie szacunku, tecuhtli – pan, zoma –dzielny oraz
tzin – książę lub szlachcic.206 Został władcą jako tlatoani czyli „ten, który mówi‖207 w roku
10 – Królik, według obliczeń był to 1502 rok.208 Zanim osiadł na tronie stolicy
Tenochtitlanu209 sprawował urząd tlamatini.210 Urząd ten Mexicowie utożsamiali, ze
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stanowiskiem wielkiego kapłana, lekarza czy mędrca.211 Nowego władcę wybierało kolegium
liczące około 30 dostojników oraz władcy dwóch miast będących w konfederacji
meksykańskiej212, a mianowicie Texcoco oraz Tacuba.
Rytuał koronacyjny nowo wybranego

pana

odbywał się w Wielkiej Świątyni

Tenochtitlanu.213 Podczas ceremonii przyszłemu władcy upuszczano krew kościaną drzazgą,
które w rzeczywistości miało przypominać samookaleczenie.214 Kapłani, którzy przewodzili
ceremonii składali w ofierze dwie przepiórki, zaś ich krwią polewali płomienie ognia ołtarza
ofiarnego.215 Starcy tam zebrani wygłaszali stosowne przemówienie na cześć nowo
wybranego, brzmiało ono mniej więcej tak:
„Panie najpotężniejszy, ty który sprawujesz władzę nad wszystkimi na ziemi:
rozpierzchły się już chmury, rozproszyła ciemność, w której byliśmy pogrążeni; oto wzeszło
już słońce, oto znów otacza nas światło dnia i znika noc wywołana śmiercią króla, twojego
wuja; teraz znów zabłysła pochodnia, która będzie światłem Meksyku; […] wielki i potężny
Pan dał ci swoje państwo i prawicą wskazał ci twoje miejsce; […] tak ty nie trwóż się i bądź
mężny.‖216
Władca Mexiców głęboko wierzył, że okres jego panowania był szczególny, a on sam
posiadał boską moc.217 Montezuma zachowywał się wyniośle w stosunku do swoich
poddanych. Przykładem tego był fakt, iż spojrzenie w jego oczy było karane śmiercią. 218
Tylko w swoim pałacu wódz poruszał się samodzielnie, w innych okolicznościach korzystał z
lektyki, której towarzyszył orszak.219 Władca otoczony był kultem wymagał od poddanych,
aby traktowali go jak boga.220 Na jego cześć składano ofiary z ludzi, by jak sądzono „mógł
uzyskać nowe życie.‖221 Montezuma swój wolny czas poświęcał na wszelkiego rodzaju
rozrywki, takie jak: gry, zabawy, muzyka czy słuchanie melodii granych na flecie. 222
Konkwistador Hernan Cortes w liście do cesarza Karola V z 30 października 1520 r. opisał
swoje spostrzeżenia na temat władcy Mexiców, brzmiały one mniej więcej tak:
„Motecuhzoma przebierał się każdego dnia cztery razy, za każdym razem w nowe szaty i
nigdy nie wkładał ich ponownie. Wszyscy panowie wchodzący do jego pałacu musieli być
boso, a ci, których wzywał przed swoje oblicze, stawali ze spuszczoną głową, z oczyma
211
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wbitymi w ziemię i pochylonym ciałem. Rozmawiając z nim, nie patrzyli mu w twarz, co
było oznaką wielkiej czci i szacunku. Gdy Motecuhzoma wychodził z pałacu, co zdarzało się
rzadko, wszyscy z nim idący, a także ludzie napotkani na ulicy odwracali twarze, by pod
żadnym pozorem nie spojrzeć na niego; ci drudzy padali przed nim na ziemię i trwali tak
dopóki nie przeszedł‖223.
Gwarantem stabilności państwa Mexickiego była sukcesja tronu.224 Nowy władca
zawsze pochodził z tej samej rodziny co jego poprzednik, również dziedziczenie majątków
czy tytułów przechodziło z ojca na syna.225 Nie wszyscy krewni jednak mogli zgłaszać swoją
kandydaturę w czasie wyborów. Tylko mężnym wojownikom z rodziny, którym udało się
pochwycić jeńca w walce przypadał ten zaszczyt.226
Montezuma po objęciu tronu sprawował władzę nad konfederacją meksykańską zwaną
również – Trójprzymierzem.227 Stosunki polityczne w konfederacji za czasów jego rządów
nie

należały

do

przyjaznych.

Polityka

wewnętrzna

podporządkowana woli władcy.228 Wielkie rodziny rządzące

państwa

została

całkowicie

– Calpultin229 straciły swoją

dotychczasową autonomię oraz co gorsze, zostały poddane kontroli urzędników
państwowych.230 Władca przeprowadził głęboką selekcję urzędników.231

Zdymisjonował

wszystkich, którzy jego zdaniem hańbili aparat władzy swoim niskim pochodzeniem.232
Montezuma narzucił swoją wolę największym grupom społecznym w mieście – arystokracji,
kupcom oraz armii.233
W Tenochtitlanie istniał również szeroko stosowany podział mieszkańców według ich
statusu społecznego.234 Kobiety miały za zadanie strzec ogniska domowego, mężczyźni zaś
czynnie uczestniczyć w wojnie.235 Każda grupa społeczna posiadała swojego boga – patrona,
któremu oddawała cześć.236 Wojownicy za swojego opiekuna uważali boga Huitzilopochtli237,

223

H. Cortes, Listy o zdobyciu Meksyku, tłum. M. Mróz, R. Tomicki, Gdańsk 1997, s. 53.
H. Thomas, op. cit., s. 21.
225
Ibidem. s. 21.
226
Ibidem. s. 21.
227
B. Levy, op. cit., s. 15.
228
R. Tomicki, op. cit.,, s. 44.
229
Calpultin inaczej „Calpulli‖ była to instytucja społeczna, która wywodziła się z organizacji rodowej. M.
Frankowska, Mitologia Azteków, Warszawa 1987, s. 325.
230
R. Tomicki, op. cit.,, s. 44.
231
B. R. Lewis, op. cit., s. 64.
232
Ibidem.
233
Ibidem, s. 94.
234
I. Clendinnen, op.cit., s. 18.
235
Ibidem. s.18.
236
Ibidem. s.18.
237
Huitzilopochtli - określany jest mianem narodowego boga Mexiców, ponieważ, jak wierzyli, to właśnie on
wyznaczył drogę ich przodkom z północy na teren dzisiejszego Meksyku. Nazywany jest także bogiem nieba
dziennego, wojny i słońce w zenicie. K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007, s. 426.
224

47

który był jednocześnie „narodowym bogiem mexiców‖.238 W okresie panowania Montezumy
Tenochtitlan przerodził się w swojego rodzaju monarchię absolutną.239
Władca Mexiców przez dwanaście lat swojego panowania prowadził, nieustanne
działania wojenne.240 Imperium mexickie w tamtym czasie obejmowało znaczną część
dzisiejszej Ameryki Środkowej. Wojownicy posiadali duże znaczenie w państwie, dlatego
też

wszyscy

chłopcy

przechodzili

obowiązkowe

szkolenie

wojskowe.241

Według

ustanowionego prawa w bitwach mogli brać udział mężczyźni od dwudziestego roku życia.242
Zazwyczaj nie stosowano się do tej zasady i rekrutowano chłopców, którzy ukończyli
przynajmniej dwanaście lat.243

Wojownicy wywodzący się z pospólstwa pełnili swój

obowiązek tylko czasowo, po skończonej wojnie wracali do swoich codziennych
obowiązków.244 Zawodowymi żołnierzami byli mężczyźni rekrutujący się spośród rodów
szlacheckich.245 Otrzymywali oni specjalnie przywileje: brali udział w naradach wojennych,
mogli posiadać kilka żon, nie musieli składać danin, a co najważniejsze posiadali własną
świątynię i rytuały religijne.246 Montezuma najlepszych rekrutów zapraszał na dwór, by wraz
z nim spożywali posiłek.247 Zawodowi żołnierze tworzyli całkowicie odrębną jednostkę w
społeczeństwie. Prawdopodobnie imperium w okresie swojej świetności dysponowało
dziesięciotysięczną armią tylko w samym Tenochtitlanie.248 Montezuma posiadał oddziały
również w Tetzcoco i Tlacopan oraz oddziały wojowników we wszystkich państwach
wchodzących w skład imperium.249 Przypuszcza się, że w świetności potęgi swoich rządów,
Montezuma sprawował władzę nad ponad piętnastoma milionami ludzi.250
Kiedy Hernan Cortes dowiedział się o wielkim Montezumie i jego państwie wyruszył
spotkanie z nim w głąb nieznanego. We wrześniu 1519 roku, kiedy Hiszpanie dotarli do
Zautli miasta podległego władcy mexiców.251

Gdzie zostali zmuszeni zatrzymać się po

trudach podróży. Zapytawszy tamtejszego wodza czy słyszał o Montezumie. Ten
odpowiedział im: „A któż nie jest wasalem Motecuhzomy?‖252 Wasalami wodza mexickiego
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nie byli mieszkańcy konfederacji Tlaxcallan.253 Tlaxcallan była uważana za najlepiej broniącą
swojej niepodległości prowincję, mimo iż Imperium Mexickie otaczało ich ziemie ze
wszystkich stron nie chcieli przyjąć zwierzchności Tenochtitlanu. Te dwie konfederacje
prowadziły tak zwane „wojny kwietne‖.254 Choć jak twierdził Montezuma, walczył były jego
ludzie nie zapomnieli jak wygląda wojna.255 Wojny miały na celu chwytanie jeńców do
złożenia ich w ofierze bogom.256 Sposób walki, jaki praktykowali Indianie miał na celu zranić
przeciwnika, a nie go zabić.
Gdy Montezuma dowiedział się, że nieznajomi przybysze próbują dotrzeć przed jego
oblicze zaczął poważnie obawiać się o swoje państwo.257 Przybycie Hiszpanów próbowano
interpretować w przepowiedniach i znakach, które ukazywały się na przestrzeni dziesięciu
lat.258 Przepowiednia mówiła o przybyciu na ziemię „synów Słońca‖. 259 W zebranych w
połowie XVI w. przez Bernardina de Sahagun relacjach indiańskich świadków konkwisty
zawartych w Codice Florentino doszukiwano się symboli w przybyciu Białych do Ameryki:
„Ci, co pracowali na wodzie, schwytali jakiegoś popielatego ptaka, podobnego do żurawia.
Potem zanieśli go, żeby pokazać Motecuhzomie w Domu Tego Co Czarne. Słońce stało w
zenicie, było południe. Na ciemieniu ptaka znajdowało się coś niby lustro, niby zwój kądzieli
skręcony w spiralę; jakby było przedziurawione w samym środku. Widać przez nie było
niebo, gwiazdy, Konstelację Byka. I Motecuhzoma, kiedy zobaczył gwiazdy i Konstelację
Byka, wziął je za bardzo złą przepowiednię. Ale kiedy spojrzał po raz drugi na ciemię ptaka,
kiedy powtórnie popatrzył tam, widział w dali, jak jacyś ludzie zbliżali się w pośpiechu,
wyprostowani, poszturchując się. Walczyli ze sobą, jedni z drugimi, a niosły ich na grzbietach
zwierzęta jeleniom podobne‖260.
Kolejna przepowiednia związana jest bezpośrednio z Meksykiem:261 „z niewiadomej
przyczyny wybuchł płomień,[…] dom Huitzilopochtli, […] sam z siebie zaczął płonąć. Ale
kiedy [Meksykanie – przyp.] leli wodę, kiedy usiłowali go zgasić, jeszcze bardziej się
rozpalał i płonął. Nie można było ugasić: cała świątynia spłonęła.262
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Wróżbici zamieszkujący na terenie imperium interpretowali pojawiające się znaki ze
zbliżającą się katastrofą, która nie była związana z imperium, a z osobą władcy.263
Montezuma nie chciał dopuścić do spotkania dwóch sobie obcych cywilizacji.264
Poprzez swoich posłańców wysłał Hiszpanom dary jednocześnie prosząc, by opuścili kraj.265
Jak pisał potem jeden z konkwistadorów

–

uczestnik tych wydarzeń, Bernal Diaz266,

wysłannik Montezumy: „Zaraz wyciągnął ze szkatułki,[…] liczne przedmioty ze złota,
pięknie wykonane i bogate, kazał przynieść dziesięć zwojów białych bawełnianych tkanin i
pióra godne podziwu oraz inne rzeczy, […] a także wiele żywności, kur, owoców i ryb
pieczonych. […] Zdaje się, że Tendilemu towarzyszyli wielcy malarze, […] i że kazał on
odmalować z natury twarz i postać Korteza oraz wszystkich oficerów i żołnierzy, okręty i
żagle, […].‖267
Dary, które posłańcy dostarczyli Hiszpanom tylko rozbudziły ich chciwość.268 Po tak
hojnym przyjęciu pragnęli jak najszybciej spotkać się z Montezumą.269 Kiedy wysłannicy
powrócili do Tenochtitlanu zdali swojemu władcy relacje ze spotkania z przybyszami.270
Władca Mexiców został postawiony w trudnej sytuacji. Nie był w stanie zidentyfikować kim
są

nieznani mu ludzie.271 Bezradny wobec sytuacji Montezuma wezwał przedstawicieli

konfederacji oraz arcykapłanów, aby zasięgnąć ich rady odnośnie nowoprzybyłych. 272
Przedstawiciele Totonaccy sugerowali, że przybysze mogą być „zesłanymi z nieba‖,
„nieśmiertelnymi‖ bogami,273 którzy nie znając swojego miejsca błąkali się po świecie.274
Władca imperium utożsamił jednak przywódcę ekspedycji z „Pierzastym Wężem‖275 zwanym
inaczej Quetzalcoatl276, który uważany był za boga, współtwórcę świata.277 „Pierzasty Wąż‖
miał bowiem powrócić na ziemię Mexiców, w tym czasie prawdopodobnie zbliżała się data
jego powrotu.278
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Montezuma poprzez odprawianie rytuałów, wróżb i składania ofiar pragnął pozbyć
się Hiszpanów.279 Władca wysłał do obozu Konkwistadorów wróżbitów, by swoimi czarami
spowodowali ich odwrót. Według spisanych przez Sahaguna relacji: „Wysłał [wróżbitów –
przyp. autor] podobno, aby przekonali się, jakiego rodzaju to byli ludzie: aby zobaczyli, czy
zdołają rzucić na nich jakiś urok, spowodować jakąś chorobę, zatruć morowym powietrzem,
które okryje wrzodami ich ciała, albo sprawić cokolwiek innego. Być może jakimś
magicznym słowem sprawią, że zachorują lub umrą, lub wrócą tam, skąd przybyli.[…]
Czarnoksiężnicy wykonali swoją powinność, […] ale nic nie zdołali przeciw Hiszpanom
[zdziałać – przyp.].‖280
Kiedy Montezuma zdał sobie sprawę, że Hiszpanie nie zamierzają opuścić kraju,
wtedy ogarnęła go trwoga i przerażenie.281 Jak opowiadali świadkowie, „ I wszystkich
ogarnął lęk. Panowało wielkie przerażenie […]. Rozprawiano, mówiono o tym co się
wydarzyło.‖282 Montezuma prawdopodobnie w tamtym czasie przechodził ciężkie załamanie
psychiczne.283 Gotów był nawet „odejść w zaświaty‖, czyli „popełnić rytualne
samobójstwo‖.284 Choć według zeznań świadków Sahaguna, „[…] nie mógł tego zrobić. […]
Nie miał już sił, brakło mu już ducha. […] Nie czynił nic, tylko czekał na nich [Hiszpanów].
Nie czynił nic, tylko rozpatrywał to w sercu swoim, tylko poddał się rezygnacji; w końcu
zamknął się w sobie, aby serce jego mogło widzieć i podziwiać to co miało nastąpić.‖285
Ostatecznie za zgoda bezradnego władcy Tenochtitlanu Hernan Cortes wkroczył do miasta,
wraz ze swoją armią i towarzyszącymi mu Indianami 8 listopada 1520 roku.286 W liście do
króla Hiszpanii tak opisał to wydarzenie: „[…] wyszedł nas powitać Motecuhzoma z dwomi
setkami panów, […] Motecuhzoma kroczył środkiem ulicy, miał po bokach, po prawej i po
lewej ręce, dwóch dostojników. Wszyscy trzej mieli jednakowe szaty, lecz tylko
Motecuhzoma szedł obuty […]. Gdy zbliżyliśmy się do siebie, zsiadłem z konia i
podszedłem, chcąc objąć Motecuhzomę, lecz towarzyszący mu panowie rękoma zatrzymali
mnie, żebym go nie dotknął. Potem wszyscy trzej dokonali ceremonii całowania ziemi, a
następnie Motecuhzoma nakazał swojemu bratu zostać ze mną i poprowadzić mnie pod ramię.
Sam z tym drugim panem szedł o parę kroków w przodzie.‖287
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Hiszpanie zostali uroczyście przyjęci w mieście oraz hojnie obdarowani złotem.
Indianie zaopatrzyli ich sowicie, tak by nie brakowało im niczego.288 Cortes pragną
podporządkować sobie Montezumę.289 Podstępem zarzucił mu spisek, po czym postawił
przed nim ultimatum. Władca mógł wybrać śmierć lub oddać się w ręce Hiszpanów do czasu
„rzekomego wyjaśnienia sprawy‖.290 Montezuma przemówił: „Nie można zrobić ze mnie
więźnia. Nawet gdybym się na to zgodził, nie zgodziłby się mój lud‖291. Ostatecznie po
groźbach postanowił, że odda się ich w ręce. Uczynił to tak, by jego poddani myśleli, że robi
to dobrowolnie.292 W mieście nastał chaos. Poddani nie wiedzieli, kto tak naprawdę rządzi w
państwie. Indianie zastanawiali się, dlaczego ich władca pozostaje pod nadzorem grupy
cudzoziemców.293 Konsekwencją ich niezadowolenia było zaprzestanie dostarczania
żywności Hiszpanom, którzy od tego czasu musieli sami zaopatrywać się na miejscowym
targu.294
Apogeum nieformalnych konfliktów: hiszpańsko –

indiańskiego i indiańsko –

indiańskiego nastąpiło podczas przygotowań do corocznego święta Toxcatl.295 Hiszpanie
zabronili Indianom składania ofiary z ludzi podczas ceremonii.296 Mexicowie postanowili
zignorować ten zakaz.297 Hiszpanie zaatakowali Indian podczas jednej ceremonii święta, którą
był Taniec Węża.298 Indianie dzielnie bronili swojego miasta. Hiszpanie wycofali się do
pałacu, gdzie musieli odpierać próby nacierających Indian.299
Okrążeni ze wszystkich stron Hiszpanie znajdowali się w sytuacji, która nie wróżyła
przyjaznego zakończenia konfliktu. Przestrzegano Kastylijczyków, że jeśli wkrótce nie
wypuszczą Montezumy, zostaną zabici i ugotowani.300 Hernan Cortes w tym czasie nie był
obecny w Tenochtitlanie. Zajęty był rozprawą zbrojną z Panfilem de Narvaez. 301 Obowiązki
dowódcy hiszpańskiego garnizonu pozostającego w Meksyku na ten czas przekazał Pedrowi
de Alvarado.302 Pragnąc ratować siebie i swoich żołnierzy, Alvarado udał się do Montezumy,
aby ten przemówił do swoich poddanych. W imieniu władcy wódz Tlatelolka powiedział
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mieszkańcom Tenochtitlanu: „Nie jesteśmy w stanie stawić im czoła, przestańcie walczyć‖303.
Słowa te poskutkowały mimo, że niektórzy nie zgadzali się z decyzją Montezumy, to walki na
pewien czas osłabły.304 Słowa Mexickiego władcy po raz ostatni uratowały Hiszpanów. Po
tym wydarzeniu Montezuma nie odzyskał autorytetu już nigdy. 305 Sytuację w mieście udało
się załagodzić dzięki pośrednictwu Montezumy, ale tylko na krótki czas.
Przemowa

władcy

nie

zmieniła,

położenia

Hiszpanów.

Przyniosła

fatalne

konsekwencje dla samego Montezumy. Kiedy Mexicowie ujrzeli Montezumę, wojownicy
przestali atakować żołnierzy Cortesa. Jednak, jak napisał Bernal Diaz: „[…]jeszcze się ta
przemowa nie skończyła, kiedy kamienie i oszczepy znów latać poczęły. Nasi, którzy go
osłaniali, zaniechali na chwilę ochrony, mniemając, że w czasie kiedy rozmawia, walka
ustanie. Wtedy trafiały go trzy pociski kamienne, jeden w głowę, drugi w amię, a trzeci w
nogę. Proszono go, aby dał się opatrzyć, aby się posilił, przemawiano doń słodkimi słowami –
odmawiał, i zanim spostrzegliśmy się, on już nie żył‖.306
Relacja indiańskich świadków spisana przez Azteka-Anonima inaczej opisuje śmierć
Montezumy: „A w cztery dni potem, jak ich strącono ze świątyni, wyrzucono Moteksomę i
Orła z Obsydianu zabitych na brzeg wody, zwany Boskim Żółwiem, ponieważ tam stała w
kamieniu wykuta podobizna żółwia, […]. A gdy zobaczono ich i rozpoznano, że to byli
Moteksoma i Orzeł z Obsydianu, wówczas wynieśli na rękach Moteksomę i przeniesiono go
na miejsce zwane Kadzielnym. Wtedy złożono go na wielkim stosie, wtedy podłożono ogień
[…]. A zwłoki Moteksomy równo się paliły i wydawały woń spalenizny. A gdy one płonęły,
wówczas niektórzy złorzeczyli mu, tak mówili w bardzo nieprzyjaznych sercach: «Ten łotr na
tym całym świecie najwięcej się bał, na ten cały świat rozlał swój strach, z jego powodu cały
ten świat został ogarnięty trwogą i przerażeniem. On, gdy go ktoś choć trochę obraził, zabijał
go. Gryzł wielu za zmyślone czyny, nieprawdę głosił! » I wielu złorzeczyło mu, szemrało ,
mruczało z niezadowolenia, trzęsło głowami.‖307
Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić okoliczności w jakich zginął Montezuma II.
Przyczyna śmierci władcy jest sprawą niejasną, która w dalszym ciągu wzbudza
kontrowersję. Istnieją dwie wersje rzekomej śmierci, a która z nich jest prawdziwa pozostanie
prawdopodobnie nierozstrzygnięte. Możemy jednak gdybać jak zginął, czy wskutek ran
zadanych przez swoich poddanych, jak pisali autorzy hiszpańscy, czy jak podają źródła
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B. de Sahagun, Codice Florentino …, [w:] Zmierzch Azteków. Kronika Zwyciężonych. Indiańskie relacje o
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H. Thomas, op. cit., s. 346.
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Ibidem, s. 346.
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Del Castillo, s. 205-206.
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Aztek-Anonim, Zdobycie Meksyku, seria II, tłum., oprac., T. Milewski, Wrocław – Kraków 1959, s. 78-79.
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Mexickie, zamordowany przez Hiszpanów.308 Przypuszcza się jednak, że Montezuma zmarł
trzy dni po swoim ostatnim publicznym wystąpieniu, czyli 30 czerwca 1520 roku.309
Trudno jest stwierdzić dlaczego tak świetny władca, który przyporządkował sobie
ogromne terytoria utracił autorytet mieszkańców. Początki władzy Montezumy jawiły się
świetnością tego imperium. Władca obrał cel swoich rządów, do którego nieustannie dążył.
Nie przypuszczał jednak, że coś może zakłócić porządek świata, który go otaczał. Kiedy
dowiedział się o nadciągających katastrofach nie umiał sobie z nimi poradzić. Często
przechodził zmiany nastroju. Nie był gotowy sam stanąć przeciwko przeciwnościom losu,
zapewne dlatego że zawsze otaczali go kapłani, którzy dawali niekiedy sprzeczne ze sobą
rady. Władza sprawowana przez Montezumę była bardzo uporczywa dla mieszkańców.
Nieustanne wojny, które w konsekwencji wiązały się z płaceniem większych dani wyraźnie
nadszarpnęły ich siły.310 Zastanawiająca jest postawa Montezumy w stosunku do Cortesa.
Dlaczego władca utożsamiał go z Quetzalcoatlem311? Prawdopodobnie dlatego, że bóg miał
rzekomo powrócić na ich ziemię.312 Nie chciano również przyjąć do wiadomości, że poprzez
zderzenie tych dwóch kultur Meksyk może ponieść klęskę. W dużej mierze jednak
zachowanie to było spowodowane nieznajomością przybyszów. Mimo, iż Montezuma poniósł
klęskę oraz śmierć przeszedł do historii jako wielki władca, którego imperium budziło strach i
szacunek jednocześnie.

308

Według relacji Mexiców ich władca został wyleczony z ran, ale został zasztyletowany przez Hiszpanów bądź
uduszony garotą. Rozbieżności w ocenie przyczyn śmierci Montezumy II występują również w środowisku
historyków opisujących to wydarzenie. Hugh Thomas, Podbój Meksyku, s. 354-355 czy Buddy Levy,
Konkwistador Hernan Cortes, Montezuma i ostatnie dnia Azteków, s. 198-199 opowiadają się za hiszpańską
wersji wydarzeń, natomiast Tadeusz Łepkowski, Historia Meksyku, s. 100-101 przystaje za wersją, która mówi,
że Montezuma został zamordowany na rozkaz Coresa.
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B. Levy, op. cit., s. 198.
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R. Tomicki, op. cit., s. 55.
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Quetzalcoatl – był człowiekiem, a uważano go z boga. Mówiono, że zamiata on drogę bóstwom wody.
Bermardino De Sahagun, Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, tłum. K. Baraniecka; M. Leszczyńska, Kęty 2007, s.
41.
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J. Suchlicki, Mexico, From Montezuma to the Fall of the PRI, Washington, DC 2001, s. 15.
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Krzysztof Jakub Sacała
Uniwersytet Rzeszowski
Wpływ greckiej diaspory kupców na społeczność ruską we Lwowie w drugiej połowie
XVI wieku
Problematyka związana z zagadnieniem wpływu jaki odcisnęła grecka diaspora
na społeczność ruską we Lwowie w drugiej połowie XVI wieku była zazwyczaj omawiana
w kontekście Unii Brzeskiej i związanego z nią ritus graeci.
Nowe światło na sprawy greckiego Wschodu rzuciła, prócz epokowych dzieł Oskara
Haleckiego Od unii florenckiej do unii brzeskiej i Kazimierza Chodynickiego Kościół
prawosławny a Rzeczpospolita Polska, praca Konrada Kuczary Grecy w Kościołach
wschodnich w Rzeczpospolitej.
Dyzunici i etniczni Grecy pokroju Melecego Pigasa (pochodzącego z Krety, patriarchy
aleksandryjskiego), czy jego rodaka, Cyryla Lukarisa (patriarchy aleksandryjskiego, później
konstantynopolitańskiego, przebywającego we Lwowie i Wilnie, łącznika między
Rzeczpospolitą, a Wielkim Wschodem), organizowali życie greckiego Wschodu głównie
w Ostrogu, gdzie od 1580 r. działali przy Akademii prawosławnej. To ich przemożny wpływ
na Konstantego Ostrogskiego, na którego dworze zawsze przebywało wielu Greków,
ustosunkował magnata do unii. Jak stwierdził K. Chodynicki, miało to przełożenie na linię
prowadzonej przez niego polityki w kontrze do kreślonej przez kanclerza Jana
Zamoyskiego313.
Natomiast gdy za przyczyną opatrznej polityki Wazów realny wpływ Greków w
ogóle, a zwłaszcza w prawosławiu osłabił się, przybyszów ze Wschodu zastąpił żywioł
kozacki, od połowy XVII w., dezintegrujący państwo od wewnątrz jeszcze bardziej niż
Grecy314.
Nie udało się Grekom skonsolidować wizji prawosławia z polską polityką wschodnią.
Zewnętrznie, jako łącznicy prawosławia między Wschodem, Konstantynopolem, a Moskwą;
wewnętrznie jako mecenasi mniejszości prawowiernej Rusi w miastach Rzeczpospolitej
– ponieśli na tym obszarze polityczne fiasko. Efektem finalnym był wewnętrzny podział
ludności prawosławnej, przypieczętowany ugodą hadziacką w roku 1658, która nobilitowała
Rusinów do pozycji państwotwórczej i zatwierdziła powstanie Księstwa Ruskiego315.
313

K. Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632, Warszawa
1934, ss. 287-289.
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Ibidem, s. 284.
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A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Białystok 2005, ss. 24-27; M.
Kromer, Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych królestwa polskiego
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historiografię
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rola,

pozytywna

i

twórcza,

jaką

w społeczność ruską Lwowa wnieśli kupcy greccy – przyjezdni, czasowi faktorzy, ale także
i osiadli hurtownicy. Zależność tę wyraził w początkach XX w., w swoich licznych pracach
poświęconych „starożytnemu‖ Lwowowi, Władysław Łoziński, a za nim, wzmiankując tylko,
historycy profesjonalni, w pierwszej kolejności, Fryderyk Papée, Aleksander Medyński,
oraz Jan Ptaśnik316, Łucja Charewiczowa317.
Przeszłość Lwowa, z uwzględnieniem stosunków społeczno-narodowościowych,
eksploruje także współczesna ukraińska historiografia. W myśl postawionej wyżej
perspektywy badawczej, wyraził się R. Szujan w Tohiwlii, artykule poświęconym historii
handlowej tego miasta w XVI w. Wyraził on pozytywny stosunek do greckich emigrantów,
osiedlających się w Rusi lwowskiej oraz zauważył dodatni wpływ jaki Grecy wnieśli
w tę społeczność318.
Potrzeba by jednak szerszego odniesienia się do współczesnej ukraińskiej literatury
przedmiotu. Do Leonida Gaidaia, Ihora Pidkowa, Romana Szusta319, a zwłaszcza do
Jarosława Isajewycza, który zajmował się bractwami cerkiewnymi i ich rolą w rozwoju
kultury ukraińskiej na przełomie XVI i XVII w. Ustalenia historyka pokazały, że diaspora
greckaw mniejszym stopniu determinowała Ruś lwowską niż ilustruje to dotychczas
poczyniony wysiłek, podnoszący poniższe zagadnienia. Historiografia ukraińska w zarysie
ogólnym,w odniesieniu do opisanej tematyki, nie stoi na jednym stanowisku.
Grecy jako zwarta mniejszość etniczna pojawili się we Lwowie w latach 30. XVI w.,
niedługo po wielkim pożarze miasta320. Liczebność kupców greckich, przebywających tam
do połowy XVII w. określił Wołodymyr Krywonos w swoim przyczynku źródłowym,
księgi dwie, Olsztyn 1984, ss. 94-95. Por. F.R. Gawroński, Krwawy gość we Lwowie, Lwów 1905, ss.10-12
Autor uwzględnił czynnik trzeci w kształtowaniu układów politycznych tego okresu i układu z 1658, „połączenie
to [Rusi z Moskwą], z początku oparte o jedność religijną i niby w obronie tej jedności, stać się miało wkrótce
zależnością prowincji od metropolii i wytworzyło zupełnie nowe podstawy do życia, zniszczywszy powoli
zarodki narodowo państwowe Rusi. Przerwał się proces kształcenia się politycznego Rusi na zasadach kultury i
cywilizacji zachodnio europejskiej, a rozpoczęło się przetwarzanie się tych zarodków na kulturę i państwowość
Moskwy‖.
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J. Ptaśnik, Miasta w Polsce, Lwów 1922, s. 105.
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Ł. Charewiczowa, Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925, ss. 49, 77, 87.
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Р. Шuян, Тогівля, w: Історія Львова. У трьох томах, red. Р.Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій, t. 1,
Львів 2006, ss. 152-154.
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Por. Л.I. Гайдай, Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях, Волин 2000; Довідник з історії
України, red. І. Підкови, Р. Шуста, Львів 2001; Я.Д. Ісаєвич, Братства та їх роль у розвитку української
культури 16-17 ст., Київ 1966.
320
Bezpośrednią przyczyną migracji Greków na ziemie Rzeczpospolitej były następstwa nieudanego buntu w
jesieni 1527 r., wymierzonego przeciwko władzy Sulejmana I, sprowokowanego, m.in. trudnościami
gospodarczymi i głodem. Grecy z Peloponezu chronili się przed represjami na Kretę, należącą wówczas do
Wenecji. Grecy, umocniwszy się na Krecie, rozpoczęli przeciwko anty weneckie powstanie, największe w
okresie panowania tureckiego. Rebelii, z którą Grecy wiązali realną odmianę losu, przewodził Jerzy
Kantanoleos. Jednak do początku 1528 r., została ona stłumiona, a Weneckie represje zmusiły zelotów, warstw
narodotwórczą do emigracji. Por. W. Szyszkowski, Wenecja. Dzieje Republiki 726-1797, Toruń 1994, s. 187;
Hania-Paleochora.
Rebel
Giorgos
Kantanoleos:
http://www.alphaomegaonline.net/userpages/english/road/route_2a.html [on-line] [dostęp: 14 XII 2013 r.].
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na ponad 700 nazwisk, z czego 232 to sami wyspiarze. Na moment ich największej kumulacji
w stolicy Rusi przypadły lata 1580-1590. Badacz obliczył, że kamienice w obrębie murów
miejskich zamieszkiwało wówczas 32 osadników greckich jednocześnie321.
Grecy ściśle związali się z dzielnicą ruską z uwagi na wspólne wyznanie, podobnie
jak Mołdawianie, czy Wołosi. Tam szukali schronienia, zawiązywali kooperację handlową,
roztaczali sieć wpływów, bogacili się, sprawowali mecenat, stanowili elitę. Co więcej
przynależność do religijnej kasty ruskiej nie powodowała ich personalnych ograniczeń,
gdyż byli innej narodowości322.
Perspektywę

badawczą

tyczącą

się

poznania

wzajemnych

relacji

między

społecznościami lwowskimi w 2 poł. XVI w., zdominowało kryterium tolerancji,
albo jej braku, czyli niezgodności między nacjami, pokazującymi się na płaszczyźnie
wyznaniowej, narodowościowej323. W tym ujęciu Rusini cieszyli się, według Przemysława
Dąbkowskiego,„zupełnym równouprawnieniem w zakresie prawno-państwowym i z powodu
swej narodowości odmiennej nie doznawały żadnych uszczupleń. Jeżeli członkowie tych
narodowości doznawali w porównaniu do Polaków pewnych uszczupleń, to było to wynikiem
nie względów narodowościowych, ale prawidłowo wyznaniowych, a częściowo i stanowych,
które mogły się łączyć z względami narodowościowymi‖324.
Rusini zrzeszeni byli przy ulicy Ruskiej325, znajdującej się we wschodniej części
rynku. Z uwagi na szereg nałożonych ograniczeń, stanowili jednak społeczność niemal
wyłącznie religijną – wyznaniową. Na tym polu ulokowani byli niżej od Ormian, którzy
posiadali niemałe przywileje, m.in. dostęp do urzędu miejskiego, autonomię sądowniczą.
Rusini podlegali rządom i sądom miejskim, do których dostęp mieli tylko łacinnicy (prawnie
byli Rusini usytuowani nierównolegle względem katolików). Dodatkowo prawosławni nie
mogli sprawować poza swoją ulicą obrządków religijnych. Po Unii Lubelskiej w 1569 r. król
Zygmunt II August nadał Rusinom prawo wolnego handlu, jednak słaba pozycja społeczności
i fakt, że jej przedstawiciele nie mogli zasiadać w radzie miejskiej doprowadziły do sytuacji,
iż przywilej ten nie był respektowany i rodził konflikty326.
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В. Кривонос, До питання pro діяльність середземноморських греків у Львові в XVI – середині XVII ст,
w: Lwów. Miasto społeczeństwo kultura, red. H. W. Żaliński, K. Karolczak, t. 2, Kraków 1998, ss. 60-61.
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P. Dąbkowski, Stanowisko cudzoziemców w prawie litewskim w drugiej połowie XV i w XVI wieku (1447-1588),
Lwów 1912, ss. 27-32.
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1932, ss. 183-193.
324
Ibidem, s. 184.
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W. Łoziński, Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1902, ss. 310-311.
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Korneli Juliusz Heck. Pisał, „położenie pameryalne Rusinów nie musiało być tak złem, skoro najbogatsi z
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Rusinów

we Lwowie charakteryzował zupełny brak cech określających ich jako

odrębne społeczeństwo, czy narodowość, a bez Greków ich misją dziejową byłaby
polonizacja.
P. Dąbkowski optował za naturalnym modelem polonizacji, dobrowolnej i
nienarzuconej. Czynnikiem sprawczym tego procesu była przewaga prawa polskiego,
umożliwiającego Rusinom awans społeczny327.
Pierwszorzędne rody ruskie Babiczów, Chomiczów, Kuryłowiczów, Strzeleckich,
Krasowskich, Kostowiczów, Laskowskich, Panasów, Rusinów, Małeckich, Nestorowiczów
to gwiazdy drugiego i trzeciego formatu w świetle samego Lwowa328.
Fakt, że w końcu omawianego okresu, do początków XVII w., spolszczyły się
znamienite rody ruskie – Boratyńskich, Drohojowskich, Orzechowskich, Sienieńskich. A w
ciągu stulecia spolonizowała się szlachta pośledniejszego stanu, średniozamożna –
Czajkowscy,

Dobrzańscy,

Jaworscy,

Stupniccy,

Uruscy,

Ustrzyccy,

Witwiccy,

Wysoczańscy329, dowodził posunięć nie tylko indywidualnych, ale zbiorowych, o podłożu
koniunkturalnym.
Szczęsny Herburt o racji stanu korony Rzeczpospolitej względem narodu ruskiego
wyraził w 1613 r. zdanie następujące, „Cóż wżdy za pożytek mа król Jegomość z tak wielu
kłopotów, które zażył z narodem ruskim? Ten pożytek ma, że jest nas sławiańskich narodów
różnych

ośmnaście;

ci

wszyscy

kładli

swobody

swój

ratunek

na królach polskich; ci wszyscy rozumieli, że naród polski miał ich z ciężkiego pogańskiego
jarzma wyswobodzić, ci wszyscy na każdą potrzebę króla i narodu polskiego garła swe
gotowi dać byli. A teraz jako krzywdę poczęto czynić narodowi ruskiemu, są nam głównemi
nieprzyjaciołami. Teraz wolą pomrzeć na wojnie sami, żony i dzieci swe popalić, jako to w
Smoleńsku uczynili, niżby mieli do zgody jakiej przyjść z nami krwią swoją‖330.

we Lwowie zasilali zastępy Rusinów‖. K.J. Heck, Życie i dzieła Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów
(Ozimków) na tle stosunków ówczesnego Lwowa, Kraków 1894, s. 40.
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kak w Koruni Polskiej‖. F. Papée, op. cit., s. 47.
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L. Podhorodecki, Dzieje Lwowa, Warszawa 1993, s. 55; P. Dąbkowski, op. cit., s. 186. Rusini we Lwowie
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z przyłączeniem jej do Polski, spowodowała, że miasta ruskie nabrały charakteru niemieckiego. „Panowanie
Polskie zatem przyniosło i tej warstwie ludności miejskiej większe swobody i prawa, z radością też zostało przez
tę ludność powitane. W czasach późniejszych po miastach większych, jak np. we Lwowie, istnieje obok
niemieckiej, polskiej i ormiańskiej także osobna nacja ruska, wyposażona w pełną autonomię. Istniały także
gdzieniegdzie i osobne cechy rzemieślnicze ruskie‖. Uważał historyk, że prawo magdeburskie przyniosło
polepszenie statusu materialnego i bytowego ludności ruskiej (s. 187).
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Ibidem, s. 186.
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Ю. Первольфа, Славяне ихъ взаимныя отношенія и связи, t. 2, Варшава 1893, s. 13.
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W swoisty sposób opisał, na gorąco zrelacjonował, ten fakt oraz postępującą, w ciągu
XVII już wieku, dynamizację stosunków między narodowościami, Józef Bartłomiej
Zimorowicz. Burmistrz Lwowa, kronikarz, w swoich Sielankach nowych ruskich,
przywoływał obrazek,
„Aż kiedy już samopał Kozak do mnie składał,
Musiałem na dół zstąpić, a on mnie do naga
Obłupiwszy, kiścieniem tak smaga, tak smaga,
Abym powiedział, kędym pieniądze zachował.
Gdym go prosił, żeby mi jak swemu folgował,
Rzekł na to, żeś ty Rusin, kotiucho [pies], niedoszły,
Bo mięsem Lackim Ruskie kości twe obrosły;
Przeto jeśli się dostać chcesz z nami do nieba,
Obić Ci mięso Lackie z kości Ruskich trzeba.
Jakoż mię tak okładał bez wszelkiej litości,
Ze mi niekędy mięso odstało od kości;
(…)
Żaden się nie obawiał za to boskiej kary,
Trzymając to, że milszej na ten czas ofiary
Nie mógł Bogu uczynić, jako Lackie plemię
Wybiwszy, oswobodzić z niego Ruską ziemię‖331.
Pokazany przez pisarza-poetę antagonizm społeczno-polityczny, przekładał się
we Lwowie na stan posiadania. Najprościej zestawić to wyliczeniem nieruchomości.
Do Polaków należało 164 kamienice, do Ormian 70, do Żydów 40, do Rusinów 20 (stan
z 1648 r.)332.
W. Łoziński podkreślał natomiast, że rodzaju odrębności Rusinów nie należy
upatrywać w różnicach narodowościowych, ale kastowych. Determinant kryterium stanowiły
bowiem różnice nie językowe, ale wyznaniowe. Pisał, „ubierają się po polsku, mówią po
polsku i piszą po polsku, nawet w głównej twierdzy swojej odrębności, w Stauropigji, radzą i
spisują protokoły w języku polskim; na ich portretach, na wotach, na trumnach
i grobowcach w wołoskiej cerkwi czytamy napisy polskie lub łacińskie‖333.
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J.B. Zimorowicz, Sielanki nowe ruskie, (Sielanka piętnasta. Kozaczyzna), 392-402; 417-420. (oprac.
L. Szczerbicka-Ślęk, Kraków 1999, ss. 156-157).
332
K.J. Heck, op. cit., s. 39. Autor zauważył, że miasto w 2 poł. XVI w. nabrało w pełni polskiego charakteru,
„przetrawiwszy obce żywioły‖(s. 23). Przykładem na polonizację Rusi lwowskiej jest także Pamiętnik, tak
zwany, Kunaszczaka, streszczony przez W. Łozińskiego w Patrycyacie, s. 354-371.
333
W. Łoziński, op. cit., ss. 308-309.
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U podłoża przywołanych uprzednio różnic stoją także rozbieżności jakie wynikły
podczas wieloletniego procesu kształtowania się systemu prawa polskiego na Rusi. Problem
ten sięgał daty przywileju krakowskiego z 1433 r., stanowiącego ostatni z milowych kroków
na drodze do ujednolicenia prawa i administracji Rusi z resztą ziem Korony. Wobec czego,
jak podsumował Karol Maleczyński, do momentu 2 poł. XVI w. system ten w pełni był już
ukształtowany, choć konstrukcji stałej nabrał dopiero w ciągu XVII w.
W podobny sposób przedstawiało się sądownictwo. Jednak z pozoru tylko ruska
szlachta została pod tym względem zrównana z polską, bowiem przywilej jedleński
nie dotyczył ludności pozostającej we wtórnym stosunku lennym wasala do seniora (lenno
drugiego stopnia)334.
Wykreowana więc zależność podwójna – scalenie ustroju poprzez wyparcie aparatu
prawa i administracji ruskiej przez polską oraz wyparcie Rusinów z funkcji grodzkich kolejno
przez Niemców i Polaków – pokazała, że ruski aparat jurysdykcji stał na niższym poziomie
od magdeburskiego, a społeczność ruska we Lwowie nie przeznaczona była dla sprawowania
urzędów. W tym kontekście także wyraził K. Maleczyński rozterkę, „czy to zjawienie
się hierarchii urzędniczej na Rusi było nadużyciem, czy samoczynną percepcją urządzeń
prawnych koronnych, tolerowaną milcząco przez dwór, trudno dziś rozstrzygnąć‖335.
Elementem pozwalającym na poznanie skali wpływu społeczności ruskiej w 2 poł. XVI w.
było prześledzenie obsady urzędów grodzkich i ziemskich.
Kwerenda zestawionych spisów urzędników w omawianym okresie nie pozwoliła
na jednoznaczne stwierdzenie wartości liczbowej Rusinów w obsadzie urzędów.
Tym bardziej, że w sposób niepełny zweryfikować można kontekst etymologiczny
występujących tam nazwisk (polonizacja), a trudnym zadaniem byłoby wyodrębniać
indywidualne historie rodów336.
Wydaje się jednak, że wpływ społeczności ruskiej w 2 poł. XVI w. na obsadzanie
urzędów grodzkich i ziemskich był znikomy. Duża liczba urzędów, więcej jednak ziemskich,
niż grodzkich, była obsadzana dożywotnio i dziedzicznie, nie z wyboru, ale z nominacji
królewskiej337. Dlatego wewnątrz Rusi lwowskiej funkcjonowała instytucja „starszego‖
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Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783, oprac. K. Maleczyński, Lwów 1938, ss. 6-7, 1012. System ten w ciągu wieku XVI ulegał dodatkowym przeobrażeniom. W 1546 r. powstał urząd instygatorów;
w. 1552 r. podpisków grodzkich; w 1594 r. komorników aktów grodzkich.
335
Ibidem, s. 8.
336
Por. Ibidem, ss. 24-149.
337
Ibidem, ss. 19-20. Na przestrzeni lat 1352-1783, a więc okresu badanego przez K. Maleczyńskiego, 264
na około 1500 urzędników grodzkich i ziemskich lwowskich należała do 57 najważniejszych polskich rodów
szlacheckich.
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(seniores), administracyjnie organizująca i scalająca społeczność, pozorowała namiastkę
odrębności i swobody prawnej338.
Pierwszorzędne znaczenie, z tego punktu widzenia, wydawał się mieć ewolucyjny
proces przenikania się narodów ruskiego i greckiego na płaszczyźnie koegzystencji. Narodów
z pozoru dalekich sobie, w gruncie rzecz bliskich. Trzeba zaznaczyć jednak, że u Greków
w Rzeczpospolitej, przeważył interes własny nad ruskim.
Oczywiście z pomocy Rusi korzystali Grecy w pierwszych chwilach swojego pobytu
we Lwowie. Barierę językową pokonywali dzięki usługom przysięgłego tłumacza i jego
baryszników339. Oraz na starcie swojej działalności względem magistratu miejskiego,
jak należy założyć, zwłaszcza do momentu przyjęcia Regestrum iuris civilis, a więc prawa
miejskiego. Bo etniczna Ruś nie mogła Grekom zbyt wiele zaoferować.
Liczący się Grecy, Langiszowie, Mazarakowie, Mezapetowie, Paparowie, a przede wszystkim
Corinacto

–

Korniaktowie,

posiadali

w

omawianym

okresie

bliskie

kontakty

w społeczeństwie ruskim340.
Przykładowo, Michała Alwizego i Gabriela Langisza w Ius civitatis firmowali Jerzy
Teodosowicz, Andrzej Biłdah, Grzegorz Morozowicz341. Teodora Curtha, Greka z Filipopoli,
Grzegorz Romanowicz i Aleksander Prokopowicz342. Emanuela Arsaniego z wyspy Chios,
Dymitr Krasowski i Iwan Diak343. Konstantego Mezapetę poręczył Andrzej Awendykowicz
i Taras Hołubowicz344.
Rody to kupieckie, posiadały we Lwowie znaczne fortuny i aspirowały do
sprawowania urzędów miejskich. Paparowie nobilitowani w pokoleniu późniejszym, z
zastrzeżeniem, zgodnie z prawem scartabelatu (salvis legibus et statutis regni de
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М. Капраль, Вірменські та руські старші у Львові у ХV-XVIII ст.: початки, функціонування, взаємодія,
w: Lwów miasto społeczeństwo kultura. Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, t. 7, Kraków
2010, ss. 199-201.
339
K.J. Heck, op. cit., s. 43. Barysznik, ‗przekupień‘, od tur. barisz, ‗pokój‘ (podobny kontekst z rus. barysz,
‗profit‘). A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, s. 36. O tłumaczach we
Lwowie w XVI w. pisał Bohdan Baranowski, a także Renata Król-Mazur. Por. B. Baranowski, Znajomość
Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950, ss. 53-59, 119-131; R. Król-Mazur, Rola i działalność
lwowskich tłumaczy miejskich i ich przedstawiciel Szymon Donabiedowicz, w: Lwów miasto społeczeństwo…,
red. K. Karolczak, Ł.T. Sroka, t. 7, s. Kraków 2010, ss. 215-225. Autorzy pominęłi jednak w zupełności Ruś
lwowską
oraz Greków, a orient sprowadzili do Ormian i tylko na nich się skupili.
340
Д. Зубрицький, Хроніка міста Львова, Львів 2006, s. 166.
341
Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783, wyd. A.
Janeczek, t. 1, Poznań-Warszawa 2005, s. 61.
342
Ibidem, s. 76-77. Ius civitatis Leopoliensis susceperunt.
343
Ibidem, s. 158. Ad ius civile suscepti.
344
Ibidem, s. 166. Ius civitatis Leopoliensis.
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scartabellis)345, zajmowali w osobie Teodora urzędy grodzkie. W 1699 r. był on
podpiskowcem grodzkim (vicenotarii castrenses)346.
Najważniejszym chyba przedstawicielem greckiej diaspory w omawianym okresie,
w świetle prowadzonych badań, był Konstanty Korniakt. Jego indywidualne osiągnięcia
stanowiły niejako pryzmat, przez który przepuszczone zostało światło na całą grecką
emigrację, dążenia i znaczenie w polityce, handlu i społeczeństwie Rusi lwowskiej347.
Opłacał Korniakt działalność lwowskiego bractwa cerkiewnego, powstałego w 1581 r., a w
1586 r. podniesionego przez patriarchę antiocheńskiego Joachima V do miana Stauropigii –
przywileju dającego bractwu niezależność. Dzięki protekcji kupców i duchownych Greków
oraz księcia Ostrogskiego rozwinęła się sieć bractw przy cerkwiach południowo-wschodnich
ziem Rzeczpospolitej, a także co wykazała Beata Lorens w eparchii przemyskiej 348. Bractwa
te służyły podniesieniu w społeczności ruskiej świadomości religijnej i oświaty.
Był Konstanty Korniakt patrycjuszem pierwszego formatu. Drapieżny kupiec
hurtownik, lichwiarz, dla społeczności ruskiej miły i hojny darczyńca.
Do faktorstwa przyjmował Rusinów. Na przykład Dmytro Szapnika, który w 1568 r.
rozliczył się u patrycjusza z dochodów, ze swoich praw i procesów349. Faktorowi Hanuszowi
Alnpekowi, anulował zaciągnięty dług350. Grube pieniądze łożył Korniakt na utrzymanie
Stauropigii lwowskiej, w testamencie zapisał jej 4 tys. zł.351; anulował dług 1 tys. zł.
magistratowi miejskiemu, który w zamian wybudował wieżę w ciągu murów miejskich352.
Bogaci

kupcy greccy uświetniali ulicę Ruską nowoczesną kamienną zabudową.

Sam Korniakt był we Lwowie właścicielem kilku nieruchomości. Kamienicę w rynku,
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Nobilitacja z zastrzeżeniem (scartabellus) blokowała dostęp do sprawowania urzędów publicznych do
trzeciego pokolenia. Dopiero w trzecim pokoleniu ród nabywał prerogatywy szlachcica urodzonego. Por. Polska
encyklopedia szlachecka, oprac. S.J. Stoykoń, M. Dmowski, t. 4, Warszawa 1936, s. 54.
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Urzędnicy…, op. cit., s. 77.
347
We Lwowie od lat 60-tych, posiadał bezpośrednie kontakty z królami – Zygmuntem Augustem, Henrykiem
Walezym, Stefanem Batorym oraz z najznamienitszą szlachtą polską, w szeregi której dołączył, zmieniając
profesję, nobilitując się i wżeniając w ruski ród szlachecki Dzieduszyckich, poprzez ślub z Anną, córką
Wacława
w 1575 r. Zgromadził przeszło czterdzieści majętności ziemskich (stałe, dzierżawy, zastawy) w ziemi
przemyskiej i lwowskiej, zorganizowanych w klucze sośnicki, żurawicki, białobocki, hussakowski z
Hussakowem
i Kulikowem. Do śmierci pozostał w wyznaniu prawosławnym, jednak synów, Aleksandra i Konstantego,
wychował po katolicku. Por. Sacała K.J., Nabywaniec S., Ένας Έλληνας έμπορος - Πολωνός εσγενής ΗΙστορία
της οικογένειας Κόρνιακτ, w: Synthesis. Περζοδζηή έηδοζδ ακερωπζζηζηώκ επζζηδιώκ, red. Ž.Σ. Βθάτος,
Σιύρκδ 2013, ss. 55-112.
348
Por. B. Lorens, Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII-XVIII wieku, Rzeszów 2005; A. Medyński,
Lwów, Lwów 1932, s. 68. Bractwo zajmowało się gromadzeniem funduszy na rozbudowę cerkwi, dbało poprzez
szkołę o prawidłową znajomość języka cerkiewnosłowiańskiego oraz greckiego, uroczyście celebrowało święta,
posiadało własny samorząd bracki. Zastępował on, wraz z seniores, świeckie formy organizacji (gdyż te
zagwarantowane przez władze miejskie były dla Rusinów nieosiągalne).
349
Д. Зубрицький, op. cit., s. 167.
350
W. Łoziński, op. cit., s. 318.
351
W. Urban, Korniakt Konstanty, w: Polski słownik biograficzny, t. 14, Kraków 1948, s. 83.
352
Ibidem, s. 83.
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nazywaną „Melchiorgaziwską‖ w 1580 r. rozebrał i na jej miejsce, w czystym renesansowym
stylu, wybudował nową, nazywaną odtąd „Domem Korniaktowskim‖, a później, gdy należała
do rodu Sobieskich, „Kamienicą Królewską‖. Trzy numery dalej, wydzierżawił i uświetnił
Korniakt kamienicę, zwaną „Szylinhiwską‖. Posiadał także zabudowania nad brzegiem
Połtwy, za murami młyna Kanonicznego353.
Fundował także odbudowę cerkwi Uspienskiej, po pożarze w 1571 r.354. Rusini
skromne założenie świątynne chcieli przyozdobić wysoką wieżą, która na stałe
wkomponowałaby się w krajobraz miasta. Budowę od 1567 r. prowadził Piotr Krassowski,
jednak skromne subwencje ofiarodawcy Dawida Rusina, spowodowały, że wieża się zawaliła.
Dopiero Korniakt w latach 1572-1580 sfinansował budowę nowej manierystycznej, łączącej
cechy bizantyjskie wieży-kompanilli. Jej budowniczym był architekt włoski Petro di Barbon
(Piotr Barbon)355. J.B. Zimorowicz wzmiankując o fundacji Korniakta dodał, że to „dla swych
współziomków przybytek‖, a więc jako dar dla Rusi lwowskiej. Natomiast w miejscu, gdzie
należałoby podkreślić styl i splendor monumentu dodał przekornie kronikarz, że dzwon, który
umieszczono w wieży, na podobieństwo kościołowi metropolitarnemu, „głośną [wieżę]
uczynił, jednakże uszom nieprzyjemnym tych, których zdanie mają za wyborne, ponieważ
chrapliwie, czyli raczej po wiejsku głos wydaje‖356. Zimorowicz podkreślił, poprzez takie
porównanie,że mimo fundacji wystawnego dzieła architektonicznego, mimo aspirowania do
bycia na równi Polakom, ugruntowana jest niższość ludu ruskiego we Lwowie, włościańskim
pochodzeniem. Wysiłek kupców greckich dla podniesienia funkcjonowania i jakości życia
dzielnicy ruskiej na stałe wkomponował się w świadomość mieszkańców miasta, o czym
niejednokrotnie wzmiankują źródła i co pokazuje krajobraz Lwowa. Zależność Grek-Rusin
szeroko promieniowała na sprawy polityczno-społeczne, kulturalno-obyczajowe oraz na
handel, także detaliczno-luksusowy, jak książka.
Wspomniany uprzednio prawosławny ośrodek Ostrogski wyposażony był w drukarnię
obsługiwaną przez Greków formatu Jerzego Konstantynowicza, lwowianina, który zawierał
umowy na dostawy z introligatorem i drukarzem wojewody wołoskiego, Jakubem
Czerkawskim i prowadził hurtowy handel książkami-drukami, w kierunku zwłaszcza
353

Ibidem; Д. Зубрицький, op. cit., s. 167.
Cerkiew po pożarze Lwowa w 1527 r. odbudował dopiero w latach 1553-1559 hospodar Aleksander
Lăpusneanu. Jednak odznaczała się dużą skromnością architektoniczną i nie równała się lwowskim ośrodkom
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elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586. Zniszczenia wojenne i pożary, t. 2, Lwów
1935, s. 333.
355
М. Бандрівського, Від Мегаді Еккдісія руських князів до церкви Успіння Пресвятої Богородиці на вул.
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lwowska, Lwów 1901, ss. 44-45, 49; A. Medyński, op. cit., s. 75. W swoim testamencie Piotr Barbon zamieścił
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Mołdawii i Wołoszczyzny. Celem tego detalicznego kolportażu było przede wszystkim
zaopatrywanie cerkwi w księgi liturgiczne. Bezpośrednią zależność i wagę drogi
rozpoczynającej się w Wenecji, przez Wiedeń, kończącej się na przedpolach Rusi, w Wilnie
i Lwowie, stanowi już od 1499 r. budowa w tych miastach drukarni, wydających literaturę
w języku greckim. Przywilej drukarski nadany bractwu cerkiewnemu we Lwowie realizował
misję upowszechniania i kolportowania prawosławnych tekstów liturgicznych i budowania
świadomości społeczeństwa ruskiego. Drukiem ksiąg w brackiej drukarni zajmował się
od 1573 r. Iwan Fedorowicz, napędzając również prestiżową gałąź handlową jaką był zakup
papieru prowadzony przez kupców lwowskich w Gdańsku. Drukarnia bracka za długi
prawosławnych została skonfiskowana przez

lwowskiego

Żyda357. Przy Bractwie

Stauropigialnym zorganizowana była biblioteczka, na początku XVII w. liczyła ona 145
książek, z czego tylko 22 było drukowanych w języku polskim, a 18 po łacińsku358.
Ze słynną rodziną księgarzy lwowskich, Alembekami, układy handlowe posiadał Konstanty
Korniakt, któremu Jan Fryderyk, sekretarz Mikołaja Wolskiego, marszałka koronnego,
załatwiał sprawy w Lublinie i na Litwie359. Grecy na tym polu współpracowali
z Rusią lwowską, wykorzystywali przywilej drukarski m.in. do własnych handlowych celów.
Bowiem pierwsza drukarnia grecka na ziemiach Imperium Osmańskiego, powstała w 1627 r.
w Konstantynopolu, działała tylko przez rok i z pobudek politycznych została zamknięta360.
Zagadnienie zakrojone dość szeroko potrzebuje sprecyzowania warsztatu badawczego
i uszczegółowienia zakreślonych obszarów tematycznych.
Niemniej w świetle zgromadzonych materiałów, w syntetycznym ujęciu analizy
porównawczej, pokazała się logiczna zależność wpływu jednostkowej grupy społecznej
Greków

na

zbiorowość

społeczeństwa

ruskiego;

grupy

wewnętrznie

spójnej

o jednosektorowych celach na żywioł wyznaniowy bardziej, niż narodowy, pozbawiony
ustanowionym prawem większej samoświadomości i możliwości samo decydowania.
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K. Kuczara, Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczpospolitej (1585-1621), Poznań 2012, s. 125; A.
Mironowicz, op. cit., s. 22; W. Łoziński, Patrycyat…, op. cit., s. 345; E. Różycki, Z dziejów książki we Lwowie w
XVII wieku. Studia nad introligatorstwem i handlem książką, Katowice 1991, ss. 30-32, 172-173. Por. A.
Kuczera, Samborszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomji Samborskiej, t. 2, Sambor 1937,
ss. 24-25. Po Iwanie Fedorowiczu drukarstwem dla Rusi lwowskiej zajmowali się indywidualnie Andrzej
Skolski (druga drukarnia), Michał Sloska, Bazyli i Szymon Sławińscy. K.J. Heck, op. cit., 54.
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E. Różycki, Księgozbiory i ich użytkownicy we Lwowie w epoce renesansu, w: Lwów miasto społeczeństwo
kultura. Studia z dziejów Lwowa, red. H.W. Żaliński, K. Karolczak, t. 1, Kraków 1995, s. 18. E. Różycki
nie uwzględnił jednak ilości książek napisanych w języku greckim.
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E. Różycki, Alembekowie i ich księgozbiory. Z dziejów kultury umysłowej mieszczaństwa lwowskiego okresu
renesansu i baroku, Katowice 2001, ss. 45-47, 58-61, 137.
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mgr Andrzej Król
Uniwersytet Rzeszowski
Reprezentacja sejmowa województwa bełskiego za panowania Jana Kazimierza Wazy
Badania nad reprezentacją sejmową ziem czerwonoruskich Rzeczypospolitej, w skład
których wchodziło województwo ruskie i bełskie361, przyniosły już pewne rezultaty.
Zagadnienie posłów na sejmy z Rusi Czerwonej w epoce saskiej kompleksowo omówił
Wiesław Bondyra362. Robert Kozyrski w swoich artykułach scharakteryzował posłów ziemi
chełmskiej w II poł. XVII w. i reprezentantów sejmiku chełmskiego na sejm elekcyjny 1697
r. Poświęcił on również nieco uwagi parlamentarzystom ziemi chełmskiej w opracowanej
monografii sejmiku chełmskiego363. Zestawienie posłów chełmskich z okresu panowania
dynastii Wazów na tronie państwa polsko-litewskiego zawarł w swojej pracy Jerzy Ternes,
natomiast Henryk Gmiterek skupił się na reprezentacji chełmskiej na sejm elekcyjny 1669
r.364 Elitę szlachecką, w tym posłów na sejmy, ziemi halickiej w II poł. XVII w. przedstawił
Eugeniusz Janas. Niekompletny spis posłów sejmiku halickiego, obejmujący cały okres jego
funkcjonowania, przygotował Stanisław Śreniowski365. Reprezentację sejmową ziemi
przemyskiej w latach 1572-1696 zbadał Kazimierz Przyboś366. Z kolei Przemysław Wiater
omówił, wśród posłów województw małopolskich (krakowskiego, sandomierskiego,
lubelskiego i ruskiego) za panowania Jana Kazimierza, także tych wybranych na sejmiku w
Sądowej Wiszni367. Należy również wspomnieć o ogólnikowym i zawierającym błędy
zestawieniu parlamentarzystów wybranych na sejmiku wiszeńskim, przygotowanym przez
Antoniego Prochaskę368.
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Z. Budzyński, Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej (1340-1772), t. 1, Rzeszów 1990, ss. 14–15.
W. Bondyra, Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach saskich, Lublin 2005.
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R. Kozyrski, Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku, „Rocznik
Chełmski‖, 1999, R. 5, ss. 99–111; Idem, Posłowie ziemi chełmskiej, laudum sejmikowe i instrukcja poselska na
sejm elekcyjny 1697 r., „Rocznik Chełmski‖, 1998, R. 4, ss. 201–213; Idem, Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej
w latach 1648-1717, Lublin 2006, ss. 82–89.
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J. Ternes, Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668), Lublin 2004, ss. 175–179; H. Gmiterek, Rejestry szlachty
ziemi chełmskiej z lat 1669–1672, „Rocznik Chełmski‖, 1996, R. 2, ss. 327–339.
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E. Janas, Elita szlachecka ziemi halickiej w drugiej połowie XVII wieku (1648–1696), „Socium‖, 2003, T. 2,
ss. 83–88; S. Śreniowski, Organizacja sejmiku halickiego, „Studia nad Historią Prawa Polskiego‖, 1938, T. 16,
z. 3, ss. 1–166.
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K. Przyboś, Reprezentacja sejmowa ziemi przemyskiej w latach 1573–1695, „Rocznik Przemyski‖, 1998, R.
34, z. 4, ss. 3–36.
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P. Wiater, Reprezentacja parlamentarna sejmików województw krakowskiego, lubelskiego, sandomierskiego i
ruskiego za panowania Jana Kazimierza (1648–1668), [w:] Z dziejów i tradycji Srebrnego Wieku, red. J.
Pietrzak, Wrocław 1990, ss. 5–31
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Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we
Lwowie, t. 20, Lauda wiszeńskie 1572–1648, oprac. A. Prochaska, Lwów 1909, ss. XVI–XVIII, XXXII–
XXXVIII.
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Jak zatem widać, dotychczas żaden z badaczy nie omówił zagadnienia reprezentacji
sejmowej województwa bełskiego z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy.
Spowodowało to, że autor tych słów postanowił zbadać tę, interesującą kwestię. Warto
również zauważyć, że sejmik bełski, na którym gromadziła się szlachta całego województwa,
nie doczekał się jeszcze monografii. Zainteresowanie nim historyków jest dosyć nikłe.
Jedynie wzmiankowany już W. Bondyra oraz Adam Lisek i Dariusz Kupisz poświęcili mu
nieco więcej uwagi369.
Celem artykułu jest przedstawienie osób, którym szlachta sejmikująca w Bełzie,
powierzała funkcję poselską w okresie panowania ostatniego z Wazów na tronie
Rzeczypospolitej, wskazanie częstotliwości sprawowania tych funkcji, określenie wpływu
przewodniczenia obradom sejmików i piastowania godności urzędniczych na elekcję poselską
oraz ustalenie najbardziej aktywnej grupy działaczy samorządowych. Podstawę źródłową
rozważań stanowią lauda sejmikowe i instrukcje dla posłów na sejm z sejmiku bełskiego,
których kopie są obecnie przechowywane w Bibliotece Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Wrocławiu370. Przy opracowywaniu listy posłów sejmowych wybranych na
sejmiku w Bełzie opierano się również na ustaleniach Stefanii Ochmann-Staniszewskiej i
Zdzisława Staniszewskiego371.
Ramy chronologiczne wyznacza okres królowania Jana Kazimierza, czyli lata 16481668. Trzeba jednak podkreślić, że na polu sejmowym panowanie nowego władcy
rozpoczynało się od zwoływanego już przez niego sejmu koronacyjnego, a ten w przypadku
okresu po śmierci Władysława IV, rozpoczął się 19 stycznia 1649 r. 372 Jednak w związku z
tym, że sejmik przedkoronacyjny w Bełzie odbył się 22 grudnia 1648 r. 373, datę początkową
stanowi rok 1648, a nie 1649. Zaznacza się również, iż sporządzone zestawienie posłów
bełskich nie uwzględnia sejmu elekcyjnego, na którym wybrano Jana Kazimierza, ponieważ
w elekcji króla miała prawo uczestniczyć cała szlachta (viritim), wobec czego poprzedzające
ją sejmiki nie wybierały swoich reprezentantów374. Datę końcową artykułu stanowi 1668 r.,
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W. Bondyra, Chronologia sejmików bełskich w dobie saskiej (1697-1763), „Res Historica‖, z. 7, 1999, ss.
99–149; A. Lisek, Postawy polityczne szlachty bełskiej w okresie 1733-1736, [w:] Urzędy państwowe, organy
samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od
XV do XIX wieku. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10-12 września
2007 roku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010, ss. 171–196. D. Kupisz, Wojska powiatowe
samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717, Lublin 2008.
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Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Dział Rękopisów, sygn. 15964 II, t. 1, vol.
1, Lauda sejmikowe bełskie 1572-1673 (dalej Lauda bełskie).
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S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy.
Prawo–doktryna–praktyka, t. 2, Wrocław 2000, ss. 335–400.
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W. Konopczyński, Chronologia sejmów polskich 1493-1793, „Rozprawy Wydziału HistorycznoFilozoficznego – Polska Akademia Umiejętności‖, Kraków 1948, s. 152.
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Lauda bełskie, ss. 224–227.
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H. Olszewski, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763. Prawo – praktyka – teoria – programy,
Poznań 1966, ss. 405–422.
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gdyż wówczas podczas sejmu nadzwyczajnego, trwającego od 27 sierpnia do 16 września375,
na którym byli obecni posłowie z sejmiku bełskiego, Jan Kazimierz abdykował.
Za panowania Jana Kazimierza odbyło się w Bełzie w sumie 20 sejmików
przedsejmowych, uwzględniając

również

sejmik, który odbył

się przed sejmem

koronacyjnym. W tym okresie sejmik bełski każdorazowo wysyłał na sejm czterech
posłów376. Oznacza to, że w latach 1648-1668 z tego sejmiku powinno być wyprawionych 80
poselstw. Należy jednak zaznaczyć, że dwa sejmiki w Bełzie, prawdopodobnie przed sejmem
marcowym 1665 r. i pierwszym sejmem w 1666 r., uległy zerwaniu377. Wówczas
województwo bełskie nie miało swoich przedstawicieli podczas obrad sejmowych. Nie udało
się także ustalić trzech posłów z województwa bełskiego wybranych na sejm 1650 r.
Zidentyfikowanie pozostałych 69 poselstw na sejm z sejmiku bełskiego zakończyło się
sukcesem.
Kandydaci, pretendujący do osiągnięcia godności poselskiej, musieli spełnić kilka
warunków, z których część została wyrażona w formie konstytucji sejmowych, a część miała
charakter norm zwyczajowych. Najistotniejszym wymogiem była konieczność posiadania
dóbr ziemskich w danym okręgu sejmikowym. Powodowało to, że funkcję poselską można
było powierzyć tylko lokalnym posesjonatom. Poza tym, posłem na sejm nie mogła zostać
osoba skazana na banicję lub infamię378. Konstytucja O obieraniu posłów zakazywała
wybierania osób przeciwko którym było prowadzone postępowanie sądowe o ciężkie
przestępstwo karne na sądzie sejmowym379. Na mocy decyzji sejmu z 1616 r. zakazano
łączenia funkcji poselskiej z funkcją deputata trybunalskiego380. Z kręgu mogących ubiegać
się o elekcję zostali wyłączeni również poborcy podatkowi i żołnierze w czynnej służbie
wojskowej381. Wszelkie zastrzeżenia co do prawomocności wyboru posłów były
rozstrzyganie na sejmie w czasie tzw. rugów. Sprawdzano wówczas, czy zostali oni wybrani
legalnie. Gdy stwierdzono nieprawidłowości, usuwano daną osobę lub osoby ze składu izby
poselskiej382.
Sposób głosowania podczas samego aktu elekcji poselskiej nie został unormowany
przez prawo ogólnopaństwowe w odniesieniu do wszystkich sejmików. Zależał on od
375

W. Konopczyński, op. cit., s. 155.
E. Opaliński, Sejm Srebrnego Wieku (1587-1652). Między głosowaniem większościowym a liberum veto,
Warszawa 2001, s. 30.
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W. Kłaczewski, W przededniu wojny domowej w Polsce. Walka sejmowa z lat 1664-1665, Lublin 1984, s.
110 ; P. Krakowiak, Dwa sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 75.
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Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782
wydanego (dalej Volumina legum), t. 2, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 400.
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samodzielnej decyzji każdego zgromadzenia samorządowego szlachty383. Ogólnie w całej
Rzeczypospolitej 42 sejmiki wprowadziły większościowy sposób podejmowania decyzji w
sprawie wyboru posłów, co zostało potwierdzone stosownymi konstytucjami sejmowymi.
Wśród nich nie było sejmiku województwa bełskiego. Nie oznacza to wcale, że gromadząca
się na nim szlachta dokonywała elekcji posłów w sposób jednomyślny. Wiadomo jedynie, że
nie sformalizowała ona zasad wyborczych384. Należy zauważyć, że uczestnicy sejmików,
które formalnie nie wprowadziły głosowania większościowego, dążyli do dokonywania
wyboru posłów w drodze konsensusu. Dopiero w przypadku jego braku uciekano się do
mechanicznego liczenia głosów, w efekcie którego mogło dojść nawet do rozdwojenia
sejmiku lub jego zerwania. Najczęściej jednak udawało się osiągnąć zgodę i dokonywać
wyboru nemine contradicente, unanimi consensu385. Niestety, nie odnaleziono w aktach
sejmiku bełskiego żadnych szczegółowych wzmianek na temat samego przebiegu elekcji
poselskich. Sejmikujący ograniczali się jedynie do podawania personaliów wybranych posłów
i ewentualnego zaznaczenia, że zostali oni wybrani bez sprzeciwu i zgodnie.
Ustalono, że w okresie panowania Jana Kazimierza sejmik bełski powinien wyprawić
80 poselstw na sejm, spośród których 69 zostało zidentyfikowanych. Dane osobowe
wybranych posłów są zawarte w tabeli nr 1. Jej uzupełnieniem jest aneks, w którym
zamieszczone są w kolejności chronologicznej informacje o datach sejmów, imionach i
nazwiskach posłów oraz piastowanych przez nich w trakcie elekcji urzędach.

Tabela nr 1
Posłowie sejmiku bełskiego na sejmy w latach 1649-1668 (według liczby sprawowanych
funkcji)

Lp. Imię i nazwisko

1.

Stanisław
Sarbiewski
Feliks (Szczęsny)

2.

Kazimierz
Potocki

Lata

pełnienia

funkcji

poselskiej (sejmy)

Urzędy

Liczba

sprawowane przez funkcji
posła

poselskich

1649 kor., 1649/1650, 1650, starosta
1652 (II), 1653, 1654 (I), grabowiecki,
1654 (II), 1655, 1658, 1659
1661, 1662, 1666 (II), 1668
(I), 1668 (II)

10

koryciński
starosta

sokalski,

krasnostawski,

5

podstoli koronny

383

I. Lewandowska-Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek
ustawodawczy (1587-1632), Kraków 2009, s. 143.
384
H. Olszewski, op. cit., s. 98.
385
J. Ternes, op. cit., s. 40.
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3.

4.

Józef Branicki
Jan

1666 (II), 1667, 1668 (I),
1668 (II)

4

Kazimierz 1652 (II,M), 1654 (II, M), podczaszy

Brodecki

1668 (I)

Wacław
5.

bełski,

starosta jasielski
podsędek

Kaszewski

1652 (I), 1655, 1659

3

bełski,

sędzia

ziemski 3

bełski

(Kaszowski)
6.

Hieronim Lipski

1654 (II), 1666 (II), 1667

wojski horodelski

3

7.

Jan Lipski

1661, 1662, 1664/1665

chorąży bełski

3

1664/1665, 1667, 1668 (I)

-

3

8.

9.

10.

Andrzej
Moszyński
Michał

1652 (I,M), 1653 (M), 1655 pisarz

Stempkowski

(M)

ziemski

bełski
pisarz

Tomasz

1649 kor., 1652 (I)

Jankowski

3

ziemski

bełski,

sędzia 2

ziemski bełski

11.

Marcin Liniewski 1666 (II), 1667

łowczy bracławski

2

12.

Andrzej Sawicki

1654 (I), 1658

łowczy mielnicki

2

1652 (I), 1654 (I)

łowczy bełski

2

13.

Jacek
Wyżuczyński

14.

Jan Zamoyski

1654 (I), 1655

15.

Ewaryst Bełżecki

1658

16.

Marcin Brzezicki

1652 (II)

17.

18.

19.

20.
21.

Adam

Ciołek

Czarnołoski
Piotr Czermiński
Mikołaj
Daniłowicz
Michał
Dłutowski
Krystyn Gorajski

podczaszy koronny,
starosta kałuski
dworzanin

2

1

królewski
podkomorzy bełski

1

wojski buski, pisarz
1662 (M)

grodzki

1

włodzimierski
1664/1665

podstoli

1661

1
koronny,

podkomorzy

1

chełmski
1653

-

1

1654 II

-

1
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22.

Aleksander
Komorowski

1649 kor.

wojski horodelski

1

23.

Michał Łaszcz

1662

rotmistrz królewski

1

24.

Mikołaj Łaszcz

1652 (II)

-

1

25.

Samuel Łaszcz

1668 (II)

-

1

1649 kor.

podstoli bełski

1

1649/1650

rotmistrz królewski

1

1653

-

1

26.

27.

28.

Jan

Tomasz

Łychowski
Aleksander
Łysakowski
Franciszek
Myszkowski

podkomorzy bełski,
29.

Jan

Aleksander

Myszkowski

1664/1665

starosta

1

tyszowiecki,
krasnopolski

30.

31.

Jerzy Radecki
Wespazjan
Siennicki

1659

pisarz

ziemski

bełski

1

1668 (II)

-

1
1

32.

Jan Sobieski

1649/1650 (M)

starosta jaworowski

33.

Samuel Sokoł

1659

sędzia ziemski buski 1

34.

Andrzej Telefus

1649 kor.

-

1

1661 (M)

podczaszy bełski

1

1658

chorąży dobrzyński

1

35.
36.

Wojciech
Tomisławski
Zygmunt Ubysz

Źródło: Opracowanie własne na podstawie instrukcji poselskich i laudów sejmikowych
bełskich oraz Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy,
oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992; S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski,
op. cit., ss. 335–400.
I – pierwszy sejm w danym roku
II – drugi sejm w danym roku
M – poseł będący równocześnie marszałkiem sejmiku przedsejmowego
Przedstawione w tabeli dane pokazują w pierwszej kolejności, że liczba posłów nie
była równa liczbie poselstw, ponieważ uczestnicy sejmiku bełskiego często kilkakrotnie
70

powierzali funkcję poselską tym samym osobom. W omawianym okresie szlachta
sejmikująca w kościele dominikańskim w Bełzie dokonała elekcji 36 posłów. Spośród nich 14
udawało się na obrady sejmowe więcej niż raz. Stanowiło to ok. 39% reprezentacji sejmowej
województwa bełskiego w omawianym okresie. Uczestnicy sejmiku często wybierając na
posłów te same osoby dawali wyraz przekonaniu, że najlepiej ich interesy będą reprezentować
osoby posiadające już doświadczenie parlamentarne i dobrze zorientowane w sprawach
państwowych. Miało to stanowić gwarancję ich aktywnego i skutecznego działania na rzecz
interesów wojewódzkich podczas obrad sejmowych. W badanej grupie parlamentarzystów
rekordzistą okazał się być Stanisław Sarbiewski, który dziesięciokrotnie pełnił funkcję posła
na sejm w latach 1649-1659. Pięciokrotnie w latach 1661-1668 posłował na sejmy z ramienia
sejmiku bełskiego Feliks (Szczęsny) Kazimierz Potocki. Cztery razy w ciągu dwóch lat
(1666-1668) udawał się na obrady sejmowe Józef Branicki. Natomiast trzykrotnie zaszczytu
sprawowania funkcji poselskiej dostąpili: Jan Kazimierz Brodecki, Wacław Kaszowski,
Hieronim i Jan Lipscy, Andrzej Moszyński i Michał Stempkowski.
Bardziej szczegółowe informacje biograficzne udało się ustalić na temat S.
Sarbiewskiego386, F. K. Potockiego387, A. Moszyńskiego388 i J. Lipskiego389.

386

Był synem Mateusza i Anastazji Milewskiej. W młodości pobierał edukację w kolegium jezuitów w Pułtusku,
następnie wyjechał za granicę i służył w armii cesarskiej. Był osobą czynnie zaangażowaną w działalność
parlamentarną, zarówno na forum sejmików, jak i sejmów. Pełnił funkcję sekretarza Władysława IV. W 1640 r.
uzyskał w dożywocie starostwo grabowieckie w województwie bełskim, a nieco później tenutę korytnicką,
wydzieloną ze starostwa horodelskiego. W roku 1643 pełnił funkcję deputata na Trybunał Koronny w Lublinie.
Na sejmie jako poseł najczęściej reprezentował województwo bełskie. Przewodniczył obradom izby poselskiej w
1647 r. W trakcie elekcji 1648 r. strzegł województwa bełskiego przed Kozakami. W początkach panowania
Jana Kazimierza należał do kształtującego się opozycyjnego wobec niego stronnictwa republikańskiego,
domagającego się zwiększenia kompetencji izby poselskiej. W 1650 r. został deputatem do Trybunału
Skarbowego w Radomiu. W październiku 1655 r., jako reprezentant województwa bełskiego podpisał akt
poddania się królowi szwedzkiemu, ale już w styczniu 1656 r. był sygnatariuszem konfederacji tyszowieckiej.
Pracował w komisjach wyznaczonych przez sejm do aprobowania traktatów pokojowych ze Szwecją i Moskwą.
W 1659 r. uzyskał urząd senatorski, uzyskując nominację na kasztelanię sochaczewską. Jeszcze tego samego
roku otrzymał awans na kasztelanię mińską, a w 1660 r. został wojewodą mazowieckim. Jako członek senatu
należał do obozu regalistów. Zmarł w 1662 r.; K. Chłapowski, Sarbiewski Stanisław, [w:] Polski Słownik
Biograficzny (dalej PSB), t. 35, Kraków 1994, ss. 184–187.
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Żył w latach 1630-1702. Był młodszym synem Stanisława Rewery z jego pierwszego małżeństwa z Zofią z
Kalinowskich i bratem Andrzeja, hetmana polnego koronnego. W roku 1657 brał udział w działaniach
przeciwko Siedmiogrodzianom. Uczestniczył w wyprawie cudnowskiej w 1660 r. i w kampanii ukraińskiej w
1664 r. podczas wojny polsko-rosyjskiej. Brał udział w bitwie pod Podhajcami w 1667 r. i w walkach pod
Chocimiem w 1673 r. Od roku 1664 zajmował urząd podstolego koronnego. Został marszałkiem, popierającym
kandydaturę francuską, sejmu elekcyjnego 1669 r. Tego roku wszedł również w skład senatu, ponieważ uzyskał
nominację na wojewodę sieradzkiego. W trakcie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego należał do
stronnictwa regalistycznego. Występował wówczas przeciwko fakcji malkontentów, kierowanej przez marszałka
i hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego i prymasa Michała Prażmowskiego. W roku 1672 uczestniczył
w konfederacji gołębskiej, zawiązanej przy królu. Dziesięć lat później został mianowany wojewodą kijowskim, a
w 1692 r. został hetmanem polnym koronnym. Krótko przed swoją śmiercią w maju 1702 r. otrzymał buławę
wielką koronną i kasztelanię krakowską, najwyższą świecką godność senatorską. Dziedziczył wespół z bratem
Podhajce w ziemi halickiej i Krystynopol w województwie bełskim, który założył na cześć swojej żony
Krystyny Lubomirskiej. Posiadał również Sędziszów w województwie sandomierskim i mniejsze posiadłości na
Podolu. Ponadto był starostą bełskim, krasnostawskim, sokalskim, ropczyckim, tłumackim i niżyńskim. Czerpał
z tych dóbr olbrzymie dochody; A. Przyboś, Potocki Feliks Kazimierz, [w:] PSB, t. 27, Wrocław 1973, ss. 807–
812.
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Podczas sprawowania funkcji poselskiej aż ok. 72% osób zajmowało stanowiska
urzędnicze. Spośród całej 36 - osobowej reprezentacji poselskiej sejmiku bełskiego 10 osób w
trakcie elekcji, nawet w przypadku powtórnego wyboru, nie zajmowało żadnego urzędu. Do
tej grupy należeli m.in. czterokrotnie posłujący Józef Branicki, który w trakcie kolejnych
elekcji ani razu nie posiadał godności urzędniczej czy trzykrotnie wybierany na posła w latach
1664-1668 Andrzej Moszyński, który również w trakcie sejmów w których uczestniczył był
parlamentarzystą nieutytułowanym. Pozostali posłowie niezajmujący żadnego urzędu byli
wybierani po jednym razie. W badanej grupie była tylko jedna osoba, Wacław Kaszowski,
który w trakcie pierwszego swojego posłowania w 1652 r. nie posiadał stanowiska
urzędniczego, ale podczas kolejnego, w 1655 r., był już podsędkiem bełskim. W jego
przypadku pełniona funkcja poselska przyczyniła się do powierzenia mu klika lat później
pierwszej godności urzędniczej390.
Częste poruczanie przez uczestników sejmiku bełskiego funkcji poselskiej osobom
zajmującym urzędy (ok. 72%) spowodowało, że reprezentacja sejmowa tego województwa
znajdowała się w czołówce przedstawicielstwa poselskiego Rzeczypospolitej. Józef Andrzej
Gierowski, badający reprezentację województwa krakowskiego w latach 1572-1620, doliczył
się ok. 58% posłów z tytułami. Natomiast Włodzimierz Dworzaczek, określając ten wskaźnik
wśród posłów województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1572-1655, zanotował ok.
56% posłów utytułowanych391. Z kolei Jerzy Włodarczyk ustalił wśród posłów łęczyckich ok.
70% osób na stanowiskach urzędniczych392. Wypada jednak zauważyć, że odsetek osób
zajmujących urzędy wśród posłów bełskich osiągnął tak wysoki poziom przede wszystkim z
tego względu, że badaniem objęto krótszy okres czasu. Analizując reprezentację
województwa bełskiego w dłuższych przedziałach czasowych mogłoby się okazać, że te
wartości byłby niższe. Aczkolwiek nie jest to przesądzone. Dla rozstrzygnięcia tej kwestii
potrzebne są odrębne analizy.
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Jego ojciec Michał był dworzaninem Zygmunta III, natomiast matka Elżbieta Dzierżkówna była córką Jana,
sędziego ziemskiego lubelskiego. Pochodził z rodziny posiadającej dobra ziemskie na terenie województwa
lubelskiego. W roku 1656 został wysłany przez Stefana Czarnieckiego do przebywającego we Lwowie króla ze
sztandarami, które zostały zdobyte w bitwie pod Warką. W 1667 r. pełnił funkcję komisarza sejmowego do
rozstrzygnięcia sporu pomiędzy dominikanami chełmskimi a Żydami. W trakcie elekcji 1669 r. głosował za
Michałem Korybutem Wiśniowieckim, a w 1674 r. za Janem Sobieskim. Gdy starostą spiskim był Stanisław
Herakliusz Lubomirski zajmował urząd gubernatora polskiej części Spisza. W tym okresie represjonował
ewangelików zamieszkujących w miastach spiskich i dążył do przeprowadzenia rekatolicyzacji tamtejszych
szkół. Uczestniczył w odsieczy wiedeńskiej. Prawdopodobnie wkrótce po tej wyprawie zmarł; W. Urban,
Moszyński Andrzej, [w:] PSB, t. 22, Wrocław 1977, s. 107.
389
W 1651 r. uzyskał od Jana Kazimierza nominację na chorążego bełskiego. Jednocześnie jednak urząd ten od
1650 r. zajmował Piotr Dunin Borkowski, z którym Lipski toczył spór o to stanowisko. Potwierdzenie nominacji
uzyskał w 1656 r. Wobec skazania go na banicję w 1662 r., chorąstwo bełskie otrzymał po nim Kazimierz
Grudziński i jednocześnie nie wymieniony z imienia Tomisławski; Urzędnicy województwa bełskiego…, s. 29.
390
Dane procentowe i wnioski na podstawie aneksu.
391
J.A. Gierowski, Sejmik generalny Księstwa Mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza, Wrocław
1948, s. 52.
392
R. Kozyrski, Posłowie ziemi chełmskiej na sejmy…, ss. 104–105.
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Informacje zawarte w tabeli nr 1 dowodzą, że w ośmiu przypadkach wybrani posłowie
kierowali obradami sejmików przedsejmowych, w trakcie których dokonano ich elekcji. M.
Stempkowski najpierw był marszałkiem sejmików, a później posłem na pierwszy sejm 1652 r.
i na sejmy w 1653 i 1655 r. Także J.K. Brodecki podczas tego samego sejmiku pełnił funkcję
marszałka i bywał wybierany na posła na drugi sejm 1652 r. i także na drugi sejm w roku
1654. W przypadku Adama Ciołka Czarnołoskiego taka sytuacja zaistniała na sejmiku przed
sejmem 1662 r., Wojciecha Tomisławskiego – przed obradami sejmowymi w 1661 r., a
starosty jaworowskiego i przyszłego króla Jana Sobieskiego – na zjeździe poprzedzającym
sejm 1649/1650 r. W świetle powyższego można przyjąć, że sprawowana podczas sejmiku
funkcja marszałka znacznie ułatwiała jednoczesny wybór na posła.
W tabeli nr 2 zostały zestawione urzędy zajmowane najczęściej przez posłów na sejmy z
województwa bełskiego.

Tabela nr 2
Stanowiska urzędnicze zajmowane podczas wyboru przez posłów na sejmy z sejmiku
bełskiego
w latach 1648–1668
Urząd

Liczba poselstw

starosta

22

łowczy

6

pisarz ziemski

5

wojski

5

chorąży

4

podczaszy

3

podkomorzy

3

sędzia ziemski

3

podczaszy koronny

2

rotmistrz królewski

2

dworzanin królewski

1

pisarz grodzki

1

podsędek

1

podstoli

1

brak urzędu

16
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie instrukcji poselskich i laudów sejmikowych
bełskich oraz Urzędnicy województwa bełskiego…
W omawianym okresie sejmik bełski najczęściej powierzał funkcję poselską osobom,
które w trakcie wyboru zajmowały urząd starosty. Do takich elekcji doszło aż 22 razy. W tej
kategorii mieściło się dziesięć posłowań starosty grabowieckiego i korycińskiego S.
Sarbiewskiego, pięć poselstw starosty krasnostawskiego i sokalskiego F.K. Potockiego, trzy
funkcje poselskie starosty jasielskiego J.K. Brodnickiego, dwa – starosty kałuskiego Jana
Zamoyskiego oraz po jednym starosty tyszowieckiego i krasnopolskiego Jana Aleksandra
Myszkowskiego, a także starosty jaworowskiego J. Sobieskiego. W dalszej kolejności
szlachta województwa bełskiego najchętniej wybierała na posłów łowczych, pisarzy
ziemskich, wojskich, chorążych, podczaszych, podkomorzych i sędziów ziemskich. Warto
zauważyć, że dziewięciu z wybranych na sejmiku bełskim posłów wchodziło w skład sądu
ziemskiego. Było to pięciu pisarzy ziemskich, trzech sędziów i jeden podsędek. Najwyższym
w hierarchii ziemskiej urzędnikom, czyli podkomorzym powierzano funkcję poselską
trzykrotnie. Z powyższych danych statystycznych wynika, że zdecydowanie największym
zaufaniem szlachty województwa bełskiego cieszyli się starostowie. Podobne preferencje
miała szlachta, sąsiadującej z województwem bełskim, ziemi chełmskiej393.
Niekiedy posłowie na sejmy wybierani na sejmiku bełskim zajmowali jednocześnie
kilka stanowisk w aparacie urzędniczym Rzeczypospolitej. F.K. Potocki trzykrotnie podczas
elekcji poselskiej zajmował równocześnie urząd starosty sokalskiego i podstolego koronnego.
J. Zamoyski dwukrotnie w trakcie wyboru na posła był starostą kałuskim i podczaszym
koronnym. Podobnie, także dwa razy, w takiej sytuacji znalazł się J.K. Brodecki, zajmujący
podczas swoich elekcji w 1652 i 1654 r. urzędy starosty jasielskiego i podczaszego bełskiego.
Mikołaj Daniłowicz w okresie wykonywania funkcji poselskiej w 1661 r. był podkomorzym
chełmskim i podstolim koronnym. Natomiast, wybrany przez sejmik bełski na posła w 1662
r., A. Ciołek Czarnołoski miał jednocześnie dwa tytuły – wojskiego buskiego i pisarza
grodzkiego włodzimierskiego394.
W gronie reprezentantów sejmowych województwa bełskiego z lat 1648-1668 trzech
zajmowało wysokie urzędy nadworne. M. Daniłowicz jako podstoli koronny był
przedstawicielem sejmiku bełskiego na sejmie 1661 r. Jego następcą został F.K. Potocki,
który zajmując ten urząd trzykrotnie był posłem z tego sejmiku. Natomiast J. Zamoyski,
posłując na sejmy 1654 i 1655 r. dzierżył urząd podczaszego koronnego.

393
394

J. Ternes, op. cit., s. 38.
Wnioski na podstawie aneksu.
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Uczestnicy sejmiku bełskiego często powierzali funkcje poselskie przedstawicielom
magnaterii, do których można zaliczyć F.K. Potockiego, J. Branickiego czy J.
Zamoyskiegoski. Za reprezentanta bogatej szlachty, zważywszy na posiadane dobra ziemskie,
z pewnością można uznać S. Sarbiewskiego, który w omawianym okresie był najczęstszym
przedstawicielem szlachty bełskiej na forum sejmowym.
Analizowana grupa parlamentarzystów, reprezentujących województwo bełskie na
forum sejmowym w okresie panowania Jana Kazimierza, z pewnością decydowała o obliczu
politycznym sejmiku bełskiego. Zdecydowana większość, ok. 72%, posłów na sejmy
zajmowała stanowiska urzędnicze, co świadczyło o tym, że sejmikująca szlachta preferowała
wybór osób mających doświadczenie w działalności publicznej. Niektórzy posłowie w trakcie
elekcji sprawowali kilka funkcji, niekiedy nawet stopnia centralnego, w aparacie urzędniczym
Rzeczypospolitej. Czternastu z nich sprawowało swoją funkcję więcej niż raz. Było to
wyrazem tego, że szlachta bełska miała zaufanie do osób doświadczonych w działalności
parlamentarnej. Zdarzały się sytuacje, kiedy wybrani na sejmiku posłowie kierowali
jednocześnie jego obradami, z czego wynika, że funkcja marszałka sejmikowego ułatwiała
osiągnięcie godności poselskiej. Sejmikujący w Bełzie najczęściej wybierali na posłów
przedstawicieli magnaterii i bogatej szlachty, co było wyrazem posiadania przez jej
przedstawicieli dużego wpływu na decyzje uczestników sejmiku.
Aneks. Posłowie sejmiku bełskiego na sejmy Rzeczypospolitej w latach 1649-1668
Lp. Data sejmu

Imiona i nazwiska posłów

Urzędy piastowane przez posłów
trakcie elekcji

1.

19 I-14 II

Tomasz Jankowski

pisarz ziemski bełski

1649

Aleksander Komorowski

wojski horodelski

koronacyjny

Jan Tomasz Łychowski

podstoli bełski

Stanisław Sarbiewski

starosta grabowiecki, koryciński

22 XI 1649-12 Aleksander Łysakowski
2.

3.

rotmistrz królewski

I

Stanisław Sarbiewski

starosta grabowiecki, koryciński

1650

Jan Sobieski (M)

starosta jaworowski

Andrzej Telefus

-

Stanisław Sarbiewski

starosta grabowiecki, koryciński

5 XII-24 XII
1650

75

4.

5.

6.

Wacław Kaszewski (Kaszowski)

-

26 I-11 III

Tomasz Jankowski

sędzia ziemski bełski

1652 (I)

Michał Stempkowski (M)

pisarz ziemski bełski

Jacek Wyżuczyński

łowczy bełski

Jan Kazimierz Brodecki (M)

podczaszy bełski, starosta jasielski

23 VII-18 VIII

Marcin Brzezicki

podkomorzy bełski

1652 (II)

Mikołaj Łaszcz

-

Stanisław Sarbiewski

starosta grabowiecki, koryciński

Michał Dłutowski

-

Franciszek Myszkowski

-

Stanisław Sarbiewski

starosta grabowiecki, koryciński

Michał Stempkowski (M)

pisarz ziemski bełski

24 III-18 IV
1653

Stanisław Sarbiewski
7.

11

II-28

III Andrzej Sawicki

1654 (I)

Jacek Wyżuczyński
Jan Zamoyski

8.

łowczy bełski
podczaszy

koronny,

starosta

kałuski
starosta jasielski, podczaszy bełski

9 VI-22 VII

Krystyn Gorajski

-

1654 (II)

Hieronim Lipski

wojski horodelski

Stanisław Sarbiewski

starosta grabowiecki, koryciński

19 V-20 VI

Stanisław Sarbiewski

1655

Michał Stempkowski (M)
Jan Zamoyski

10.

łowczy mielnicki

Jan Kazimierz Brodecki (M)

Wacław Kaszewski (Kaszowski)
9.

starosta grabowiecki, koryciński

podsędek ziemski bełski
starosta grabowiecki, koryciński
pisarz ziemski bełski
podczaszy

koronny,

starosta

kałuski

10 VII-30 VIII

Ewaryst Bełżecki

dworzanin królewski

1658

Stanisław Sarbiewski

starosta grabowiecki, koryciński
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11.

12.

Andrzej Sawicki

łowczy mielnicki

Zygmunt Ubysz

chorąży dobrzyński

Wacław Kaszewski (Kaszowski)

sędzia ziemski bełski

17 III-30 V

Jerzy Radecki

pisarz ziemski bełski

1659

Stanisław Sarbiewski

starosta grabowiecki, koryciński

Samuel Sokoł

sędzia ziemski buski

Mikołaj Daniłowicz

podstoli

Jan Lipski

chełmski

2 V-17 VII

Feliks

1661

13.

(Szczęsny)

koronny,

podkomorzy

Kazimierz chorąży bełski

Potocki

starosta sokalski, krasnostawski

Wojciech Tomisławski (M)

podczaszy bełski

Adam Ciołek Czarnołoski (M)

wojski

20 II-1 V

Jan Lipski

włodzimierski

1662

Michał Łaszcz

chorąży bełski

Feliks

14.
26 XI 1664-7 I
1665

(Szczęsny)

buski,

pisarz

grodzki

Kazimierz rotmistrz królewski

Potocki

starosta krasnostawski, sokalski

Piotr Czermiński

-

Jan Lipski

chorąży bełski

Andrzej Moszyński

-

Jan Aleksander Myszkowski

podkomorzy

bełski,

starosta

tyszowiecki, krasnopolski

15.

16.

17.

395
396

12 III-29 III

prawdopodobnie zerwany395

1665

17

III-4

1666 (I)

V

zerwany396

9 XI-27 XII Józef Branicki

-

W. Kłaczewski, op. cit., s. 110.
P. Krakowiak, op. cit., s. 75.
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1666 (II)

Marcin Liniewski

łowczy bracławski

Hieronim Lipski

wojski horodelski

Feliks

18.

19.

7

III-19

V

1667

Kazimierz podstoli

sokalski, krasnostawski

Józef Branicki

-

Marcin Liniewski

łowczy bracławski

Hieronim Lipski

wojski horodelski

Andrzej Moszyński

-

Józef Branicki

-

24 I-7 III 1668 Jan Kazimierz Brodecki
(I)

27 VIII-16 X
1668 (II)

koronny,

Potocki

Andrzej Moszyński
Feliks

20.

(Szczęsny)

(Szczęsny)

starosta jasielski
-

Kazimierz podstoli

koronny,

Potocki

sokalski, krasnostawski

Józef Branicki

-

Samuel Łaszcz

-

Feliks

(Szczęsny)

starosta

Kazimierz podstoli

koronny,

Potocki

sokalski, krasnostawski

Wespazjan Siennicki

-

starosta

starosta

Źródło: Opracowanie własne na podstawie instrukcji poselskich i laudów sejmikowych
bełskich oraz Urzędnicy województwa bełskiego…; S. Ochmann-Staniszewska, Z.
Staniszewski, op. cit., ss. 335–400; W. Konopczyński, op. cit., ss. 152–155.
I – pierwszy sejm w danym roku
II – drugi sejm w danym roku
M – poseł będący równocześnie marszałkiem sejmiku przedsejmowego
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mgr Bartosz Staręgowski
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Społeczne aspekty służby wojskowej rotmistrzów chorągwi pancernych397 w latach 1648
– 1655

Funkcja rotmistrza w wojsku koronnym.
Rotmistrz był stopniem oficerskim, którego początek związany jest z pojawieniem się
na powszechną skalę zaciągu wojskowego. Już w XIV w., podczas wojny trzynastoletniej z
Zakonem 1454-1466, zaciągano pierwszych oficerów tytułujących się tym stopniem, którzy
dowodzili przypisanymi sobie oddziałami398. Przez kolejne lata wchodził on w skład kadry
oficerskiej armii polskiej aż do 1939 r., kiedy to ostatecznie został zniesiony399. Szczególnego
znaczenia nabrał w XVI wieku, kiedy to system zaciągu towarzyskiego stał się podstawą
polskiej armii i wyparł z tej roli niewydolne i źle dowodzone pospolite ruszenie. System
zaciągu przedstawiał się następująco: król lub hetman wielki tworzyli listę rotmistrzów,
mających dowodzić chorągwiami. Liczebność oddziałów leżała w gestii sejmu, gdyż to od
niego uzależnione były nakłady na zaciąg wojska. Rotmistrzowie nie tworzyli nowych
oddziałów, gdyż zazwyczaj mieli je już wcześniej skompletowane. Następnie list
przypowiedni trafiał do rotmistrza, który mógł legalnie zaciągnąć chorągiew zgodnie z
prawem i obyczajem. List taki precyzował warunki na jakich oddział rozpoczynał służbę
czyli: liczebność, czas pełnienia służby, rodzaj uzbrojenia i wyposażenia, wysokość żołdu i
termin jego zapłaty. List zawierał także klauzule o ewentualnych odszkodowaniach za
poniesione straty oraz informacje o miejscu i czasie popisu. Zaliczki wypłacano podczas
samego popisu już po uchwaleniu przez sejm. Dowódca chorągwi odbierał pieniądze, po
czym przekazywał je żołnierzom. Czasami należności nie były przekazywane w terminie,
wtedy pisarz polny wystawiał odpowiedni dokument, potwierdzony przez hetmana, w którym
zobowiązywano się do uregulowania wszelkich zaległości400. Chorągwie jazdy liczyły
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M. Hubka, Jazda polska doby Wazów: Organizacja, Uzbrojenie, Taktyka, Piotrków Trybunalski 2007, s. 85;
Patrz przyp. 399; W omawianym okresie funkcjonowała jeszcze stara nazwa tej formacji, czyli „jazda kozacka‖,
jednakże w okresie Powstania Chmielnickiego, zaczęto nazywać tę jazdę również „pancernymi‖. Pierwsza
nazwa jak podaje Maciej Hubka, wzięła się stąd, że w szeregi tej formacji powoływani byli Kozacy
zamieszkujący terytoria południowe i południowo-wschodnie. W okresie buntu Chmielnickiego, zaczęła
funkcjonować druga nazwa, czyli pancerni, pochodząca od zbrój kolczych zwanych pancerzami, i miała na celu
odróżnienie jazdy autoramentu narodowego od Kozaków zaporoskich.
398
M. Biskup, Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993, s. 265.
399
Z. Spieralski, 500 zagadek o dawnym wojsku polskim, Warszawa 1972, s. 204. Ostatnią znaną osobą
korzystającą z tego stopnia wojskowego był rotmistrz Witold Pilecki.
400
M. Plewczyński, Żołnierz jazdy obrony potocznej za czasów Zygmunta Augusta: Studia nad zawodem
wojskowym w XVI w., Warszawa 1985, s. 25-27.
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przeważnie od 100 do 200 koni i mogły być państwowe (kwarciane, suplementowe),
samorządowe (wyprawy łanowe i dymowe, wojska powiatowe) oraz nadworne prywatne.
Szef chorągwi czyli rotmistrz, musiał posiadać odpowiednie predyspozycje i
umiejętności, gdyż to właśnie od sprawności działania chorągwi na polu walki, najczęściej
zależał przebieg sytuacji podczas bitwy. Jan Tarnowski o rotmistrzach pisał: „A hetman ma
też sobie obierać takie rotmistrze, jacy najgodniejszy, najporządniejszy i umiejętniejszy być
mogą. A rotmistrze takie mają obierać, z jakimiby poczciwie, a pożytecznie panu swemu i
Rzeczpospolitej służyli… Rotmistrze ma hetman obierać, na których też ku dobrej sprawie
niemało zależy, w walecznym biegu umiałe, ćwiczone, nie korzystne, sprawne, któryby się w
swym regimencie dobrze sprawować umieli; nie może li wszystko takich mieć, tedy wżdy
jednak po części, aby takie miał aby się młodszy przy starszych a umiejętniejszych ćwiczyli, a
wprawowali, a dobry przykład z nich brali…‖401. W podobnym tonie pisał Andrzej Frycz
Modrzewski: „Powszechnie ważne jest dla Rzeczpospolitej, aby przodujących stanowisk… za
męstwo wojenne nie chwytali ludzie odznaczający się jedynie ambicją i aby wyboru
dokonywano tu stosownie do osobistej godności…‖402. Ważne było aby rotmistrzowie
posiadali nie tylko określone pochodzenie społeczne ale także doświadczenie wojskowe,
najlepiej w kampaniach odbytych za granicą lub w kraju, umiejętności, no i co najważniejsze
zdolności przywódcze. Drogi karier były otwarte, istniały jednak pewne ograniczenia, jeśli
chodzi o szybkość awansu.
Rotmistrzowie chorągwi kozackich/pancernych
Sprawą wymagającą oddzielnego poruszenia jest osobiste dowodzenie chorągwiami.
Często zdarzało się, że w imieniu jakiegoś rotmistrza władzę wojskową nad jego oddziałem
sprawował oficer niższego szczebla, jak porucznik czy namiestnik w charakterze rotmistrza
zastępczego. Tego typu charakter miały najczęściej prywatne chorągwie nadworne, a także
oddziały pułkowników i hetmanów, którzy dowodząc pułkami lub dywizjami nie mogli
jednocześnie kierować wszystkimi chorągwiami wchodzącymi w skład swoich zgrupowań.
Przykładami są chociażby chorągwie pancerne Stanisława Lanckorońskiego, Aleksandra
401

J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, Kraków 1858, s. 13, 28.
A. F. Modrzewski, Dzieła wszystkie, Księga III „O Wojnie”, wyd. 1, red. S. Bodniak, przekł. E. Jędrkiewicz,
Warszawa 1953, s. 329; Autor podniósł poważny problem związany z zaciąganiem żołnierzy ale także oficerów.
Nepotyzm przy zaciągu, mógł doprowadzić do sytuacji, w których na czele chorągwi, pocztów, pułków czy
dywizji stali ludzie, którzy zupełnie się do tego nie nadawali a jedynym czynnikiem kwalifikującym ich do tej
roli było ich urodzenie i protekcja rodzinna. Autor sygnalizuje taki problem i przestrzega przed tego typu
praktykami, gdyż mogą one w dalszej perspektywie doprowadzić do katastrofy. Cytowany fragment to
„Rozdział V czyli na co przede wszystkim należy uważać u dowódców wojskowych. Tu rzecz o wojewodach i
hetmanie i innego rodzaju dowódcach‖. W armii koronnej wiele jest takich przykładów forowania przez ojca
własnego syna. W niektórych przypadkach jednak syn dziedziczył talenty ojcowskie w innych nie. Zadaniem
więc ojca było tak przygotować swojego następcę by jak najlepiej umiał w przyszłości wykonywać swoje
obowiązki i nie przynosił ujmy nazwisku. W podobnym duchu pisał także cytowany już wcześniej generałteoretyk Sun Tzu.
402
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Koniecpolskiego czy Władysława Myszkowskiego. Są też przypadki gdzie jeden rotmistrz nie
będąc pułkownikiem, dowodzi kilkoma chorągwiami. Za przykład niech posłużą choćby
Marek Sobieski, który był rotmistrzem husarskim i pancernym, Jerzy Bałaban i Samuel
Komorowski403. Niektórzy spośród rotmistrzów byli tak bardzo przywiązani do swoich
chorągwi, że mimo możliwości awansu nie opuszczali ich, czego przykładem jest choćby
Aleksander Cetner, który do końca swojego życia stał na czele swojej własnej404.
Chorągwie jazdy kozackiej, podobnie jak wszystkie w wojsku polskim dzieliły się na:
państwowe suplementowe (min. Władysław Leszczyński405, Stanisław Mariusz Jaskólski,
Gotard Wilhelm Butler)406, kwarciane (min. Seweryn Kaliński, Jan Sokół), samorządowe
(min. Walenty Fredro, Samuel Bal, Zbigniew Firlej, Stanisław Witowski, Jan Karol
Romanowski)407 i prywatne nadworne (min. Władysław Myszkowski, Adam Hieronim
Sieniawski, Aleksander Koniecpolski, Krzysztof Korniakt). Rotmistrzowie pancerni to
najliczniejsza grupa oficerów spośród wszystkich dowódców jazdy. Związane było to z
ilością chorągwi kozackich wchodzący w skład jazdy koronnej, których było prawie 3 krotnie
więcej niż pozostałych typów.
Na potrzeby badań przeanalizowano 100 osób, które dowodziły chorągwiami
kozackimi w latach 1648 – 1655. Jest to stosunkowo dobrze uchwytna grupa, z uwagi na ilość
tego typu zgrupowań w armii koronnej. Niestety nie da się precyzyjnie określić, ile było
wszystkich rotmistrzów w tym czasie, jednakże dzięki zestawieniom profesora Jana
Wimmera, przypuszczalnie można oszacować iż było ich około 260. Przebadana grupa
stanowi w przybliżeniu 38 % całości czyli oscyluje w granicach lekko powyżej 1/3.
Pierwszym kryterium przy wyborze osoby, była dostępność wiadomości o niej w słownikach
biograficznych i opracowaniach, a także kompletność informacji, pozwalająca przeprowadzić
analizę pod względem określonych zagadnień. Kolejnym kryterium był wybór takich osób,
403

J. Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1648-1655 [w:]
„Studia i Materiały do historii wojskowości‖, t. V, r. 1960, s. 488, 496, 498.
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Z. Lasocki, Aleksander Cetner [w:] „Polski Słownik Biograficzny‖, t. III, Kraków 1937, s. 236-237.
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Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu
„Ogniem i mieczem”(1648-1651), oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 346.
406
J. Michałowski, Księga Pamiętnicza Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego a później kasztelana
bieckiego, oprac. A. Z. Helcel, Kraków 1864, s. 494, 524, 815, 817; M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów
polskich drugiej połowy XVII wieku, t. I, Oświęcim 2012, s. 44-45, 111; J. Wimmer, Materiały do
zagadnienia…, s. 494; M. Nagielski, Relacje wojenne…, s. 350-351. Problem z chorągwią Butlera jest taki, że w
opracowaniach czy to Wimmera czy Nagielskiego, jako rotmistrz podawany jest Jan Butler czyli syn Gottarda
Wilhelma. Jednakże konfrontując to z Księgą Pamiętniczą Jakuba Michałowskiego i zawartymi w niej urzędami,
które ów Butler sprawował, wynika jasno, że dowódcą kozackiej chorągwi był Gottard Wilhelm Butler, bo tylko
on takie urzędy piastował (zarządca ekonomii grodzińskiej). Ponadto w Słowniku biograficznym oficerów
drugiej połowy XVII w., Marek Wagner pisze, że Jan Butler, służbę w wojsku rozpoczął dopiero w okresie
„Potopu‖ szwedzkiego i na dodatek w regimentach piechoty. Więc logicznie rzecz biorąc nie mógł dowodzić
chorągwią w 1649 r. Nie wykluczone jest, że syn mógł należeć do chorągwi ojca a nawet faktycznie nią
dowodzić np. jako porucznik, co było częstym procederem w armii koronnej.
407
D. Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717, Lublin 2008, s.
415-416.
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aby przekrój całej zbiorowości, zawierał możliwie różnorodnych rotmistrzów, pod względem
charakteru własności chorągwi czy renomy oficera. Na początku analizy społeczności
rotmistrzów pancernych, warto przyjrzeć się pochodzeniu społecznemu, gdyż to one w
pewnym znaczącym stopniu determinowało służbę w określonej formacji.
Aspekty społeczne.
Kwestie przynależności stanowej.
Służba w jeździe, a tym bardziej służba oficerska, wymagała pewnych standardów
jeśli chodzi o przynależność klasową. Jednym z kryteriów przy zakwalifikowaniu szlachcica
do magnaterii, była jego przynależność do jednego z wielkich rodów magnackich
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Drugim kryterium przy kwalifikacji magnaterii oraz
pozostałej szlachty był cenzus majątkowy. Fortuny magnackie pozwalały swoim
przedstawicielom, nie tylko na posiadanie prywatnych miasteczek czy zamków, ale także
utrzymywanie własnych, nadwornych chorągwi, które mogli użyczać Rzeczpospolitej w razie
zagrożenia.
W 100 przebadanych przypadkach, oficerowie należeli do stanu szlacheckiego. W tym
28% stanowili magnaci, 53% szlachta średnia i 19% szlachta uboga. Pokazuje to ciekawą
prawidłowość, że jazda średnia przyciągała w wyjątkowy sposób średnią szlachtę. Ponadto
służba w takiej kawalerii była o wiele tańsza niż np. w husarii, gdzie koszty wyekwipowania i
utrzymania były niebotycznie wysokie. Nie zmienia to jednak faktu, że od chorągwi
pancernych, zaczynali synowie magnaccy, dla których ta formacja była trampoliną do dalszej
kariery. Wśród magnatów możemy znaleźć przedstawicieli Czartoryskich, Daniłowiczów,
Firlejów, Koniecpolskich, Lanckorońskich, Leszczyńskich, Myszkowskich, Ostrorogów,
Potockich,

Sapiehów,

Sieniawskich,

Sobieskich,

Kazanowskich,

Oleśnickich

i

Czetwertyńskich408. Wśród tych rodów szczególnie Potoccy i Sapiehowie, upodobali sobie
służbę w jeździe kozackiej, gdyż aż 7 Potockich i 6 Sapiehów takiej służby się podejmowało.
Kolejną sprawą, którą warto poruszyć są indygenaty i nobilitacje niektórych rodów
oficerskich i samych oficerów. Dotyczy to między innymi indygenatu rodów Butlerów,
Cetnerów, Schombergów (Szemberków) i Korniaktów, Krzysztofa Koryckiego, Samuela
Kuderowicza i nobilitacji Jana Jasnoborskiego409. Rodzina Krzysztofa Koryckiego, otrzymała
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Rody magnackie Rzeczpospolitej, oprac. D. Borowska-Mustafa, B. Kaczorowski, Warszawa 2009.
K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. I, Lipsk 1839-1846, s. 363; A. Boniecki, Herbarz Polski, t. VIII, Warszawa
1905, s. 311; Z. Lasocki, Aleksander Cetner…, s. 236. Butler, Cetner, i Szemberk uzyskali indygenat dzięki
zasługom wybitnych jednostek pochodzących ze swojej rodziny: Jakuba Butlera 1627 r., Baltazara(Balcera)
Cetnera 1598 r. i Teofila Schomberga(Szemberka). Ponadto już wcześniej należeli do szlachty tyle, że w
Księstwie Kurlandii, na Śląsku czy np. w Chanacie Krymskim. Jasnoborski nobilitację, Korycki i Kuderowicz
indygenat, zawdzięczają tylko sobie i własnym dokonaniom (Korycki był księciem tatarskim). List
przypowiedni, Jasnoborski dostał już po włączeniu do stanu szlacheckiego.
409
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w imię jego zasług w 1667 r. indygenat pruski i herb Prus III. Jak podaje Marek Wagner
Koryccy mogli być spokrewnieni z tatarskimi rodami książęcymi 410, chodź w Polsce mieli
status szlachty niezamożnej. Szczególnie ciekawy jest też przypadek Jana Jasnoborskiego,
który przed nobilitacją należał do Kozaków zaporoskich. Ostatecznie jednak postanowił,
przyłączyć się do Rzeczpospolitej i służyć jej, walcząc z dawnymi pobratymcami 411. W imię
zasług otrzymał nobilitację w 1649 r., a dodatkowo również list przypowiedni na 100 konną
chorągiew pancerną412. 53% stanu osobowego wśród przebadanych rotmistrzów chorągwi
kozackich stanowiła szlachta średnia i podobnie jak w przypadku magnaterii służyły tutaj całe
rodziny jak np. Suchodolscy, Piaseczyńscy, Minorowie, Szemberkowie, Aksakowie czy
Kalińscy.
Jak już wcześniej wspomniano, o przynależności do danej grupy szlacheckiej w
znacznej mierze decyduje cenzus majątkowy. Władzę nad chorągwiami kozackimi, mieli
zarówno bogaci magnaci, bogatsza szlachta średnia, zwykła szlachta średnia jak i uboga
szlachta nie posiadająca większego majątku. Największym bogactwem mogli pochwalić się
niektórzy przedstawiciele magnaterii, do których w pierwszym rzędzie należy zaliczyć
Władysława Myszkowskiego i Adama Hieronima Sieniawskiego, a także przedstawicieli
rodów Sapiehów, Potockich i Lanckorońskich413. Ci pierwsi rzeczywiście zgromadzili wielkie
fortuny, nie obciążone żadnymi długami, jednakże w przypadku większych i silnie
rozrodzonych familii magnackich, zadłużenie w niektórych przypadkach było dość wysokie.
Majątki Jana Ferdynanda, Pawła i Tomasza Sapiehy były zadłużone (tego pierwszego na
ponad 60000 tys. złp). Mimo tego w większości cieszyli się znacznymi fortunami, będąc
właścicielami licznych wsi, starostw, i majątków ziemskich. Istotnym faktem było
przekazywanie majętności wewnątrz rodu, nie tylko z ojca na syna ale także, na braci,
kuzynów czy dalekich krewnych. Jan Fryderyk Sapieha był posiadaczem znacznego majątku
odziedziczonego po rodzinie414. W podobnej sytuacji zresztą znalazł się Andrzej Potocki, syn
Stanisława „Rewery‖ Potockiego, na którego ojciec scedował miasteczko Stanisławów, a
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M. Wagner, Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII w., Toruń 1995, s. 16.
Instrukcja posłom na sejm z sejmiku przedsejmowego 11 października 1649 [w:] Akta sejmikowe ziemi
chełmskiej 1572-1668, oprac. W. Bondyra, H. Gmiterek, J. Ternes, Lublin 2013, s. 289; „Ponieważ Semen
Zabuski, Jaśko Jasnoborski i Iwan Gandza, będąc Kozakami regestrowymi, znacznie to oświadczyli, jako są
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przez brata Tomasza.
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które on własnym wysiłkiem finansowym doprowadził do świetności. Bracia Sobiescy
również otrzymali za młodu od ojca dwa starostwa: najpierw jaworowskie otrzymał Marek,
które następnie po otrzymaniu starostwa krasnostawskiego, przekazał jaworowskie swojemu
bratu Janowi415. Z kolei Jan Potocki odziedziczył po Zygmuncie Przerębskim majętność
uścieską. Istotnym wkładem w majątek, były również posagi wnoszone przez żony. W wielu
przypadkach, magnaci dzięki takim zabiegom powiększali swoje dobra kilkukrotnie. Czasem
doprowadziło to nawet do oddłużenia majątku416. Jak już wcześniej zasygnalizowano, miało
to wpływ na zawieranie powtórnych małżeństw przez magnatów z przyczyn ekonomicznych.
Z problemem tym borykała się także średnia szlachta, chociaż w jej przypadku pobudki
ekonomiczne nie musiały mieć tak dużego znaczenia jak w przypadku magnatów. Oprócz
wspomnianego wcześniej Pawła Sapiehy, olbrzymi posag od żony otrzymał Krzysztof
Franciszek Sapieha i Tomasz Sapieha.
Zamożność pozwalała nie tylko na wystawianie własnych prywatnych oddziałów
wojskowych, ale także na bogaty mecenat kulturalny i religijny. W wielu przypadkach
fundowano klasztory, kościoły, obiekty sakralne, inwestowano również w infrastrukturę
militarną i wojskową. Andrzej Potocki przeznaczał znaczne ilości pieniędzy na
ufortyfikowanie Stanisławowa, dzięki czemu mógł on oprzeć się najazdom. Fundacje na rzecz
obiektów sakralnych były jednak znacznie częstsze. Władysław Myszkowski, Andrzej
Potocki, Piotr Potocki, Jan Fryderyk Sapieha, Paweł Jan Sapieha, otaczali mecenatem
kościoły i kolegiaty417. Oprócz tego budowali sobie pałace czy zakładali niewielkie
miasteczka (Stanisław Lanckoroński)418, spełniające określone cele.
Wśród średniej szlachty również możemy znaleźć osoby o wysokim statusie
majątkowym, często nie ustępującym nawet magnatom. Gottard Butler był rotmistrzem
chorągwi kozackiej i zarządcą ekonomii grodzieńskiej, która była niezwykle rentowna. Jana
Grzybowskiego stać było nie tylko na posiadanie majątków podwarszawskich i własnego
miasteczka Grzybowa, ale także własnych wsi a nawet placu w Warszawie na Krakowskim
Przedmieściu419. Identycznie jak w przypadku Andrzeja Potockiego, opiekującego się
Stanisławowem, postępował Rafał Makowiecki, który zainwestował własny majątek w
fortyfikacje zamku i miasta w Trembowli, dzięki czemu mogła ona obronić się przed
415

Rody magnackie…, s. 256-257.
A. Rachuba, Paweł Jan Sapieha [w:] „PSB‖, t. XXXV, Warszawa-Kraków 1994, s. 145-147. Dzięki
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najazdem tureckim420. Samuel Bal wpadł na genialny pomysł by wybudować w należącej do
niego Cisnej, groblę dzięki której mógł pobierać myto od kupców421. Najbogatszymi
przedstawicielami szlachty średniej byli Spytek Pstrokoński, Stanisław Witowski, Stefan
Konstanty Piaseczyński i Krzysztof Franciszek Korniakt. Pierwszy był jednym z
najzamożniejszych ludzi na Kujawach, posiadał klucz dóbr zwany „Pstrokońszczyzną‖, a
także dzierżawił mennice królewskie, które organizowały fundusze na wyprawę wiedeńska w
1683 roku422. Kreatorem pozycji majątkowej Witowskiego był jego ojciec Stanisław. Sam
posiadał liczne starostwa i dobra. Był też mecenasem i kolekcjonerem sztuki. Gromadził
traktaty architektoniczne a jako starosta lubelski dokończył budowę kaplicy św. Krzyża u
Dominikanów lubelskich, ufundował kościół Dominikanów w Wysokim Kole i otoczył
opieką gimnazjum Vitowianum w Jedlińsku423. Piaseczyński należał do najbogatszych ludzi
na Ukrainie, posiadał dobra w woj. czernihowskim i na siewierszczyźnie, które zostały
zniszczone, a za które otrzymał odszkodowanie 7000 złp. Będąc w dobrej komitywie z
Kozakami, otrzymał też dobra od hetmana Pawła Tetery i Atanazego Czerlenkowskiego.
Status Krzysztofa Korniakta plasował się gdzieś pomiędzy szlachtą średnią a magnaterią.
Posiadał on kamienicę przy rynku we Lwowie i 11 wsi. Zwyczajem magnatów wystawiał
prywatne chorągwie, które brały udział w najważniejszych kampaniach wojennych
prowadzonych przez Rzeczpospolitą424.Wysokim statusem majątkowym odznaczał się
również Michał Stanisławski, który posiadał liczne wsie w woj. krakowskim, ruskim,
podolskim i sandomierskim, ufundował również szpital dla żołnierzy w Kamieńcu i
przeznaczył 2 tys. zł na bursę kolegium jezuickiego w Barze. Pozostali rotmistrzowie
wywodzący się ze średniej szlachty również posiadali majątki, których podstawę w
większości przypadków stanowiły starostwa i wsie otrzymywane w imię zasług wojennych
bądź ofiarowywane od rodziny. Nawet co bardziej zasłużeni przedstawiciele biednej szlachty,
dzięki swoim dokonaniom mogli powiększyć swój stan posiadania, awansując tym samym do
grona szlachty średniej. Takim przykładem jest choćby Michał Morzkowski, który otrzymał
za zasługi wojenne kilka wsi, dzięki czemu stać go było na budowę dworku w
Siemianówce425.
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Rodzina i związki rodzinne
Rodzina jak wiemy jest podstawową komórką społeczną. Nie inaczej było w okresie
Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedy to ta podstawowa komórka stanowiła podporę
całego systemu społecznego. To właśnie status rodu, wpływał na pozycję danego szlachcica.
W 27 przypadkach z przebadanych 100, przypuszcza się iż nie posiadali oni ani jednego
potomka. Jedną z przyczyn można upatrywać w karierze wojskowej, której całkowicie
podporządkowywano życie lub też przedwczesnej śmierci np. na polu bitwy czy w wyniku
pojedynku. Z tej grupy, 21 osób było żonatych, ale nie posiadało dzieci, 6 osób było
kawalerami, i nigdy nie założyło rodziny. Wpływ kariery wojskowej i przedwczesna śmierć
na brak potomstwa szczególnie widoczne są w życiorysach Marka Sobieskiego 426 i Jana
Ferdynanda Sapiehy.
Zjawiskiem kontrastującym z niedoborami demograficznymi, było wielokrotne
zawieranie małżeństw praktykowane przez niektórych oficerów. Około 20% osób zawierało
związek małżeński więcej niż raz. W tym zestawieniu magnaci nieznacznie przegrywają ze
szlachtą średnią bo z przeanalizowanych 20 sylwetek, 7 magnatów żeniło się więcej niż raz.
Najwięcej bo aż 4 razy dokonał tego Michał Jerzy Czartoryski 427. Zaraz po nim plasuje się
Władysław Leszczyński z 3 małżeństwami428. Z kolei dwukrotnie żonaci byli między innymi
Zbigniew Firlej i Hieronim Lanckoroński. Średnia szlachta w 10 przypadkach zawierała
powtórne związki małżeńskie. Absolutnym rekordzistą był Jerzy ‖Dogiel‖ Cyryna, który
pięciokrotnie zawierał związek małżeński. Podobnie jak Leszczyński, 3 razy żenił się Stefan
Piaseczyński429. Do innych przedstawicieli średniej szlachty możemy zaliczyć Walentego
Fredrę, Michała Stanisławskiego, Piotra Komorowskiego, Samuela Nahoreckiego i Jana
Grzybowskiego. Dwa razy sakramentalne „Tak‖ powiedzieli także przedstawiciele ubogiej
szlachty Michał Morzkowski, Krzysztof Stapkowski i Stefan Woliński. W przypadku
426
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Stapkowskiego sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż zawierał on drugi związek
będąc przekonanym, że jego poprzedni jest nieważny ze względu na śmierć pierwszej żony430.
W środowiskach magnackich wielożeństwo było czymś naturalnym, a wręcz pożądanym.
Dzięki temu poprzez kolejne związki małżeńskie, nabywało się dobra wnoszone w posagach.
Zdarzały się nawet przypadki ślubu wewnątrz rodu czego dowodem jest małżeństwo
Andrzeja Potockiego, syna Jakuba, który ożenił się ze swoją kuzynką, córką Stanisława
„Rewery‖ Potockiego, Wiktorią Elżbietą, wdową po Adamie Hieronimie Sieniawskim431.
Koligacje i związki rodzinne między poszczególnymi magnatami a średnią szlachta
również były na porządku dziennym. Rotmistrz, w którego rodzinie silne były tradycje
wojskowe, wydawał córki za mąż za wojskowych, synowie zawierali małżeństwa z wdowami
po poległych oficerach432 a sam również najczęściej żenił się z panną, w której rodzinie
tradycje militarne odgrywały dużą rolę. Przykładem są choćby koligacje rodzinne oficerów
armii koronnej z kanclerzem Jerzym Ossolińskim. Syn Marcina Kalinowskiego, hetmana
polnego koronnego, rotmistrz Samuel Kalinowski, poślubił Urszulę Ossolińską, córkę Jerzego
Ossolińskiego, natomiast siostra Urszuli, Anna Teresa wyszła za Zygmunta Denhoffa,
rotmistrza husarskiego433. Sam Ossoliński poślubił Izabelę Daniłowicz, przyszywaną ciotkę
Jana Karola Daniłowicza, rotmistrza pancernego434. Matką jego była Anna Firlej, z której to
rodu pochodzili Andrzej i Zbigniew, również wojskowi. Ponadto Ossoliński wspierał ojca
swojego zięcia Samuela, Marcina, najpierw w staraniach o buławę hetmana polnego a
następnie o starostwo trembowelskie435, oraz próbował „usynowić‖ dwóch swoich kuzynów
Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego, rotmistrza husarskiego i Jerzego Adama, rotmistrza
pancernego. Spokrewniony z Ossolińskimi był także Krzysztof Korniakt, którego matką była
rodzona siostra kanclerza, Elżbieta. Zbigniew Firlej również żenił się z córkami magnatów,
najpierw z księżniczką Anną Wiśniowiecką a następnie z Katarzyną Opalińską. Zawieranie
mariaży między rodami magnackimi było normą. Hetman Stanisław Jabłonowski sam będąc
synem Anny Ostroróg, siostry przyrodniej Mikołaja Ostroroga starszego i ciotki Mikołaja
430
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Ostroroga młodszego, ożenił się z Anną Marią Kazanowską, bratanicą Adama Hieronima
Kazanowskiego, rotmistrza pancernego. Córka Aleksandra Koniecpolskiego, była

żoną

rotmistrza Stanisława Mariusz Jaskólskiego, natomiast Hieronim Lanckoroński, syn
Stanisława był żonaty z Jadwigą Cetner, siostrą Aleksandra, rotmistrza chorągwi kozackiej436
a Jan Lipski z Katarzyną Anną Sapieha, córką Pawła Jana Sapiehy rotmistrza i hetmana
wielkiego litewskiego. Jan Potocki, syn Stefana Potockiego, był mężem Teresy Cetner, córki
Aleksandra a następnie Urszuli Daniłowicz, wdowy po Piotrze Potockim i siostry Jana Karola
Daniłowicza. Jego krewniak Piotr Potocki ożenił się najpierw z Katarzyną Ostroróg, córką
Mikołaja i siostrą Mikołaja młodszego i ze wspomnianą wcześniej Urszulą Daniłowicz.
Kazimierz Melchiades Sapieha, brat Jana Ferdynanda pojął za żonę Helenę Daniłowicz,
siostrę Urszuli i Jana Karola. Małżonką Adama Hieronima Sieniawskiego była Wiktoria
Elżbieta Potocka, późniejsza żona Piotra Potockiego. Nawet Stanisław Witowski pojął za
żonę przedstawicielkę magnackiego rodu z województwa lubelskiego Eleonorę Firlej437. To
zestawienie pokazuje nam jak bardzo skoligacone i połączone różnymi relacjami rodzinnymi
były familie szlacheckie, szczególnie te w których żywe były tradycje wojskowe.
Tradycje wojskowe w rodzinie.
Istotnym zagadnieniem, jeśli chodzi o dowódców, są pewne pielęgnowane w
rodzinach zwyczaje wojskowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Aż 68 rotmistrzów
kultywowało tradycje militarne. Najczęściej takie wczesne doświadczenia zapoczątkowywał
jakiś przodek, który wykazał się ponad przeciętnymi zdolnościami i zasługami. To zjawisko
było szczególnie popularne w rodach magnackich, których to przedstawiciele dla
podkreślenia splendoru swego dziedzictwa, wielokrotnie przywoływali pamięć zasłużonego
protoplasty. Szymon Starowolski, w swoim dziele „Wojownicy Sarmaccy‖ wymienia co
bardziej zasłużonych przedstawicieli rodów: Ostrorogów, Lanckorońskich, Firlejów,
Sieniawskich, Komorowskich, Sapiehów, Potockich i Chmieleckich. Wspomniani są choćby
przodkowie Sapiehów: Andrzej regimentarz Zygmunta Augusta i Jan, który „…Dokonawszy
wielkich czynów otoczył nowym blaskiem sławę swoich przodków…‖ walczył w Inflantach
pod Mikołajem Radziwiłłem i Karolem Chodkiewiczem oraz Potockich: Jan Potocki,
dowódca

hetmana

Jana

Zamojskiego,

z

którym

walczył

przeciwko

cesarzowi

Maksymilianowi, hospodarowi mołdawskiemu Michałowi i kozakowi Nalewajce438. Tradycja
wojskowa pewnych rotmistrzów sięgała czasów nieraz bardzo odległych, następnie była przez
nich kontynuowana i przekazywana dalej poprzez ich dzieci i następców.
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Nie trzeba szukać nawet w dalszych pokoleniach aby zauważyć pewną ciągłość jeśli
chodzi o uczestnictwo w tych samych chorągwiach, piastowanie podobnych funkcji czy w
ogóle podjęcie kariery wojskowej. W przypadku magnatów jest to bardzo widoczne, gdyż ich
kariery nie tylko szybko rozwijały się dzięki, wsparciu rodziny ale też wychowanie w duchu
wojskowym wpływało na podjęcie decyzji o związaniu swojego życia z tą niełatwą drogą
kariery. Choćby synowie Stanisława Koniecpolskiego, Marcina Kalinowskiego czy
Stanisława Lanckorońskiego, związali swój los z wojskiem. Obu synów Stanisława było
rotmistrzami chorągwi pancernych439. Syn Stanisława Koniecpolskiego, Aleksander brał
udział w kampaniach wojskowych ojca. Synowie Mikołaja Ostroroga starszego, również
porobili kariery jako rotmistrzowie pancerni. Zarówno Mikołaj młodszy jak i Andrzej byli
oficerami tej formacji440. Szczególnie służbę w jeździe pancernej upodobali sobie Potoccy i
Sapiehowie, i w nieco mniejszym stopniu Firlejowie i Lanckorońscy. Nie tylko magnaci
masowo służyli w jeździe średniej. Średnia szlachta również tak rozpoczynała swoje kariery.
Nie brakuje i tutaj zatem całych rodzin szlacheckich. Bracia Aksakowie, Piaseczyńscy,
Kalińscy, Szemberkowie czy Bałabanowie walczyli ramię w ramię. Marek Gdeszyński,
przygotowywał swojego syna Marcjana, aby ten w odpowiednim momencie objął jego
chorągiew. Co prawda nie został on rotmistrzem ale zrobił karierę w wojsku jako porucznik
441

. W podobny sposób przysposobili do służby swoje dzieci Sebastian Machowski, Stanisław

Służewski i Stanisław Witowski442. Identycznie postąpił Samuel Bal ze swoim synem
Mikołajem443. Tobiasz Minor walczył ramię w ramię z dwoma swoimi synami Jerzym i
Aleksandrem444. Częstym zjawiskiem było przekazywanie chorągwi swoim następcom, czyli
braciom, bratankom, wujom, zięciom albo synom. Oprócz wspomnianych już Machowskiego
i Służewskiego, podobną cesję wykonał Jan Karol Daniłowicz, Andrzej Suchodolski i

439

Rody magnackie…, s. 94-95; J. Wimmer, Hieronim Lanckoroński [w:] „PSB‖, t. XVI, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk 1971, s. 441; Zbigniew objął chorągiew kozacką w 1649 r., natomiast Hieronim był
porucznikiem i faktycznym dowódcą chorągwi swojego ojca, list na swoją otrzymał dopiero na początku 1656 r.
440
W. Majewski, Mikołaj Ostroróg [w:] „PSB‖, t. XXIV, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 519.
Andrzej posiadał chorągiew państwową królewska, natomiast Mikołaj młodszy komputową od 1655 r. Razem
wzięli udział w bitwie pod Gródkiem 29 IX 1655 r. w zgrupowaniu sił Stanisława „Rewery‖ Potockiego.
441
M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów…, s. 95, Z. Lasocki, Marek Gdeszyński [w:] „PSB‖, t. VII,
Kraków 1948-1958, s. 361, S. Uruski, Herbarz…, t. IV, Warszawa 1907, 124-125; W „Polskim Słowniku
Biograficznym‖ Marek Gdeszyński jest określany jako bezpotomny. Jest to jednak błędna informacja, gdyż jak
podaje M. Wagner, miał syna Marcjana Marka, który służbę swoją rozpoczął w 1648 r. w chorągwi kozackiej
Jana Piaseczyńskiego i był synem Marka, który zginął w 1649 r. Pieczętują sie ponadto tym samym herbem
Gozdawa i mają te same majątki.
442
M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów…, s. 291. Witowski Adam karierę w wojskowości rozpoczął w
1673 r. jako towarzysz w chorągwi pancernej Stanisława Jabłonowskiego a w 1685 roku został awansowany na
porucznika pancernej chorągwi hetmańskiej, walcząc z wojskami tureckimi i tatarskimi.
443
Ł. Bajda, Balowie…, s. 39, 80. Mikołaj razem ze swoim kuzynem Matiaszem, synem Jana Samuela, również
rotmistrzem kozackim, polegli w bitwie pod Beresteczkiem w 1651 r.
444
M. Wagner, Słownik biograficzny oficerów…, t. II, s. 176-177.
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Aleksander Cetner445. Gdy rotmistrz nie miał potomstwa, któremu mógł przekazać chorągiew,
oddawał ją w opiekę bratu lub najbliższemu krewniakowi, który był oficerem. W taki sposób
postąpił Jacek Szemberk, oddając chorągiew bratu Michałowi Krzysztofowi czy Kazimierz
Melchiades Sapieha, Janowi Ferdynandowi. Tradycje cedowane na potomków doprowadziły
do powstania wielkich rodów o obyczajach wojskowych, sięgających jeszcze czasów
średniowiecza, kiedy to za zasługi zacnego przodka cały ród otoczony był sławą i chwałą. Nic
więc dziwnego, że jego potomkowie ze wszech miar chcieli mu dorównać, chodź nie zawsze
im się to udawało.
Wykształcenie i edukacja.
Edukacja ma dla człowieka bardzo duże znaczenie. Nie tylko pozwala mu zdobyć
wiedzę, ale też odpowiednią ogładę i obycie w świecie. Bogata szlachta zawsze
przywiązywała dużą wagę do edukacji, gdyż w ten sposób nie tylko nabywała odpowiedniej
w pewnych sferach wytworności i przydatnej wiedzy, ale także mogła zaznajomić się z
zagraniczną kulturą i obyczajami. W grupie 100 rotmistrzów pancernych ok. 24% to osoby, o
których wiemy iż mogli posiadać pewne wykształcenie. Ta statystyka pokazuje wyraźnie, że
majątek i tradycje rodzinne miały duże znaczenie, przy planowaniu edukacji dzieci i
młodzieży. Niektóre rodziny nie mogły sobie po prostu pozwolić na kształcenie swoich
latorośli, a niektóre od samego początku wybierały kariery wojskowe, rezygnując z
wykształcenia.
W części przypadków, kreuje się pewien jeden słuszny model edukacji i wychowania.
We wczesnym dzieciństwie nad opieką i wychowaniem syna szlacheckiego, miała czuwać
najbliższa rodzina, tudzież inna osoba jak guwernantka czy preceptor446. Adamem
Hieronimem Sieniawskim opiekowała się jego matka i babka w majątku w Brzeżanach,
Mikołajem Kisielem brat Adam, a Pawłem Janem Sapiehą jego brat Andrzej i stryj Lew 447.
Następnym etapem w edukacji były kolegia, prowadzone przez zakonników. Szczególną
estymą cieszyło się kolegium nowodworskie, ale też kolegia jezuickie w Łucku (Jan Fryderyk
Sapieha), Braniewie (Sapieha Paweł) a nawet w Lublinie (Tomasz Sapieha). Program
nauczania w tego typu szkołach był jednolity, zakładał przede wszystkim naukę języków
445

A. Haratym, Andrzej Suchodolski [w:] „PSB‖, t. XLV, Warszawa-Kraków 1994, s. 266-267. Suchodolski
swoją chorągiew przekazał w 1655 r. W 1659 r. po Mikołaju chorągiew przejął Samuel Firlej Broniowski; Z.
Lasocki, Aleksander Cetner…, s. 237. Po Aleksandrze Cetnerze jego chorągiew przejął syn Jan, starosta
szczurowiecki.
446
Preceptorem Aleksandra Koniecpolskiego był sam Szymon Starowolski.
447
A. Rachuba, Paweł Jan Sapieha [w:] „PSB‖, t. XXXV, s. 138-139. Przypadek Pawła Jana jest szczególny, z
uwagi na to, iż mimo oddania go na nauki, szkoły nie ukończył. Spowodowane to było tym, że Sapieha nie
radził sobie z czytaniem i pisaniem, nałożyły się na to dodatkowo problemy finansowe. Ponadto Sapieha uważał,
że opieka brata Andrzeja, ogranicza jego rozwój, odetchnąć mógł dopiero gdy został oddany pod kuratelę Lwa
Sapiehy.
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klasycznych czyli łaciny i greki a był dostosowany do poziomu i wieku uczniów 448. Do
kolegiów mogli uczęszczać tylko katolicy. Jan Potocki kształcił się w szkole ariańskiej w
Raciborsku koło Krakowa, której opiekunem był Krzysztof Morsztyn449. Innowiercy mieli
pewne problemy jeśli chodzi o podejmowanie nauk na katolickich uniwersytetach, dlatego
musieli wybierać takie, które gwarantowały im swobodę wyznania i takie same prawa jakie
posiadali studenci katoliccy. W ten sposób uniwersytety wybrali Balowie, którzy kształcili się
na uczelniach w Ingolsztadt450 i w Padwie oraz Krzysztof

Korniakt, wykształcony na

uczelniach w Padwie i Grazu. Szczególnie Padwa, była popularna wśród innowierców, gdyż
mogli oni uczestniczyć tam we władzach uniwersyteckich i na normalnych warunkach
uzyskiwać stopnie naukowe451. Wracając jednak do kolegiów, były one pewnym
przystankiem na drodze do uniwersytetów, i to tutaj co zdolniejsi uczniowie mieli okazję
zaprezentować swoje talenty. Władysław Leszczyński, grał „Prudencję‖ w teatrzyku
szkolnym w czasie przyjazdu króla, a także napisał wiersz na część prymasa Firleja 452. Jan
Potocki w tym okresie swojej edukacji napisał mowy oratorskie chwalące królewską parę a
twórczość Stanisława Witowskiego znalazła się w Epicedium wydanym w 1620 r. Natomiast
Adam Hieronim Sieniawski zasłynął jako szkolny prymus453.
Po zdobyciu solidnych podstaw edukacyjnych, młodzi szlachcice rozpoczynali nauki
na uniwersytetach, najpierw w Polsce a następnie za granicą. Popularnością cieszył sie
Uniwersytet Krakowski, na którym studiowali min. Marek Sobieski, Jan Fryderyk Sapieha,
Krzysztof Franciszek Sapieha, Jan Potocki (student retoryki), Andrzej Potocki syn Jakuba i
Mikołaj Ostroróg młodszy. Kolejnym etapem była podróż zagraniczna. Najczęściej
wyjeżdżano do Włoch, Francji i Niderlandów. Niesłabnącą popularnością, cieszyła się
Bolonia i Padwa. W Niderlandach i Paryżu uczono się sztuki inżynieryjnej i artyleryjskiej.
Krzysztof Grodzicki z bratem Pawłem kształcili się w tym zakresie w Niderlandach. W
stolicy Francji, kształcił się Marek Sobieski, który uczył się tam humanistyki, języków
obcych i tzw. „sztuk rycerskich‖ czyli jazdy konnej i szermierki. Wiedzę o artylerii i
inżynierii wojskowej podobnie jak Grodziccy zdobywał w Niderlandach454. Opis podróży
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W. Kłaczewski, Jerzy Ossoliński…, s. 31.
M. Nagielski, Jan Potocki [w:] „PSB‖, t. XXVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdański-Łódź s. 29-30. Jan
Potocki, herbu Szreniawa nie miał nic wspólnego z Janem Potockim herbu Pilawa. Możliwe, że była to inna
gałąź rodu Potockich. Rodzina Jana była związana z ruchem reformacyjnym. Jego dziad Jan był innowiercą,
ojciec Adam arianinem, podobnie jak matka Zofia Przypkowska. Z racji wyznania nie mógł uczyć się w
kolegiach prowadzonych przez zakony katolickie.
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W Ingolsztadt studiował Jan Oleśnicki, w Padwie Jan Fryderyk i Tomasz Sapiehowie.
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Ł. Bajda, Balowie…, s.99; M. Chachaj, Protestanci polscy na studiach w katolickich uniwersytetach
zagranicznych w latach 1564-1660, [w:] „RES HISTORICA‖, z.10, r. 2000, s. 192-194.
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W. Dworzaczek, Władysław Leszczyński…, s. 152-153.
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W. Kłaczewski, Jerzy Ossoliński…, s. 32-35.
454
W trakcie podróży z bratem po Europie, w Lowanium doszło do spotkania między braćmi Sobieskimi a
Janem Potockim, który podróżował razem z dworem Bogusława Radziwiłła a następnie z Michałem
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braci Sobieskich, możemy odnaleźć w „Diariuszu drogi‖, opracowanym przez Sebastiana
Gawareckiego455. 20 maja 1646 r. doszło do spotkania w Lowanium, braci Sobieskich z
Janem Potockim, który przebywał na dworze u Bogusława Radziwiłła. Natomiast 3 lipca,
podczas wizyty u Mikołaja Ostroroga spotkali się z Michałem Stanisławskim456. Jan Fryderyk
Sapieha kończąc paryskie uczelnie, zaopatrzony został w specjalistyczną wiedzę, dotyczącą
fortyfikacji, dzięki czemu mógł się poszczycić mianem specjalisty i konsultanta w tej
dziedzinie.
Po zakończeniu studiów, magnateria i bogata szlachta średnia posiadała solidne
kwalifikacje, które pomocne okazywały się w wyścigu po urzędy i intratne stanowiska. A jak
wiemy w ówczesnych czasach piastowanie kluczowych urzędów było wyznacznikiem pozycji
społecznej, na której podkreśleniu tak bardzo zależało magnatom i szlachcie średniej.
Uwagi dotyczące obyczajowości.
Na koniec warto wspomnieć o pewnych problemach, z którymi borykali się oficerowie
jazdy pancernej. Specyficznym zjawiskiem, choć chyba biorąc pod uwagę charakter Polaków
normalnym, była awanturnicza natura niektórych dowódców. Organizowanie zajazdów,
awantury i burdy były na porządku dziennym. Jerzy Bałaban, Krzysztof Stapkowski i
Aleksander Cetner dokonywali nielegalnych zajazdów, przez co skazani byli na banicję i
infamię. Michał Stanisławski, Krzysztof Franciszek Sapieha, Karol Potocki i Władysław
Leszczyński, również zostali skazani na banicję tyle, że za ekscesy własnych chorągwi. Stefan
Piaseczyński wszczynał awantury na sejmach. W 1672 r. doszło by do samosądu gdyby nie
pomoc posłów z województwa krakowskiego. Na Aleksandra Koniecpolskiego i jego
podwładnego Daniela Czaplińskiego skarżył się nie tylko Chmielnicki, ale również posłowie
moskiewscy. Jan Jasnoborski, były Kozak zaporoski, także został skazany na infamię za
porwanie Agnieszki Królikówny. Wyrok jednak nie został wykonany, gdyż Jasnoborski
znajdował się pod jurysdykcją hetmańską, przebywając w obozie pod Żwańcem. Wchodzenie
w konflikt z prawem odbywało się także poprzez nieuprawnione zajmowanie dóbr,
przetrzymywanie ich, i odmawianie dostępu do nich prawowitym właścicielom. Wówczas
wstępowano na drogę sądową, lecz procesy wlokły się niemiłosiernie przez lata. W ten
sposób rodziły się sytuacje konfliktowe wewnątrz stanu szlacheckiego.
Istotnym problemem było również nadużywanie alkoholu. Pułk Sebastiana
Machowskiego, poniósł klęskę w bitwie pod Brahiłowem z powodu pijaństwa dowódcy.
Stanisławskim i Mikołajem Ostrorogiem. Wszyscy byli rotmistrzami chorągwi autoramentu narodowego, w tym
chorągwi kozackich.
455
S. Gawarecki, Diariusz drogi: Podróz Jana i Marka Sobieskich po Europie 1646-1648, oprac. Marek
Kunicki-Goldfinger, Warszawa 2013.
456
Ibidem, s. 111, 253.
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Daniel Czaplicki również posądzany był o pijaństwo i dokonywanie pod jego wpływem burd
i awantur. Samuel Komorowski, zginął wracając w stanie upojenia alkoholowego z przyjęcia
u Bogusława Radziwiłła, zaplątując się własnym szalem w koła kolasy457. Alkoholowych
ekscesów dopuścił się także Adam Radliński, przebywając na leżach zimowych w Gdańsku w
1656 r. Relacje o tym podaje nam Jakub Łoś w swoim pamiętniku: „Wziąwszy Chojnice
przyszliśmy w dzień św. Marcina, 11 listopada pode Gdańsk i stanęliśmy ćwierć mili dobre
od Szotlandu, w takie mrozy, iż armata wszystka po ledzie szła… W dzień św. Szczepana 26
grudnia kapelan jeden żołnierski… przypominał dzieła hetmanów dawnych polskich jak to:
Zamojskiego, Żółkiewskiego, Koniecpolskiego, aż pan Radliński, porucznik książęcia
Dymitra Wiśniowieckiego, pijany odezwał się: „A teraźniejszego jm. pana Potockiego, popie
to czemu nie wspominasz?‖ Pijany to wprawdzie mówił, ale nie doszło prawie tygodnia
znacznie Pan Bóg krzywdy pomścił się kapłańskiej…‖458.
Jak widać oficerowie byli normalnymi ludźmi i im też zdarzało się popełniać pomyłki,
bo przecież błądzić jest rzeczą ludzką. Z drugiej jednak strony oficer ponosi
odpowiedzialność nie tylko za własne życie, lecz także swoich żołnierzy, przez co wymaga
się od niego więcej, jeśli chodzi o właściwe postępowanie.

Wnioski
Wśród kadry dowódczej jazdy kozackiej mamy pełen przekrój społeczeństwa
szlacheckiego. Mamy tu do czynienia z magnatami, przedstawicielami szlachty średniej,
ubogiej a nawet cudzoziemcami nobilitowanymi i indygenowanymi. Podobnie jest ze
statusem majątkowym, który ze względu na swoją różnorodność w podobny sposób wpisuje
się w podziały wewnątrz samej szlachty. Tradycje wojskowe, obrona umiłowanej wolności
szlacheckiej i zamieszkiwanie terytoriów, stale narażonych na najazdy wrogów ościennych,
miały wpływ na wybór ciężkiej i bardzo niebezpiecznej służby wojskowej, podczas której
duża część oficerów traciła nie tylko majątki ale i życie. Cześć szlachty, szczególnie tej
najbogatszej, była wykształcona, co niewątpliwie mogło być pomocne podczas wojny, ze
względu na znajomość prawideł nowoczesnej jak na tamte czasy techniki wojennej.
Większość dowódców jednak nie posiadała wykształcenia, co nie przeszkodziło im osiągać
wysokich stopni wojskowych, czy też otrzymywać licznych gratyfikacji, związanych z
pełnioną służbą.
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A. Przyboś, Samuel Aleksander Komorowski [w:] „PSB‖, t. XIII, s. 432.
J. Łoś, Pamiętnik towarzysza…, s. 74-75; Kara za obraźliwe słowa dotknęła cały pułk Wiśniowieckiego,
kiedy to został zaatakowany i rozgromiony przez Szwedów. Autor zauważa, że była to kara od Boga za
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Zdrajca czy patriota? Postawa Hieronima Augustyna Lubomirskiego wobec Augusta II
W dniu 19 lipca 1702 r. na polach nieopodal wsi Kliszów wojska polsko-saskie
stoczyły bitwę z armią szwedzką dowodzoną osobiście przez króla Karola XII. August II, król
polski i zarazem książę elektor saski, chciał zatrzymać marsz Szwedów usiłujących zająć
Kraków. Na czele wojsk polskich stał hetman wielki koronny Hieronim Augustyn
Lubomirski. Buławę otrzymał niespełna dwa miesiące wcześniej, po nagłej śmierci
dotychczasowego hetmana Feliksa Potockiego. August II powierzył mu ten urząd, ponieważ
Lubomirski znany był ze swojego doświadczenia wojskowego. Służbę wojskową zaczynał
pod komendą Sobieskiego, gdy ten jeszcze był hetmanem, a później kontynuował ją po jego
koronacji. Niejednokrotnie wykazał się męstwem, m.in. w bitwie z Tatarami 24 sierpnia 1674
r. pod Lesienicami, podczas której osobiście poprowadził decydującą szarżę na wroga.
Walnie przyczynił się do wiktorii wiedeńskiej w 1683 r. i do zwycięstwa w drugiej bitwie pod
Parkanami. Brał też udział w walkach na Węgrzech i w Mołdawii459. Przez wszystkie te lata
wyrobił sobie opinię dobrego wodza. Dlatego August II, po licznych niepowodzeniach
militarnych trapiących go od początku wielkiej wojny północnej, wierzył że powierzenie mu
buławy jest jednym z najlepszych rozwiązań.
Klęska wojsk polsko-saskich pod Kliszowem została w historiografii przypisana
właśnie Lubomirskiemu. Uznano, że w trakcie walki celowo wycofał on oddziały koronne,
aby poprzez ewentualne zwycięstwo, August II nie wzmocnił swojej pozycji w
Rzeczpospolitej. Wydarzenie to powiązano z późniejszą chęcią Lubomirskiego zdobycia
korony królewskiej po detronizacji Augusta II przez konfederatów warszawskich w 1704
r.460 Istotnie, hetman miał takie plany, ale wydarzenia z 1704 r. nie powinny być
przenoszone na decyzje podejmowane dwa lata wcześniej. W 1702 r. polska szlachta nie
459

K. Piwarski, Hieronim Lubomirski hetman wielki koronny, Kraków 1929, ss. 15-45; J. Wimmer, Lubomirski
Hieronim Augustyn, Polski Słownik Biograficzny (PSB), Wrocław-Warszawa-Kraków 1973 r., t. XVIII, ss. 1113.
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Anonim (Erazm) Otwinowski, Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II od roku 1696-1728, Kraków 1849,
wyd. J. Czech, s. 39. Czytamy tam pod rokiem 1702: „Hetman koronny Lubomirski mając już Szweda w sercu
nic szczerze nie poczynał, jako dalsza relacja pokaże‖. Piszący post factum narrator okazał tutaj wszechwiedzę
zmierzając do przedstawienia późniejszego odejścia H. A. Lubomirskiego od Augusta II i niczym nie
uzasadniając rzekomo zdradzieckich intencji hetmana już w 1702 r. Zresztą nie jest to jedyna niekonsekwencja.
Otwinowski początkowo twierdził, że H. A. Lubomirski był jednym z tych, którzy namawiali Augusta II do
rozpoczęcia wojny ze Szwecją, co mija się z prawdą (s. 18). Na następnych stronach sam siebie koryguje pisząc:
„Trzech tylko takich było w senacie, którzy radzili wojnę z Szwedem, [Jan] Przebendowski wojewoda
malborski, [Franciszek] Gałecki [wojewoda] inowrocławski i [Stanisław] Szczuka podkanclerzy litewski‖ (s.
31); Porównaj również K. Krzyżak, Działalność polityczna Hieronima Lubomirskiego u schyłku XVII i w
początkach XVIII wieku, Rzeszów 2006 (maszynopis pracy doktorskiej), ss. 85-104.
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dążyła jeszcze do detronizacji Augusta II, a żądanie abdykacji kierowane do króla przez
Karola XII, nie wypływało z inspiracji samych Polaków461. Mimo to, historycy dopatrzyli
się w Lubomirskim podstępnego zachowania. Kazimierz Piwarski okrzyknął go zdrajcą,
Marian Kukiel występnym, a Jan Wimmer oskarżył go o konszachty z wrogiem462. Ten
ostatni, wybitny specjalista z zakresu wojskowości XVII i XVIII w., nie odmówił
Lubomirskiemu talentów i doświadczenia, lecz zarzucił mu, że hetman kierując się ambicją,
podejmował decyzje, które szkodziły polskiej racji stanu463. W najnowszej monografii bitwy
kliszowskiej, Marek Wagner podtrzymuje zarzut zdrady hetmana, starając się jednak znaleźć
okoliczności łagodzące, takie jak brak wiary Lubomirskiego w zwycięstwo czy podjęcie
nieprzemyślanej decyzji o odwrocie, w wyniku posiadania specyficznych cech charakteru.
Konsekwentnie z innymi historykami, Wagner widzi w hetmanie już pod Kliszowem
opozycjonistę wobec Augusta II, mimo że król zaledwie przed kilkoma tygodniami obdarzył
go buławą wielką464. Stara się również znaleźć w magnacie, objawy pogarszającej się
kondycji fizycznej i psychicznej, które niespełna cztery lata po bitwie pod Kliszowem
doprowadzą do śmierci Lubomirskiego.
Powiązanie

nieszczęśliwego

przebiegu

bitwy

kliszowskiej

z

późniejszym

wystąpieniem Hieronima Augustyna Lubomirskiego przeciwko Augustowi II, stworzyło w
historiografii wizerunek zdrajcy. Lecz czy rzeczywiście hetman na to miano zasługuje? Czy
Lubomirski wyrażając dezaprobatę wobec postępowania króla zwyczajnie warcholił, czy
przeciwnie kierował się pobudkami patriotycznymi? Żeby odpowiedzieć na te pytania, należy
od początku prześledzić relacje wiążące Wettyna z księciem oraz przedstawić cele
królewskiej polityki.
Śmierć Jana III Sobieskiego zapoczątkowała okres najdłuższego i chyba jednego z
najbardziej burzliwych bezkrólewii w historii Rzeczpospolitej. Hieronim Augustyn
Lubomirski, ówcześnie podskarbi koronny, zasugerował ambasadorowi francuskiemu
Melchiorowi de Polignac, aby przedstawiciel bocznej linii Burbonów Franciszek Ludwik
książę Conti został kandydatem do tronu polskiego465. Lubomirski osobiście poznał
Contiego, podczas kampanii prowadzonej na Węgrzech w latach 1683-1685. Polignac
skonsultował tę decyzję z Ludwikiem XIV i uzyskawszy zgodę na wysunięcie tej
kandydatury, zaczął natychmiast montować profrancuskie stronnictwo, które poparłoby
Contiego podczas sejmu elekcyjnego. Oczywiście, nadrzędną rolę zaczął odgrywać sam
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Lubomirski. Inne plany miał hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski. Chciał on
utrzymać na tronie dynastię Sobieskich i proponował obrać na króla któregoś z synów Jana
III. Jednak kandydatury królewiczów budziły duże kontrowersje i w końcu Jabłonowski, aby
zablokować wybór Contiego, postawił na elekta, który do tej pory wydawał się mieć
niewielkie szanse na wybór – księcia elektora saskiego Fryderyka Augusta466. Podczas
sejmu elekcyjnego prymas Michał Radziejowski nominował na króla Contiego, a namówiony
przez S. Jabłonowskiego biskup kujawski Stanisław Dąbski, nominował Wettyna. Podwójna
elekcja wywołała ogromne zamieszanie. Doszło do walk między frakcjami, polała się nawet
krew467. Ostatecznie zwyciężył ten kandydat, który znalazł się szybciej w Polsce i który
dysponował argumentem siły. 24 lipca 1697 r. Lubomirski pisał w liście do Adama
Sieniawskiego wojewody bełzkiego o nadziei rychłego przybycia Contiego do Polski,
podczas gdy Fryderyk August faktycznie zbliżał się już do polskich granic468. 27 lipca, gdy
Burbon był jeszcze w odległej Francji, Wettyn w Piekarach Śląskich zaprzysiągł pacta
conventa i wkrótce koronował się w katedrze wawelskiej przyjmując imię Augusta II.
Skłócona na sejmie elekcyjnym szlachta, pogodziła się z nowym królem na sejmie
pacyfikacyjnym w 1699 r. Hieronim Augustyn Lubomirski wycofał się w tym czasie z
aktywnego życia publicznego zaszywając się w rodowym gnieździe w Rzeszowie. Zajął się,
jak to ujął w liście do Sieniawskiego z 27 października 1698 r. „reparacją zrujnowanej
fortuny mojej‖. Chodziło o odbudowę Rzeszowa, który 9 października 1698 r. częściowo
spłonął po zaprószeniu ognia469. Nie oznaczało to, że przestał interesować się sprawami
państwowymi. W tym samym liście pisał o widmie wojny domowej grożącej Rzeczpospolitej
z powodu konfliktu szlachty litewskiej z rodem Sapiehów. Liczył na to, że król swoją
obecnością na Litwie uśmierzy niepokoje. Martwił go również inny problem: „Przyszła
dzisiejszej nocy wiadomość, że kurfirst brandenburski obległ swoimi wojskami Elbląg, na co
wszystka Warszawa srodze się strwożyła, ale i ja nie mniej jestem consternatus o tej nagłej
słysząc inwazji‖. Niepokój o losy ojczyzny, ale i obowiązki wynikające ze sprawowania
funkcji podskarbiego, ściągnęły go w kwietniu 1699 r. do Warszawy470. Lubomirski z
rzetelnością podchodził do swoich obowiązków, informując w listach o własnych zabiegach
zmierzających do tego, aby ponoszone wydatki odbywały się „bez szkody skarbowej‖471.
August II rozpoczął władanie od poszukiwania środków pozwalających mu wzmocnić władzę
królewską. Jego priorytetem było utrzymanie w Rzeczpospolitej swojej dynastii. Zamiana
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tronu elekcyjnego na tron dziedziczny, byłaby możliwa, gdyby królowi udało się zdobyć
własne księstwo i połączyć je lennem z Rzeczpospolitą472. Początkowo obiektem jego
zainteresowania była Mołdawia, lecz po pokoju karłowickim w 1699 r., August II musiał
poszukać sobie innych terenów do ekspansji. Wówczas jego wzrok padł na Inflanty
szwedzkie. Podczas spotkania z Piotrem I w Rawie, król ustalił wstępne plany wspólnego
zbrojnego wystąpienia473. W 1700 r. wojna stała się faktem, lecz niespodziewanie dla obu
władców, jej przebieg był inny od oczekiwanego. Wojska rosyjskie zostały pokonane pod
Narwą, a armia saska zmuszona do wycofania się z Inflant. Triumfatorem okazał się młody
szwedzki władca Karol XII.
Polski król wdając się w wojnę nie uzyskał zgody na jej prowadzenie ani przez sejm,
ani przez senat. Oficjalnie uczestniczył w niej jako elektor saski. Jednak działania wojenne
wkrótce przeniosły się na tereny Rzeczypospolitej. Sapiehowie, których August II nie zdołał
pogodzić ze szlachtą, poprosili Karola XII o pomoc. Był to dla niego doskonały pretekst do
tego, by zemścić się na Wettynie za jego agresję. Wojska szwedzkie przekroczyły graniczną
Dźwinę i siłą rzeczy Rzeczpospolita została wplątana w wojnę, której nie chciała. August II
ponosił konsekwencje prowadzenia swej awanturniczej polityki474. W wojnie tej, nie odegrał
już żadnej roli hetman S. Jabłonowski, który zmarł 3 kwietnia 1702 r. Jego następcą został
hetman polny Feliks Potocki. Wakującą buławę polną otrzymał Hieronim Augustyn
Lubomirski. „Gdy już tandem skończyłem tu interesa moje – donosił A. Sieniawskiemu
świeżo nominowany hetman – otrzymawszy z łaski króla Jmci post ascensum Jmść Pana
wojewody krakowskiego, a teraźniejszego kasztelana krakow[skiego] i hetmana wielkiego
koronn[ego] MW Pana, wakujące obydwa urzędy, WMW Panu jako z dawnych czasów
partykularnemu przyjacielowi memu, komunikuję [wiadomość] mojego powodzenia‖475.
Wraz z buławą polną, Lubomirski otrzymał urząd wojewody krakowskiego, który zwolnił się
po awansie F. Potockiego. Magnat cieszył się z łaski króla i oprócz insynuacji
Otwinowskiego twierdzącego, że „Lubomirski miał już w sercu Szweda‖, nie ma z tego
okresu żadnych dowodów wskazujących na jego konszachty z Karolem XII476. August II
znajdował się w tym czasie w bardzo ciężkich opałach. Armia szwedzka zbliżała się do
Warszawy i król polski musiał salwować się ucieczką. Potrzebował zebrać w jak najszybszym
czasie wojsko koronne, które zamierzał połączyć z armią saską. Lubomirski we
wspomnianym liście donosił, że już następnego dnia opuszcza Warszawę, by „wybrać [się] w
drogę rzeszowską i w Rzeszowie zaś mało co zabawić, a pośpieszyć do wojska‖.
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Nowy hetman wielki koronny cieszył się swoim awansem zaledwie dwa tygodnie. 15
maja 1702 r. F. Potocki zmarł, w związku z czym August II jego buławę oraz urząd
kasztelana krakowskiego przekazał hetmanowi polnemu Lubomirskiemu. Po tym kolejnym
szybkim awansie, książę zdecydował się zaprotegować przed królem A. Sieniawskiego, z
którym był spowinowacony przez jego żonę Elżbietę z Lubomirskich, bratanicę Hieronima
Augustyna. „Pisałem do króla Jegomości – informował Sieniawską w liście pisanym z
Rzeszowa 19 maja 1702 r. – i prosiłem usilnie o buławę mniejszą na osobę Jm Pana
wojewody, nad którego [nominacji] nikogo bardziej życzyć sobie nie mogę‖477. Król poszedł
za radą Lubomirskiego i zgodził się oddać wakującą buławę mniejszą A. Sieniawskiemu.
Hetman wielki, w liście pisanym we Lwowie gratulował mu i prosił, aby niezwłocznie do
niego przybył w celu przygotowania wojsk koronnych, które otrzymały rozkaz gromadzenia
się pod miastem478.
Czekając na zbierające się wojsko, Lubomirski pojawił się na sejmiku wisznieńskim,
lecz nie zabawił tam długo, bo jak sam napisał, „teraz bardziej mi incumbit pilnować
interesów wojskowych i przez wszystek czas bez odpoczynku zbieram tu siły wojskowe do
obozu na zaszczyt Ojczyzny‖479. Jednocześnie donosił, że wkrótce poprowadzi armię
zgodnie z życzeniem króla, a nawet wyraził zaniepokojenie z powodu otrzymanych wieści o
marszu „w głąb Polski‖ wojsk szwedzkich po uprzednim zajęciu Warszawy. 21 czerwca 1702
r. ponownie ponaglał hetmana polnego do jak najszybszego stawienia się w obozie,
powołując się na „miłość Ojczyzny‖, ale też na „wyraźną J. Kr. Mości prośbę‖480. W innym
liście pisanym z kolei do E. Sieniawskiej, Lubomirski dziękował jej, że osobiście będąc w
Rzeszowie, podtrzymywała na duchu żonę magnata, Konstancję i informował, że armia
koronna znajduje się już w drodze, 26 czerwca zatrzyma się na postój pod Miękiszem, a
stamtąd uda się dalej traktem ku Jarosławiu481. Swoje plany precyzował następująco: „I nam
tedy nie należy zasypiać, aby w jakichkolwiek wojska naszego siłach przy prowidencji
boskiej diversję nieprzyjacielowi dać mogli‖.
Czy słowo „diversja‖ w rozumieniu hetmana oznaczało gotowość przyjęcia bitwy z
nadciągającymi wojskami szwedzkimi? Armia, którą wiódł liczyła 5600 ludzi i składała się z
chorągwi pancernych i husarskich, w tym wystawionego jego własnym sumptem 100osobowego oddziału husarii482. Miał świadomość o przewadze wojsk szwedzkich i z góry
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zakładał, że ciężar wojny musi na siebie przyjąć król wraz z armią saską. Zatem oddziały
polskie miały wykonywać tylko działania wspomagające, ową „diversję‖ właśnie.
Już po bitwie kliszowskiej Hieronim Augustyn Lubomirski w liście z 22 lipca 1702 r., tak
tłumaczył prymasowi Michałowi Radziejowskiemu wydarzenia sprzed trzech dni: „Szedłem z
wojskiem tą szczególnie intencją, abyśmy się byli prezentowali Jego Królewskiej Mości, a
tymczasem dano znać, że wojska szwedzkie następują szykiem na wojska saskie, musiałem
tedy non praemedietate nec formato consilio bellico o dyspozycji szyku, iść w sukurs
Królowi Jegomości, gdzie na prawe stanąwszy skrzydło saskie, szykiem swoim trafiłem oraz
na największy ogień szwedzki, na piechoty cząstkami i pułkami, i armatą asekurowane, gdzie
że się nie godziło przez honor narodowi w oczach niemieckich stadionem deserere i
rejterować się, uderzyłem się z pułkiem moim i chorągwiami królewicza Jmci Aleksandra, a
pomienionej piechoty, gdzie w gorący ab untrique utarczce zostało na placu piętnastu
towarzystwa ze dwoma porucznikami Jmcią Panem Krosnowskim chorążym podolskim i
Jmcią Panem Przerębskim [z chorągwi] Xięcia Jmci Czartoryskiego, żadne inne pułki nie
potykały się i dlatego szkody nie poniosły. W ten czas właśnie rajtarie i dragonie saskie ad
confliktum przyszły, ale szwedzki[e pułki] zaraz po drugim starciu się, przełamali Sasów,
którzy ad praecipitum udawszy się fugam, pozwolili z siebie otrzymać wiktorię ze zgubą
kilku tysięcy ludzi, ad summam trzech tysięcy, tak kawalerii jako i infanterii rachując.
Wojsko zaś nasze, że saskie nie wytrzymało bono ordine, rejterowało się, bo Szwedzi nie szli
za nami‖483.
Według hetmana zatem, nie było jego intencją rozpoczynać batalii z wrogiem, a
jedynie zaprezentować zgromadzone oddziały królowi. Nieoczekiwanie w zasięgu wzroku
zaczęły pojawiać się szykujące się do bitwy wojska szwedzkie. Honor nie pozwalał wycofać
się bez próby wsparcia Sasów. Lubomirski z Sieniawskim stanęli na prawym skrzydle wojsk
królewskich trafiając naprzeciw na piechotę szwedzką wspomaganą przez artylerię. Szarża
husarii załamała się pod gęstym ostrzałem i cofnęła. Hetman informuje, że to wojsko saskie
pierwsze nie utrzymało dobrego szyku, Polacy wycofali się, gdy już było wiadome, iż bitwa
jest przegrana. Według innej relacji bitwy, wywodzącej się z otoczenia królewskiego, wojsko
polskie rzeczywiście musiało wycofać się „nie mogąc wytrzymać srogiego i rzęsistego
ognia‖484. Być może hetman stanął przed wyborem: pozostawić armię koronną na zagładę
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albo wycofać się zachowując gotowość do dalszych działań militarnych. Chociaż autor relacji
twierdzi, że „było to znakiem nie bardzo dobrym dla wojska naszego‖, nie widzi w tym
jednak symbolu zdrady. Zresztą zmuszony był przyznać, iż kawaleria saska również nie była
w stanie wytrzymać szwedzkiego natarcia i po prostu uciekła z pola bitwy. Jedynie saska
piechota stawiała długotrwały opór zabijając przy tym wielu wrogów.
Świadek wydarzeń, Otwinowski, mimo że ostro krytykował Lubomirskiego za jego
późniejsze próby szukania porozumienia z Karolem XII, w przypadku opisu bitwy
kliszowskiej, nie dostrzegł w decyzji hetmana zdrady. Fakt wycofania się polskich oddziałów
z bitwy był według niego oczywisty wobec rejterady Sasów 485. Relacja Otwinowskiego
zbieżna jest z treścią listu Lubomirskiego, co uwiarygodnia słowa hetmana, mimo że
niewątpliwie jego przekaz miał postawić go w jak najlepszym świetle. Inny pamiętnikarz,
Krzysztof Zawisza wojewoda miński, całą winą za przegraną batalię obarcza króla486. Wydaje
się, że nawet sam król nie obwiniał Lubomirskiego za wycofanie wojsk z pola bitwy,
ponieważ trzy tygodnie później, 9 sierpnia 1702 r., w obozie pod Tarnowem, obdarzył
magnata królewszczyzną, starostwem bohusławskim, czego przecież nie zrobiłby, gdyby
uważał go za zdrajcę487.
Zwycięstwo Karola XII pod Kliszowem wcale nie rozwiązywało konfliktu. August II
gromadził nowe siły, a hetman Lubomirski nadal dysponował nienaruszonymi oddziałami
jazdy komputowej. Król szwedzki cały czas bardzo poważnie traktował zagrożenie ze strony
polskiego wodza i usiłował wpłynąć na niego grożąc najazdem na jego dobra. W listopadzie
1702 r. wysłał na Rzeszowszczyznę gen. Magnusa Stenbocka z sześciotysięcznym korpusem.
Lubomirski wycofał się do Jarosławia i wysłał do Szweda Stanisława Pillego zarządcę włości
rzeszowskiej, z prośbą o oszczędzanie ludności. Stenbock obiecał, lecz słowa nie dotrzymał,
17 listopada zajął Rzeszów i nałożył na miasto kontrybucję oraz rozesłał podjazdy po całej
okolicy rozkazując żołnierzom zabierać mieszkańcom żywność, pieniądze, kosztowności i
ognia, a po tym rajtarie polskie i chorągwie husarskie potkały się, ale straciwszy kilkadziesiąt ludzi zbrojnych i
walecznych od gęstego ich ognia, rejterować się w tył musiały i wkrótce za nimi całe wojsko rejterować się co
najrychlej, nie mogąc wytrzymać srogiego i rzęsistego ognia, nie stało, było to znakiem nie bardzo dobrym dla
wojska naszego, bo Szwedzi stąd serca i odwagi nabrawszy, i niejako stronę swoją potężniejszą od naszej
widząc, obrócili się tedy na prawe skrzydło saskie, które przewodził generał Flemming […]. W tym zaś razie i
kawaleria saska poczęła się mieszać i ustępować, obracając się przecie coraz, bo ich i sam Król J. Mość
zawracał, ale odważnie następującym Szwedom w żaden sposób oprzeć się nie mogli, na ostatek uchodzić
zaczęli z placu tył podawszy, Szwedzi zaś i tych niewiele goniąc, z całą siłą uderzyli na piechotę, mężnie się z
sobą zwarli, tam można powiedzieć, że żywna dała się widzieć bitwa i tam od broniących się saskich piechot,
najwięcej piechoty zginęło z saskiej ręki Szwedów‖ (BCz, rkps 196, k. 393-396).
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wszelkie dobra ruchome488. Jednocześnie naciskał na Lubomirskiego, aby odstąpił od
Augusta II. „J. Pan hetman koronny im bardziej był uparty, tem więcej tam uciemiężenia
Sztembek czynił – zapisał w pamiętniku Zawisza489. Karol XII pozostałą część armii
szwedzkiej, poprowadził w Sandomierskie i przez większą część zimy czekał na efekty
działań Stenbocka, rujnując jednocześnie znajdujące się tam dobra szlacheckie. Lubomirski
ponownie wysłał do szwedzkiego generała swojego posła, tym razem o. Daniela Roseckiego,
przełożonego rzeszowskiego konwentu pijarów, lecz negocjacje skończyły się niczym.
Stenbock twardo żądał od hetmana opowiedzenia się po stronie Karola XII490. Za swoją
wierność magnat zapłacił ogromną cenę – jego dobra zostały splądrowane i ograbione. Gdyby
rzeczywiście myślał od kilku miesięcy o zdradzie, czemu w takim razie nie uległ
Stenbockowi?
Zamiast chronić swoje włości, Lubomirski udał się dalej na wschód do Lwowa. Dla
Juliana Niecia stało się to pretekstem do oskarżenia hetmana o tchórzostwo491. Jest to czysta
nadinterpretacja, hetman nieraz szarżując na czele prowadzonych przez siebie oddziałów
wielokrotnie okazał odwagę, co dostrzegł już Jan Wimmer492. Lubomirski borykał się wtedy z
innym problemem, a mianowicie z buntem Kozaków pod przywództwem Paleja. Uznał, że
nie ma prawa używać wojsk Rzeczypospolitej do ochrony własnego majątku i musi je
przeznaczyć do walki z przeciwnikiem zagrażającym szlachcie na ziemiach ukrainnych493.
Rok 1703 nie przyniósł z sobą poprawy sytuacji. Wyniszczone ziemie Małopolski i Ukrainy
musiały jeszcze wyżywić hibernujące wojsko. Lubomirski dokonując nowych zaciągów w
celu uzupełnienia strat w oddziałach, starał się wybierać te regiony, które najmniej zostały
poszkodowane przez wojnę. Z jego listów wyłania się troska nie tylko o żołnierzy, ale
również o cywilów494. Hetman nie znając tajnych planów Augusta II, oczekiwał od króla
znalezienia sposobu na jak najszybsze zakończenie konfliktu. Monarcha przez swoją metresę
Aurorę Königsmarck usiłował nawiązać kontakt z Karolem XII i jego ministrem Karolem
Piperem proponując mu odszkodowanie kosztem Rzeczpospolitej. Szwed pogardliwie nie
odpowiedział Wettynowi, w związku z czym król swoją przyszłość widział w związaniu się
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sojuszem wojskowym z Piotrem I495. Wkrótce po bitwie kliszowskiej, podczas zjazdu pod
Gorzycami, August II zobowiązał się do przestrzegania obowiązującego prawa i wycofania
wojsk saskich. W zamian wybrani posłowie i senatorowie mieli pomóc królowi pogodzić się z
Karolem XII496. Jak widać, Wettyn prowadził podwójną grę. W ramach działań rozjemczych
Hieronim Augustyn Lubomirski nawiązał korespondencję z ambasadorem króla pruskiego
Johanem Dietrichem Hoverbeckiem, za pośrednictwem którego szukał porozumienia z
królem szwedzkim497. W tych działaniach wspierał go prymas M. Radziejowski. Hetman
doskonale zdawał sobie sprawę, że jeśli jego działania mają przynieść pożądany skutek,
wszelkie negocjacje z Piotrem I muszą zostać zerwane. Pogrążona w chaosie wojny
Rzeczpospolita, płaciła najwięcej, nic w zamian nie otrzymując, zatem pragnieniem obu
dostojników było pojednanie antagonistów i zakończenie wojny.
August II mimo swoich przyrzeczeń, nie zmienił postępowania. Rezydujący przy jego
dworze ambasador rosyjski Grigorij Dołgoruki, czuwał przy podtrzymywaniu wiary Wettyna
w rosyjską pomoc i jednocześnie kontaktował się z litewską antysapieżańską opozycją, robiąc
wszystko, aby rozmowy pokojowe ze stroną szwedzką zostały zerwane498. Polityka carska
zmierzała do podsycania wojny w Rzeczpospolitej, w tym celu, aby wojska szwedzkie miały
zajęcie z dala od Rosji. W tym czasie Piotr I gromadził, ćwiczył i dozbrajał nowe siły, które w
przyszłości będą mogły postawić skuteczny opór Szwedom. Jako przynęty mającej zachęcać
Polaków do kontynuowania wojny, użył obietnicy oddania Rzeczpospolitej szwedzkich
Inflant499. Lubomirskiego oburzały poczynania carskiej dyplomacji, wyraźnie domagał się
zakończenia rozmów i powrotu do stołu negocjacyjnego z Karolem XII. Hetman pisał: „Chce
car otrzymać kije przeciwko Szwedom‖, które zostaną połamane na szwedzkich karkach500.
W ten sposób metaforycznie przedstawiał przelaną polską krew w imię realizacji interesów
rosyjskich.
W świetle dzisiejszej wiedzy z całą pewnością możemy stwierdzić, że postawa Karola
XII nie pozwalała na rozwiązanie sporu w sposób dyplomatyczny. Młody władca-wojownik
dążył do całkowitego wyeliminowania z gry polskiego króla, chcąc go zmusić do abdykacji.
Nie znając tych założeń, Lubomirski wierzył, że szansa na pojednanie istnieje.
Absolutystyczne zachowanie Augusta II, który nie wyobrażał sobie, aby jakakolwiek
inicjatywa pokojowa ze strony senatorów czy dostojników Rzeczypospolitej odsuwała w cień
jego cele, jeszcze bardziej komplikowała sytuację. Gdy dowiedział się o zwołaniu przez
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prymasa Radziejowskiego w lutym 1703 r. do Warszawy senatorów i przedstawicieli
sejmików w celu kontynuowania rozmów pokojowych, zareagował z niezwykłym gniewem,
pisząc do niego list, w którym informował, że nie przyjmie do wiadomości wyników
rozmów501. Apodyktyczność króla budziła sprzeciw polskich dostojników z Lubomirskim na
czele. Na pretensje Wettyna kierowane do hetmana, ten ustosunkowywał się w liście, pisząc
że nie zasłużył sobie na tę niełaskę, ponieważ wszelkie poczynania króla wymagają zgody
publicznej, tj. sejmu czy senatu i on jako jeden z ministrów, nie może się kierować jedynie
królewskimi życzeniami502. Sytuacja ta jawnie wskazuje, że interesy króla nie zawsze szły w
parze z interesami Rzeczpospolitej.
Sejm lubelski z przełomu czerwca i lipca 1703 r. był kolejną areną zabiegów króla o
zgodę Rzeczypospolitej na dalsze prowadzenie wojny. Lubomirski wystąpił na nim z mową o
stanie armii koronnej i wysunął postulaty o niezbędnych reformach. Doświadczenia bitwy
kliszowskiej dały mu pełną orientację o wszystkich niedociągnięciach. „Pod jarzmem
postronnej potencji już to rok drugi wolny naród jęczy, życie i substancję opłacając infami
tributo – głosił hetman. – Bez poru prawie, bez rezolucji poddają się na dyskrecji
nieprzyjaciela i na pośmiewisko i wzgardę u postronnych z armat, i ze wszelkich sposobów
do obrony exarmatur. A tej wszystkiej niesławy i straty jedyna szczególnie przyczyna, że nie
ma actu Rzplita proporcjonalnych sił wojskowych, którymi by zaszczyt dać sobie mogła i
oprzeć się przeciwko formalnej potędze‖503. Hetman informował, że bez sprawnego systemu
finansowania armii, nie ma co marzyć o jej wzmocnieniu. Postulował o zwiększenie
jednostek piechoty oraz siły artylerii, które to przejęły dominującą pozycję na polu bitwy. Siła
jazdy sprawdzającej się dotąd na kresach w walce z Tatarami, w przypadku starcia z
nowocześnie wyposażoną armią szwedzką, traciła swą skuteczność.
Na wyniki obrad sejmu duży wpływ miał Inflantczyk, zbuntowany poddany szwedzki
Johann Reinhold Patkul, któremu według słów Józefa Feldmana, należy się „zaszczyt
wynalezienia całego systemu środków i narzędzi jakimi odtąd dyplomacja rosyjska dobierać
się będzie do serca Rzpltej‖504. Z Patkulem ręka w rękę współdziałał G. Dołgoruki
przekonując Polaków do zasadności prowadzenia wojny. Rosyjski dyplomata informował
swojego przełożonego o trudach misji, bo „Поляки ничего так не жалают на свете, что
501
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покою‖505. Najbardziej oponujących przeciwko wojnie posłów wielkopolskich, August II
kazał nie dopuścić do sali obrad. Staną się oni zalążkiem oficjalnej już opozycji
antykrólewskiej, zawiązując jeszcze w lipcu 1703 r. konfederację w wielkopolskiej
Środzie506.
Na sejmie lubelskim zapadły decyzje, aby rozmowy z Karolem XII prowadzić z
pozycji siły, dlatego hetman otrzymał rozkaz ruszenia w pole. Podlegać mu miały również
oddziały saskie, jednak August II wydał feldmarszałkowi saskiemu Adamowi Heinrichowi
Steinau rozkazy, by działał niezależnie od wojsk polskich. Zadaniem hetmana było
odblokowanie oblężonego przez Szwedów Torunia. Tarcia między dowódcami nie pozwalały
jednak na współdziałanie, a obraźliwe zachowanie Steinaua, który ignorował rozkazy
Lubomirskiego i bez jego wiedzy wydawał polecenia saskim oficerom, upokarzało magnata.
„Zalterował się barzo Jmć Pan Krakowski przeczytawszy ten list od feldmarszałka – czytamy
w druku z tamtych czasów – i narzekał na wykręty dworskie, które ustawiczną wariacją
wywracają tak pożyteczne imprezy wojenne, i na to oraz był żałosny, że daną sobie raz
komendę wojsk saskich i deklarowaną publice na sejmie lubelskim, odebrał mu Król Jmść, i
afrontował tą postpozycją w oczach oficerów służby cudzoziemskiej, którzy wiedzą, że
niższemu generałowi posyłać ordynans pominąwszy najwyższego generała i komendanta, jest
go afrontować i degradować dla jakiej niedobrej akcji‖507.
August II postawił nowe zadanie Lubomirskiemu. Wyraził życzenie, aby udał się z
wojskiem koronnym do Wielkopolski w celu poskromienia tamtejszej opozycyjnej
konfederacji. W odpowiedzi hetman przysłał do Warszawy pułkownika Awdańca Skarbka
kasztelana halickiego, aby przez jego usta zgłosić oficjalny protest 508. Poseł hetmana spytał
króla, co jest przyczyną niełaski i odebrania mu zwierzchności nad wojskiem saskim. Król
wyraził zdziwienie i odrzekł, że nigdy nie miał żadnej pretensji do hetmana i nie życzy mieć
jej sobie w przyszłości509. Kasztelan halicki starał się zobrazować Augustowi II, jakie
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powstały trudności, lecz on zdawał się nie rozumieć, w czym rzecz. Wówczas z otoczenia
królewskiego wyszła propozycja zwołania rady wojennej i ustalenia dalszych posunięć
militarnych. Lubomirski otrzymawszy tę informację, opuścił obóz pod Pułtuskiem i w
otoczeniu oficerów, przybył 12 sierpnia do Warszawy. Króla jednak w stolicy już nie było,
ponieważ wyjechał do Otwocka. Dwa dni później hetman otrzymał list, w którym król
wzywał go do siebie510. Lubomirski miał przybyć sam, bez asysty wojskowej, król prosił go
też o zachowanie tajemnicy. Na miejscu był już hetman litewski Michał Serwacy
Wiśniowiecki. Gdy hetman koronny dotarł do Otwocka, zaczął wyłuszczać Augustowi II
swoje pretensje, lecz ten przerwał mu oświadczając, że „się już o tym dosyć mówiło‖ i
wyraził życzenie, aby obaj hetmani połączyli wojsko litewskie i koronne, i zaczęli działania
militarne wspólnie z armią saską. Król wycofał się z chęci odwetu na konfederatach
wielkopolskich i spytał hetmanów o radę nad dalszymi posunięciami. Lubomirski był
zaskoczony, odpowiedział że narada powinna odbyć się w szerszym gronie wojskowych.
Ustalono więc jedynie, że wojsko przejdzie przez Wisłę na jej lewy brzeg. Połączone siły
liczyłyby razem 16 tys. ludzi, a w ich składzie znalazłaby się cenna piechota saska, bez
wsparcia której polska jazda nie mogła skutecznie operować.
Z planów tych nic nie wyszło. Od 24 sierpnia hetman obozował wraz z wojskiem pod
Jadowem, czekając aż król rozkaże postawić obiecany na radzie most przez Wisłę.
Lubomirski wysłał rozpoznanie czy można podejść pod Toruń prawym brzegiem rzeki, lecz
Drwęca, prawobrzeżny dopływ Wisły, była nie do przebycia, ponieważ większość brodów
została zawalona drzewami, a te, na których nie było przeszkód, były pilnie strzeżone przez
Szwedów i bez wsparcia ogniowego, wszelkie próby ich pokonania, skończyłyby się dużymi
stratami. Mostu dalej nie było, Sasi stali bezczynnie, nie zamierzając współdziałać z
Polakami, a hetman Wiśniowiecki, co prawda wprowadził wojsko litewskie na tereny
Korony, lecz ani myślał łączyć się z hetmanem koronnym. August II nie wywiązawszy się ze
swojej obietnicy, naciskał na Lubomirskiego, aby samodzielnie rozpoczął działania w
najbliższych dniach, bo według doniesienia szpiegów, Toruń miał być intensywnie
atakowany. Hetman odpisał mu, że chętnie przystąpi do działań, lecz nie może doczekać się
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realizacji postanowień dotyczących połączenia armii511. Wojsko koronne ruszyło w kierunku
Zakroczymia. Król w końcu dał znać, że mostu jednak nie będzie i hetman zdecydował się
skorzystać z przeprawy promowej w Warszawie, jednak w pobliżu Modlina, znalazł dogodne
do przejścia przez Wisłę miejsce i wykorzystał je do przerzucenia wojska na lewy brzeg rzeki.
Stamtąd hetman wysłał listy do generała Mathiasa Johanna Schulenburga i feldmarszałka
Steinaua z prośbą o oddanie mu chociaż części piechoty. Od obu Sasów otrzymał grzeczne,
lecz jednak odmowne odpowiedzi. Wszystko wskazuje na to, że król bał się powtórki spod
Kliszowa, gdzie stracił wielu żołnierzy, dlatego w tajemnicy kazał swoim dowódcom chronić
armię saską, a do walki kierował jedynie Polaków. August II wyczekiwał na rezultaty
negocjacji prowadzonych z Piotrem I, w sprawie posiłków rosyjskich, które chciał połączyć z
własnymi wojskami zwiększając w ten sposób ich zdolność bojową.
Wydaje się, że sytuacja, w której znalazł się Lubomirski przerastała każdego dowódcę.
Z jednej strony król deklarował chęć działania wspólnymi siłami, a z drugiej strony sascy
dowódcy wykonując królewskie rozkazy, odmawiali współpracy. Bezradny hetman rozumiał,
że wszystko co się stało, było zgodne z życzeniem Augusta II, który grał na czas nie chcąc
szybkiego zwycięstwa ze Szwedami i podpisania pokoju, z którego nic by nie zyskiwał512.
Widząc, że plany królewskie zmierzają do związania się sojuszem z Rosją, bał się, że władca
pogrąży Rzeczpospolitą w dalszej wojnie513. Według Lubomirskiego, interesy Augusta II były
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Ibidem; „Co zaś Wasza Królewska Mość oznajmujesz mi, że według relacji szpiegów Toruń ma być
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pułkownika Brzuchowskiego, porucznika chorągwi pancernej Waszej Królewskiej Mości i sam za nim z
ostatkiem wojska pójdę, trzymając się Wisły, ponieważ Wasza Królewska Mość obiecujesz most spuścić, który
będzie barzo potrzebny‖. List z 24 sierpnia 1703 r.
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Ibidem; „Mogłaby się ta wojna traktatem pokoju szczęśliwie zakończyć, gdyby serio bellum gereretur, ale
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Szwedów, ale na opresję Polski i trzymanie jej in metu, wprowadził król in viscena Rzeczypospolitej, które
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trzymającemu. Ich Mść Panowie hetmani zaś stąd największe odium mieli u dworu, że diskredit i sinistra udając
po województwach i wojsku, że z Szwedami trzyma, bić ich nie chce, lubo oczywiście pokazało się, że w tak
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rozbieżne z interesami Rzeczpospolitej. Sprzeciwiając się królewskiej polityce ogłosił w
Rzeszowie dnia 2 listopada 1703 r. manifest, w którym wyraził swój sprzeciw: Ideo cadem
non posse subsistere atque praedictam cum serenissimo moschoviarum caro coligationem
armorum514. Manifest hetmana natychmiast poparły skonfederowane województwa
wielkopolskie515. August II oburzony sprzeciwem zaczął rzucać oskarżenia na Lubomirskiego
obarczając go całą odpowiedzialnością za mierne wyniki kampanii i w konsekwencji upadek
Torunia w październiku 1703 r. Odpowiedzią hetmana było wydanie „Relacji kampaniey od
przybycia J. Mci Pana kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego z sejmu
lubelskiego do obozu roku 1703‖. Powstały wówczas rozdźwięk między królem i hetmanem,
sprawił, że Lubomirski doszedł do wniosku, iż dalsza współpraca z władcą, nie będzie służyć
dobru publicznemu. Dlatego książę związał się z konfederatami, którzy w lutym 1704 r. w
Warszawie przekształcili swoją konfederację w generalną. Tym razem August II uznał to za
zdradę i od tego momentu zaczęła rodzić się czarna legenda hetmana, w której został on
oskarżony o dwulicowość już podczas bitwy kliszowskiej. Król zastosował wobec magnata
ten sam sposób nacisku, jaki użyli Szwedzi rok wcześniej. Wydał rozkaz wojskom saskim
nakazując im złupić jego majątek516. Lubomirski porozumiał się z prymasem Radziejowskim,
który podsunął mu pomysł, aby w oparciu o konfederację zdetronizować króla i ogłosić nową
elekcję, na której najpoważniejszym kandydatem do tronu byłby właśnie hetman 517. Po
koronacji, Lubomirski mógłby przystąpić do negocjacji z Karolem XII i podpisać z nim
upragniony pokój, ponieważ zostałby spełniony wymagany przez niego warunek –
zmieniłaby się obsada polskiego tronu.
Czy decyzję Hieronima Augustyna Lubomirskiego można uznać za zdradę? Ustrój
Rzeczpospolitej nie zezwalał królowi na samowolne działania. Jego intrygi wplątały państwo
w niechcianą wojnę, a samo postępowanie króla uniemożliwiało rozwiązanie problemu na
drodze dyplomatycznej. Szlachta domagała się od króla przestrzegania prawa, które on
notorycznie łamał. Nic dziwnego więc, że spora część społeczeństwa szlacheckiego poczuła
się zwolniona z przysięgi wierności i zdecydowała się skonfederować518. Wśród nich znalazł
się i hetman. Karol XII żeby potwierdzić wiarołomność Augusta II wobec swoich poddanych,
ujawnił treść listów, które wcześniej otrzymał od króla przez Aurorę Königsmarck. Zebrana
w Warszawie szlachta zapałała oburzeniem, słysząc że Wettyn całą winą za wybuch wojny

wielu okazjach partie wojska koronnego bijały Szwedów i tak wiele więźniów wodziły, za których król Jść
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obarczał Polaków, dodatkowo szkalując ich za niewdzięczność519. Przyśpieszyło to decyzję o
ogłoszeniu detronizacji Augusta II. Decyzji tej nie poparła jednak szlachta województwa
sandomierskiego, tak uprzednio zniszczonego przez Szwedów. Zawiązali oni własną
konfederację, tym razem w celu obrony praw Augusta II do tronu polskiego. Skomplikowało
to znacznie sytuację, poszerzając międzynarodowy konflikt o wojnę domową.
W lipcu 1704 r. zwołany został do Warszawy sejm, na którym miano obrać nowego
króla. Radziejowski i Lubomirski przekonani byli, że wszystko pójdzie zgodnie z
zaplanowanym przez nich scenariuszem. Jednak nad wynikiem elekcji czuwał szwedzki
generał Arvid Bernhard Horn. Wysunął on kandydaturę Stanisława Leszczyńskiego
wojewody poznańskiego i otoczywszy sejmujących wojskiem, zagroził otwarciem ognia jeśli
pojawi się jakiś kontrkandydat. Szwedzcy oficerowie spisywali nazwiska szlachciców
najbardziej protestujących wobec tej przemocy. „I tak sub armis svedicis zdeptawszy prawa
wolności, obrany [został] Stanisław Leszczyński wojewoda poznański, którego nie prymas,
choć był przytomny, lecz [Mikołaj] Święcicki biskup poznański nominował‖ 520. Karol XII
zdobywając w Rzeczpospolitej coraz silniejszą pozycję, nie chciał na tronie polskim
człowieka, z którym będzie musiał negocjować. Chciał władcę uległego, który będzie
stosował się do jego życzeń, a Hieronim Augustyn Lubomirski bynajmniej osobą uległą nie
był. Na szwedzkie bezprawia zareagował manifestem, lecz nie był w stanie zapobiec
rozwojowi wypadków, nie dysponując przewagą wojskową.
Konfederacja warszawska bez cienia wątpliwości została wykorzystana przez
Szwedów do uzależnienia Rzeczpospolitej. Zawiązano ją jednak w celu ochrony państwa
przed bezprawnymi działaniami króla521. August II kierował się własnym partykularnym
interesem i gdyby nie otrzymał wsparcia od cara, gotów był porzucić polską koronę i zgodnie
ze słowami, które rzekł Dołgorukiemu, wrócić do swojej Saksonii „niszcząc po drodze
ogniem i mieczem państwo polskie‖522. Postawa ta działała na szkodę państwa, któremu
królował i chociaż władca znalazł swoich obrońców, wrogów miał nie mniej. Postarali się oni
przejąć inicjatywę, lecz jak się okazało, polska szlachta miała coraz mniejszy wpływ na
przebieg wydarzeń. Rzeczpospolita powoli przestawała być podmiotem prowadzącym
politykę, a zamieniała się w przedmiot polityki innych. Leszczyński zyskał koronę dzięki
Karolowi XII, August II odzyskał ją dzięki Piotrowi I, a następni dwaj władcy na polskim
tronie, koronują się tylko dzięki interwencji rosyjskiej.
Tymczasem Wettyn zbierał owoce rozmów prowadzonych z carem. Jego poseł,
Tomasz Działyński wojewoda chełmiński, zawarł 30 sierpnia 1704 r. w Narwie sojusz
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wojskowy, na mocy którego wojska rosyjskie wkroczyły do Rzeczpospolitej. „I tak król dla
utrzymania dostojeństwa swego – komentował te poczynania świadek z epoki – naprowadził
do Polski nowych gości, wojsk moskiewskich, Kozaków, Kałmuków, choć już dość było
utrapienia od Szwedów i Sasów‖523. Wettyn coraz bardziej uzależniał swoją przyszłość od
Piotra I, a polityka cara zaczęła odgrywać negatywną rolę zamieniając powoli potężne
niegdyś państwo w swój protektorat524. Jego następcy pogłębią tą zależność i doprowadzą w
końcu do kresu Rzeczpospolitej.
Pokrzepiony wieścią o podpisanym sojuszu, August II nie zamierzał przyglądać się
biernie poczynaniom nowo obranego antykróla. Na początku września 1704 r. podszedł pod
Warszawę, którą niespodziewanie zajął. Horn ze Święcickim przez dwa dni bronili się w
zamku królewskim, a pozostali, „gdzie kto mógł na łeb uciekał i nowe majestaty, i kardynał, i
Sapiehowie, i Lubomirscy, i wojsko przy elekcie będące‖525. Uprzednio Hieronim Augustyn
Lubomirski sprowadził do Warszawy z Rzeszowa swoją rodzinę. Chciał ich w ten sposób
chronić przed plądrującymi jego włości Sasami. Teraz nie zdołał wszystkich uratować. W
ręce króla wpadli dwaj młodsi synowie magnata, Jan Kazimierz i Aleksander Jakub526. Obaj
jako zakładnicy zostali wywiezieni do Drezna. Król nie przekreślał powrotu do współpracy z
Lubomirskim. Hetman, jeden z filarów Rzeczpospolitej, był dla Augusta II osobistością
ważną i celem jego polityki wewnętrznej, było przekonanie magnata do odstąpienia od
konfederacji warszawskiej527. Sam hetman skłonny był do powrotu do obozu Wettyna, nie
tylko z powodu swoich synów, ale dlatego, że „zawiodły go nadzieje, aby król szwedzki był
miał naprawdę chęć zawarcia pokoju z Rzeczpospolitą, którą niszczy i pustoszy swemi
wojskami‖528. Podobne stanowisko reprezentowały podległe mu oddziały wojska koronnego,
które wolały już bić Szwedów, niż szukać z nimi porozumienia. 22 września 1704 r.
Lubomirski przybył wraz z wojskiem pod Kraków. Pośrednikiem pomiędzy królem a
hetmanem został poseł duński Thomas Balthasar Jessen. Początkowo August II stawiał
wygórowane warunki, chciał by żona magnata, Konstancja, przebywająca w tym czasie w
Królewcu, dołączyła do swoich dzieci w Dreźnie oraz by hetman pojmał i oddał w ręce króla,
Stanisława Leszczyńskiego. Według relacji Jessena, Lubomirski przystąpił do konfederacji
warszawskiej z pobudek patriotycznych i z takich również gotów był odstąpić od niej i
zgłosić swój akces do konfederacji sandomierskiej, lecz absolutnie nie chciał przystać na
królewskie warunki. Dla analizującego te relacje Kazimierza Jarochowskiego, było to swoiste
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„świadectwo własnej dojrzałości‖529. Uznał on hetmana za chwiejnego, bo w żaden sposób
nie przekonywała go postawa patrioty. To nie chwiejność charakteru sprawiła jednak, że
Lubomirski dwukrotnie zmieniał obóz, a chęć znalezienia drogi pozwalającej na wydobycie
Rzeczpospolitej z dna upadku. Gdy zrozumiał, że August II traktuje Rzeczpospolitą
instrumentalnie, przyłączył się do obozu szlachty zamierzającej zrzucić go z tronu. Gdy
natomiast okazało się, że porozumienie w sprawie zawarcia pokoju z Karolem XII na
warunkach równouprawnienia, nie dojdzie do skutku, wrócił do Augusta II, ponieważ odtąd
nie było innej drogi prowadzącej do pokoju, jak wygranie wojny ze Szwedem.
W postępowaniu Hieronima Augustyna Lubomirskiego nie można zatem dostrzegać
chwiejności, lecz bezkompromisowości. Nie zmieniał obozu politycznego z braku
zdecydowania, wprost przeciwnie, zdecydowany był robić wszystko, by ratować
Rzeczpospolitą. Za swoją postawę zapłacił bardzo wysoką cenę. Jego dobra ziemskie
najeżdżane przez obie wojujące strony zostały zrujnowane. Jego synowie zostali uwięzieni.
Ucierpiała jego reputacja, na której do dzisiaj w historiografii odciska się piętno zdrajcy.
Wreszcie, ciężkie przeżycia spowodowały, że mocno zapadł na zdrowiu. O swoich
dolegliwościach zdrowotnych często wspominał w listach pisanych na przestrzeni 1705 r. i w
pierwszych miesiącach 1706 r.530 Nie udało mu się już w pełni powrócić do zdrowia. 20
kwietnia 1706 r. zmarł na zamku w Rzeszowie. O żalu jaki po sobie zostawił, niech świadczą
słowa współpracującego z nim szlachcica, zawarte w liście pisanym do generalnego zarządcy
dóbr Lubomirskiego, Wojciecha Hołodyńskiego: „Martwił nas Pan Bóg przez te kilka lat
rozmaitymi dolegliwościami w tym zamieszaniu publicznym, ale nad wszystkie czasy
najbardziej, a prawie extreme umartwił nas w tym roku śmiercią Nieb[oszczyka], ś[wieć]
Pan[ie nad jego duszą] Jmść Dobrodzieja naszego, którego pobożna dusza niech w łasce
boskiej na wieki jaśnieje. Dopuścił Pan Bóg na nas super omnes calamitates, w całym […]
życiu moim nie byłem z żadnego przypadku tak ciężko żałosny i troskliwy, jako z tej, bo
nieoszacowanej straty Pana i Dobrodzieja, i jako uznawałem wielkie łaski i dobrodziejstwa
żyjącego, tak o nich, i oraz świątobliwej duszy jego pamięć (która w sercu moim nigdy nie
wygaśnie) codziennie mi wyciska łzy z oczu moich. Mam nadzieję mocną, że jako
Nieb[oszczyk] śp. Dobrodziej podczas tej nieszczęśliwej wojny rozmaite insaltus et capitalia
odia malenolorum i owe kłamliwe interpretacje poćcziwych i pobożnych in publicum intencji
swoich niewinnie, a cierpliwie znosił, pokornym sercem Bogu samemu te afekcje ofiarując,
tak z miłosierdzia boskiego stał się już atternas beatonem gloria”531.
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Niestety, mimo tych pobożnych życzeń, historiografia dała wiarę „owym kłamliwym
interpretacjom‖ intencji Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Gdy autor tych interpretacji,
August II, kilka miesięcy po śmierci hetmana, został zagrożony najazdem wojsk szwedzkich
na Saksonię, zawarł 24 września 1706 r. z Karolem XII na zamku w Altranstädt pokój, w
którym m.in. zrzekł się polskiej korony na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Wcześniej nie
przejmował się niszczeniem ziem Rzeczpospolitej, ugiął się dopiero przed groźbą obrócenia
w ruinę jego księstwa dziedzicznego. Chwiejności takiej nie okazał za życia Lubomirski,
mimo dwukrotnego złupienia jego majątku, raz przez Szwedów, drugi raz przez Sasów.
Należałoby nareszcie zdjąć z hetmana odium zdrajcy i oczyścić go z zarzutów powstałych w
wyniku propagandy królewskiej. Wkradła się ona na karty historiografii przypisując
Lubomirskiemu przyczyny klęski pod Kliszowem i łącząc opuszczenie przez wojska polskie
pola bitwy, z późniejszym zwróceniem się hetmana przeciwko Augustowi II, komponując z
tego nieprawdziwy wizerunek. W świetle zbadanych przeze mnie źródeł, Hieronim Augustyn
Lubomirski wydaje się być osobą godną szacunku za swoją patriotyczną postawę.
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Paulina Gurgul
Uniwersytet Jagielloński
Jednostka i zbiorowość w filozofii Jana Jakuba Rousseau
Jan Jakub Rousseau przyjmuje postawę kontestacyjną wobec XVIII-wiecznego
społeczeństwa, w którym przyszło mu żyć: nie godzi się na nierówności, gardzi
nieautentycznością zachowań i dyktatem opinii publicznej. Zdobywa dzięki temu sławę jako
intelektualny rewolucjonista, krytyk społeczeństwa, który bezlitośnie punktuje jego
sztuczność i rozważa antropologiczne konsekwencje życia wśród innych.
Przełomowym momentem w życiu Jana Jakuba Rousseau jest konkurs ogłoszony na
rok 1750 przez Akademię w Dijon, którego wymogiem jest napisanie rozprawy na temat „czy
odrodzenie nauk i sztuk przyczyniło się do naprawy obyczajów?‖.
„Rousseau [czyta] ogłoszenie idąc odwiedzić w Vincennes pod Paryżem swojego
przyjaciela Diderota, podwówczas trzymanego w areszcie na słowo w tamtejszym zamku, z
prawem przyjmowania wizyt. Pytanie sformułowane w tytule wywarło na nim (...) wrażenie
piorunujące, wywołując rodzaj olśnienia czy jakby transu twórczego, w którym, na
przestrzeni pół godziny, [uświadamia] sobie i [krystalizuje] szereg naczelnych myśli tego, co
sam nazywa swoim późniejszym systemem‖532.
Rousseau pracuje w natchnieniu i wysyła swoją rozprawę. W konkursie bierze udział
13 prac, a wygrywa rozprawa Rousseau, gdyż jest inna niż wszystkie – stwierdza, że im
większy postęp cywilizacyjny, tym bardziej człowiek czuje się wyalienowany i
nieszczęśliwy; mając coraz więcej, pragnie jeszcze więcej, a więc nigdy nie znajdzie spokoju.
Rozprawa, znana pod tytułem Rozprawa o naukach i sztukach, przynosi filozofowi rozgłos,
uznawany jest za myśliciela wywrotowego.
W 1753 roku Rousseau ponownie zgłasza rozprawę na konkurs Akademii w Dijon,
odpowiadając na pytanie: „jaki jest początek nierówności między ludźmi i czy prawo
naturalne na nią zezwala?‖. Jednak Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności
między ludźmi nie tylko nie otrzymuje nagrody, ale nawet nie jest wzięta pod uwagę przy
ocenie – temat jest politycznie niebezpieczny, a komisja postanawia zająć stanowisko skrajnie
konserwatywne i z góry odrzuca prace, które głosiły, że nierówności są nieuprawnione (było
takich trzy), zaś nagrodę zdobywa zachowawczy i konformistyczny ks. Talbert. Dla Rousseau

532 H. Elzenberg, Wprowadzenie [do:] Rozprawa o naukach i sztukach [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej,
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nie ma to znaczenia – jest już sławny, pracę wydaje w Amsterdamie, a krytyka, zwłaszcza
wpływowy Diderot odnosi się do niej z uznaniem533.
W tej rozprawie dają się odnaleźć ważne aspekty problemu jednostki i zbiorowości.
Rousseau rozróżnia dwie odmiany nierówności: po pierwsze zauważa nierówności
przyrodzone, naturalne – takie jak różnice wieku, sił, zdrowia, zalet umysłu; inne są
nierówności obyczajowe, polityczne i społeczne – zależą one od umowy, swoją moc czerpią
ze zgody ludzi534. Powyższe dwa typy nierówności obowiązują odpowiednio w dwóch
diametralnie różnych abstrakcyjnych kategoriach człowieczeństwa, reprezentowanych przez
człowieka „dzikiego‖ i człowieka żyjącego w społeczeństwie. Człowiek dziki pragnie jedynie
spokoju i wolności, podejmuje wysiłek potrzebny do zachowania swego życia i nic ponadto,
żyje tylko dla siebie – akcent pada na jego jednostkowość i wyizolowanie. Z kolei obywatel
jest czynny, miota się, trudzi do śmierci, przypochlebia się możnym i bogatym, umie żyć
tylko w opinii drugich, z ocen innych czerpie poczucie swojego istnienia, żyje pogrążony w
konwenansach, ale jest dumny ze swej niewoli – obywatel jest zawsze w odniesieniu do
zbiorowości. Pobrzmiewają tu przekonania Rousseau, że zwłaszcza dwór to społeczność, w
której człowiek dostosowuje się zwyczajów, nigdy zaś do „własnej natury‖. Oblicze
indywidualne niknie za narzuconą maską, wskutek ujednolicenia i przymusu jednostka ginie
w stadzie. Człowiek staje się przez to obcy samemu sobie, boleśnie odczuwa rozdźwięk
między „być‖ a „wydawać się‖; wobec tej dwoistości, rozbicia na egzystencję prywatną i
publiczną, obecna jest tęsknota za utraconą całością.
By przybliżyć tę jedność, Rousseau kreśli filozoficzno-literacki obraz człowieka w
stanie natury. Należy zaznaczyć, że tworzy jedynie pewien model, hipotezę dotyczącą
człowieka – nie jest to opis historycznego faktu istnienia stanu przedspołecznego, lecz
„rozważania hipotetyczne i warunkowe, bardziej nadające się do wyjaśnienia istoty rzeczy niż
do wskazania ich rzeczywistego początku‖535.
W stanie natury człowiek jest samotną jednostką wiodącą życie łowcy i nomady.
Samce i samice łączą się przypadkowo, zależnie od spotkania, sposobności i chęci. Dzieci
odchodzą od matki, gdy osiągają samodzielność, przez co członkowie jednej rodziny nawet
się nie poznają. Z uwagi na potrzebę zachowania własnego życia, człowiek jest przeważnie
egoistyczny. Lecz gdy zwraca uwagę na swoich bliźnich, ujawnia się wrodzone mu
współczucie. Filozof wyróżnia litość jako uczucie naturalne – jest to przedrefleksyjna
skłonność do negatywnego odbioru cierpienia istoty żywej. Widać tu różnicę między stanem
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natury w myśli Thomasa Hobbesa, gdzie ludzie są do siebie wrogo nastawieni, panuje wojna
między jednostkami, a stanem natury według Rousseau, gdzie nie ma agresji, a uczucia
empatii i chęć pomocy pozwalają na harmonijne współżycie między ludźmi. Pragnienia
człowieka dzikiego nie sięgają dalej niż potrzeby fizyczne – dobra to pożywienie, samica,
wypoczynek, zaś nieszczęścia to ból i głód; nieznana jest śmierć, gdyż człowiek ma poczucie
istnienia tylko w teraźniejszości i nie wykracza w przeszłość czy w przyszłość. To skutkuje
zamknięciem w kręgu swych potrzeb. Lecz jednocześnie człowiek jest wolny – gdyż, w
przeciwieństwie do zwierząt, człowiek nie ma ukształtowanych instynktów; ma potrzeby,
które próbuje zaspokoić i może to zrobić w dowolny sposób, kierując się aktem wolnej woli.
Tak więc człowiek ma biologiczną predyspozycję do swobody; a Rousseau podnosi wolność
do rangi wyróżnika ludzkiej natury, gdyż na poziomie metafizycznym odrzuca
materialistyczną i mechanistyczną interpretację człowieka: „w możliwości chcenia, czy
raczej wyboru, i w jej poczuciu tkwią same tylko czysto duchowe akty, które prawami
mechaniki w żaden sposób wytłumaczyć się nie dadzą‖ 536.
W koncepcji filozofa stan natury przechodzi nagle w stan społeczny. Jest to
problematyczny przeskok w tej teorii – co spowodowało, że ludzie żyli w wyizolowaniu,
indywidualistycznie, a nagle wszystko się zmieniło? Autor stara się zamarkować to cięcie
różnymi wyjaśnieniami. W Rozprawie o nierówności filozof zaznacza związek między
utworzeniem własności prywatnej a tworzeniem społeczności, w czym zaznacza się
inspiracja teorią Johna Locke'a: „Ten, kto pierwszy odgrodził kawałek ziemi, powiedział
>>to moje<< i znalazł ludzi dość naiwnych, by mu uwierzyć, był prawdziwym założycielem
społeczeństwa. Iluż to zbrodni, wojen, morderstw, ile nędzy i grozy byłby rodzajowi
ludzkiemu oszczędził ten, kto by kołku wyrwał lub rów zasypał i zawołał do otoczenia
>>Uwaga! Nie słuchajcie tego oszusta; będziecie zgubieni, gdy zapomnicie, że płody należą
do wszystkich, a ziemia do nikogo!‖537.
Gest wzięcia w posiadanie ma w dalszej perspektywie ogromne konsekwencje
antropologiczne: degeneruje naturę człowieka i prowadzi do skrajnych nierówności, bo dla
korzyści kilku, ludzkość wprzęgnięta zostaje w jarzmo pracy, niewoli i nędzy. W innych
miejscach Rousseau uzasadnia przejście w stan społeczny wzrostem populacji. Zaś w
rozprawie Umowa społeczna z roku 1762 twierdzi, że stan natury w pewnym momencie
doszedł do kresu, gdyż spiętrzyły się rozmaite przeszkody i kataklizmy, uniemożliwiające
jego zachowanie. „Przyczyny odejścia od stanu natury tkwią w samej naturze: zmiany, jakim
podlega w miarę upływu czasu relacja człowiek-przyroda sprawiają, że w pewnym
momencie utrzymanie stanu natury nie jest już możliwe i konieczne jest powstanie
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społeczeństwa‖538. By przetrwać, trzeba było znaleźć nowe rozwiązanie; „ród ludzki
zginąłby, gdyby nie zmienił swego sposobu życia‖ 539. Dlatego jednostki połączyły się, by we
współdziałaniu mogły pokonać przeciwności.
Wyjście ze stanu natury otwiera dla Rousseau erę upadku, wraz z rozwojem
społeczeństwa narasta problem nierówności obyczajowych. Lecz czy gdyby znieść własność
prywatną, czy ludzkość powróciłaby do stanu szczęśliwości? Rousseau odpowiada, że nie;
własność prywatna już się ukształtowała, jesteśmy za bardzo oddaleni od stanu natury, nie
ma powrotu. I choć nie da się odwrócić procesu dziejowego, choć pierwotna harmonia
została zburzona, wysiłkiem filozoficznym Rousseau próbuje ustanowić ją na nowo.
Przedstawia powstanie utopii, tworzy propozycję ładu w dziele Umowa społecznej. Praca jest
próbą zaplanowania prawa takiego, jakim powinno być, mając na uwadze naturę ludzką.
Filozof przyjmuje przy tym normatywny punkt widzenia. Teoretyzuje, nie uwzględniając
praktycznej realizacji tez, co zaznacza we fragmencie: [piszę o polityce, bo nie jestem
księdzem ani prawodawcą – będąc w takiej roli], „nie traciłbym czasu na mówienie, co
czynić należy; uczyniłbym to albo bym milczał‖ 540.
Rousseau upatruje początków społeczeństwa i państwa w konwencji, umowie
zawartej między członkami. Porządek społeczny, choć służy za podstawę wszystkim innym
prawom, nie pochodzi z natury - opiera się na układach, jest sztuczny. Myśl ta sytuuje się w
opozycji do naturalizmu politycznego Arystotelesa, według którego nie trzeba zakładać
pierwotnej umowy społecznej, bo społeczeństwo i państwo są bytami naturalnymi i
koniecznymi541. Dla Rousseau to twory, które wymagają uzasadnienia, a doktryna
filozoficzna umowy społecznej zapewnia legitymizację władzy.
Według Doroty Pietrzyk-Reevs Rousseau dokonuje „swoistego zredukowania etyki
do polityki, a tradycyjne chrześcijańskie wyobrażenie porządku społecznego, z konieczności
niedoskonałego i ułomnego, zastępuje wizja prawidłowo urządzonego społeczeństwa,
społeczeństwa doskonałego‖542. Lecz wydaje się, idąc za myślą Czesława Porębskiego, że
myśl Rousseau podąża w innym kierunku: to etyka decyduje o kształcie jego filozofii
społecznej, Jan Jakub tworzy swą koncepcje mając na uwadze przede wszystkim wartości
moralne543. Mówi o organizmie politycznym takim, jakim być powinien, by mogło spełniać
się w nim moralne powołanie człowieka.
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Człowiek naturalny nie posiada systemu normatywnego, kieruje się instynktem
samozachowawczym. Dopiero przejście do stanu społecznego wywołuje w nim istotną
zmianę jakościową: „zastępuje w jego postępowaniu instynkt sprawiedliwością i nadaje jego
czynom charakter moralny, którego przedtem brakło. Wówczas dopiero głos obowiązku
zastępuje popęd fizyczny, prawo zastępuje apetyty, i człowiek, który dotychczas brał pod
uwagę tylko samego siebie, widzi się zmuszonym działać według innych zasad i radzić się
rozumu, zanim posłucha skłonności‖544. Rousseau wyraża tezę o konwencjonalnym
pochodzeniu moralności. Dzięki uspołecznieniu następuje przekształcenie jednostki, która
sama przez się jest samoistną całością, w część większego systemu, który nadaje nową
jakość życiu. Dopiero wolność moralna czyni człowieka panem samego siebie – z własnej
inicjatywy nadaje sobie prawa, w ramach których jest wolny. Umowa „stawia w miejsce
pochodzącej z natury nierówności fizycznej między ludźmi równość moralną i prawowitą i
że, pozostając nierównymi co do siły lub umysłu, stają się wszyscy równymi przez układ i
przez prawo‖545. Moralność rodzi się wraz z zauważeniem swych związków z innymi
ludźmi; zatem złem jest rozpad prawdziwej relacji, wprowadzanie zapośredniczeń, gier,
masek. Odbudowa społecznej jedności może dokonać się tylko przez imperatyw cnoty 546.
Rousseau ujmuje istotę umowy w słowach: „[jest to] forma zrzeszenia, która by
broniła i chroniła całą siłą wspólną osobę i dobra każdego członka i przy której każdy,
łącząc się ze wszystkimi, słuchałby jednak tylko siebie i pozostawał równie wolnym jak
poprzednio‖ 547 - jej celem jest wzmożenie sił i ochrona wolności jednostki.
Myśliciel odróżnia akt utworzenia społeczeństwa (pactum unionis) i akt utworzenia
władzy (pactum subjectionis). Pierwsza umowa zostaje zawarta pomiędzy jednostkami, które
w ten sposób stają się ludem. Kolejnym stadium jest utworzenie władzy. Prawo większości
głosów samo jest ustanowieniem umownym i zakłada choć raz wystąpienie jednomyślności.
Można interpretować to jako pewien rodzaj zaufania, otwartości poddania się przyszłym
decyzjom. Wnikając w genezę powstania społeczeństwa Rousseau nie uznaje, by rolę
odegrała w tym siła: „siła jest potęga fizyczną; nie widzę, co z jej skutków może wyniknąć w
zakresie moralności. Ustąpić wobec siły to akt konieczności, nie woli; to najwyższy akt
rozwagi. W jakim sensie może to być obowiązkiem?‖548. „Najsilniejszy nigdy nie jest dość
silnym, by zostać na zawsze panem, jeżeli nie przekształci swej siły w prawo, a
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posłuszeństwa w obowiązek‖549. To umowa, układ jest podstawą władzy prawomocnej
między ludźmi.
Przy utworzeniu wspólnoty, człowiek oddaje jej siebie i wszystkie swe siły i dobra –
ale nie stają się przez to własnością zwierzchnika. Można to określić jako udzielenie do
dyspozycji, danie upoważnienia, by państwo objęło dobra obywateli. Wspólnota nie
pozbawia jednostek prywatnych ich dóbr, wręcz przeciwnie - „zapewnia im posiadanie
prawowite, zmienia uzurpację w rzeczywiste prawo i użytkowanie na własność‖ 550.
Podstawą prawa własności w społeczeństwie jest uczucie moralne - szacunek dla drugiego
człowieka.
Każdy członek oddaje się w całości (dzięki czemu sytuacja jest równa dla
wszystkich), wraz ze wszystkimi swymi prawami oraz dobrami, całemu społeczeństwu.
Człowiek oddając się wszystkim, nie oddaje się nikomu. Zrzeczenie się wolności jest
formalne, jednostka odzyskuje swe prawa z powrotem, tylko w innej formie – przedtem
były one ograniczane przez jej siłę i zdolności, teraz granicę uprawnień wytycza wola
powszechna i zwierzchnictwo narodowe. „Powstające w ten sposób społeczeństwo nie jest
więc społeczeństwem nominalistycznym, zbiorem jednostek, lecz »osobą publiczną«
posiadającą wolę‖551 - następuje więc wyraźna zmiana jakościowa. U Rousseau występuje
idea państwa jako organicznej całości. Obopólny interes i wspólnota jest łącznikiem
społecznym, a sama umowa staje się świętością dla obywateli. Ci, którzy dopuszczają się
złamania układu, atakują podstawę swojego bytowania w społeczeństwie – taka jednostka
wraca do swoich praw pierwotnych i odzyskuje wolność naturalną, tracąc jednak wolność
umowną.
Siłami państwa moralnego opartego na umowie społecznej kieruje wola powszechna.
Jest dobra, racjonalna, ma charakter w pełni słuszny, suwerenny i zobowiązujący. Jej zasady
są oświecone, zawsze zmierza do korzyści ogółu, co ujmuje Rousseau w słowach: „Wola
powszechna jest zawsze po stronie najbardziej sprzyjającej dobru publicznemu, tj.
najsprawiedliwszej; wystarczy więc być sprawiedliwym, by mieć pewność, że idzie się za
wolą powszechną‖552. Aby wola była powszechna, nie jest konieczne, by była jednomyślna,
ale konieczne jest, by wszystkie głosy zostały policzone (obowiązuje zasada ilościowa);
wszelkie formalne wyłączenie łamie powszechność. Z rozważań wynika, że jest raczej
konstruktem teoretycznym, nie można wskazać jej desygnatu w praktyce, gdyż nie można jej
zredukować do woli wszystkich, bo to tylko suma interesów prywatnych. Ponieważ nie
każdy w pełni uświadamia sobie wolę zbiorową, obrady ludowe nie zawsze odznaczają się
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poprawnością, słusznością i zmierzaniem do korzyści ogólnej, a więc nie wykazują
przymiotów woli powszechnej. Zatem prawo nie jest w sposób konieczny i nieomylny
prawdziwym jej wyrazem. Ale gdyby założyć idealną sytuację i wszystkim obywatelom
przedstawić niezafałszowaną sytuację w sposób jasny i zrozumiały oraz pozostawić im czas
do indywidualnego namysłu, decyzje byłyby zawsze słuszne. W tej sytuacji dyskurs
publiczny jest zbyteczny, gdyż Rousseau zakłada naturalną jednomyślność; jednostka,
kierując się współczuciem, wyraża zgodę na to, co wszyscy odczuwają. Wspólnota
polityczna, czyli ciało moralne, odznacza się jednością. Umowa społeczna wyzwala proces
odkrywania

wartości

etycznych

społecznym

wysiłkiem.

Regulowanie

współżycia

społecznego powinno być oddane zrzeszającym się. W woli powszechnej żadna treść prawa
nie jest narzucana, jest raczej wyzwalana - „zadaniem prawodawcy jest dostosowanie praw
do woli powszechnej, natomiast zadaniem obywateli jest zharmonizowanie ich woli
jednostkowej z wolą powszechną‖553. Wola powszechna odkrywa to, co stanowi etyczną
powinność człowieka.
Projekt społeczeństwa moralnego przedstawiony w Umowie społecznej nie znajduje
realizacji w historii; praca ma charakter utopijny, jest filozoficzną fikcją, która tworzy
kontrast z realiami państwa francuskiego połowy XVIII wieku. Niemniej, myśl zasiała swoje
ziarno w samym autorze – bo „czyż owo pojednanie, przeczuwane zaledwie w dalekiej
przeszłości lub przyszłości, nie mogłoby zaistnieć wyłącznie dla niego, tu i teraz, jeszcze za
jego życia?‖554. Toteż Rousseau postanawia zmienić perspektywę filozofowania – odchodzi
od refleksji uogólniającej, obejmującej całe społeczeństwo i decyduje się na wiwisekcję
jednostkowej duszy w której zarysowują się konflikty będące konsekwencją historii
ludzkości. Pisząc Wyznania problem nierówności i niewoli odnosi do własnej jaźni, czyniąc
doświadczeniem egzystencjalnym. To sprawia, że może „zapisać na rachunek historii i
społeczeństwa błędy jego życia osobistego‖555. Decyduje się na „przeniesienie problemu na
poziom własnego życia, by w nim szukać bezpośredniego rozwiązania‖ 556. Chce wcielić w
życie głoszone zasady, stać się człowiekiem natury, wolnym, żyjącym według prawideł
cnoty, nieznającym rozdźwięku między „być‖ a „wydawać się‖. Czyni to przez wyrzeczenie
się dążeń do majątku czy sławy, oraz próby uniezależnienia się od opinii publicznej. Odrzuca
go fałsz i hipokryzja ludzi uwikłanych w relacje społeczne. Przez swój radykalny bunt
wobec społeczeństwa popada w samotność, lecz jest to samotność uprawomocniona
wartościami uznanymi przez niego za uniwersalne. „Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że
inność jednostki, odmienność poszczególnego istnienia została wtopiona w uniwersalną
553
554
555
556

F. Copleston, op. cit., s. 69.
J. Starobinski, op. cit., s. 47.
Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 48.
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jakość człowieczeństwa (…) Jednostka zasługuje na uwagę dlatego, że jej doświadczenia
mają charakter ogólnoludzki‖557. Rousseau reprezentuje więc człowieka w ogólności, a jego
dążenia powinno się uznawać za normę powszechną. „Chce tak kształtować swoje życie, by
mogło stać się przykładem (…) tworzy życie emblematyczne, biografię przekształca w
egzystencję, nadając wszechogarniający, całościowy sens szczegółom życiowym‖ 558.

557
Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Rousseau i własne istnienie [w:] Romantyzm i egzystencja,
wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 33.
558 Ibidem, s. 40.
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mgr Przemysław Jędrzejewski559
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Komisarze Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej dla powiatów krakowskiego
i proszowickiego (1790-1792)
Jak

stwierdził

Tadeusz

Korzon, jeden

z

najwybitniejszych

przedstawicieli

warszawskiej szkoły historycznej: „Do najznakomitszych dzieł Sejmu Czteroletniego należą
bez wątpienia komisje porządkowe, organ zarządu miejscowego‖560. Jeśli na temat
działalności komisji cywilno-wojskowych z okresu obrad Sejmu Wielkiego coś już wiemy, z
nielicznych wciąż publikacji naukowych561, to informacje, dotyczące samych członków
tychże kolegialnych magistratur, w literaturze historycznej w zasadzie nie występują. Jest to
głównie spowodowane brakiem szerszej wiedzy biograficznej o samych komisarzach.
Problematyczność ujęcia tego tematu pod względem warsztatowym, gdyż zbyt mała – dla
jednej komisji lub zbyt wielka – dla wszystkich, czy to w Koronie, czy w Wielkim Księstwie
Litewskim liczba ich członków oraz zbyt krótki okres funkcjonowania samych instytucji, nie

559 Autor artykułu jest kierownikiem projektu pt. „Administracja lokalna u schyłku I Rzeczpospolitej. Komisje
Porządkowe Cywilno-Wojskowe województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego‖, finansowanego ze
środków Narodowego Centrum Nauki; nr rejestracyjny 2014/13/N/HS3/04533.
560 T. Korzon, Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe Wojewódzkie i Powiatowe w latach 1790-1792,
„Ateneum‖, 1882, t. I, s. 427.
561 Z ważniejszych prac, na temat omawianych instytucji wymienić można m.in. T. Korzon, Wewnętrzne dzieje
Polski za Stanisława Augusta (1764-1794), t. V, Kraków-Warszawa 1897, ss. 196-232; idem, Komisje
Porządkowe..., op. cit., ss. 427-455; W. Kalinka, Sejm Czteroletni, t. I, cz. 2, wyd. 4, Kraków 1895, s. 642-647;
F. Koneczny, Dzieje administracji w Polsce, Wilno 1924, s. 232-238; J. Kermisz, Lublin i Lubelskie
w
ostatnich latach Rzeczpospolitej (1788-1794), t. I, Lublin 1939, s. 16 i n.; A. Zahorski, Centralne instytucje
policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959, s. 65 i n.; T. Mizia, Komisje Porządkowe CywilnoWojskowe a szkolnictwo parafialne w okresie Sejmu Czteroletniego, [w:] Rozprawy z Dziejów Oświaty, t. 6,
1963, s. 40-87. B. Sobolowa, Wielkopolskie Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe a szkolnictwo parafialne
[w:] Rozprawy z Dziejów Oświaty, t. 16, 1973, s. 7-21; P. Bańkowski, Instrukcja kancelaryjno-archiwalna dla
Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych z lat 1790-1792. Głos za grobu dla archiwistów, [w:] Archeion, t.
62: 1975, s. 53-68. W. Szaja, Organizacja i działalność administracyjna wielkopolskich komisji porządkowych
cywilno-wojskowych (1789-1792), [w:] Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski
i Pomorza, t. 12, 1976,
z.1; Z. Wielebska, Krakowska komisja porządkowa cywilno-wojskowa 1789-1794, [w:] Rocznik NaukowoDydaktyczny WSP w Krakowie. Prace Historyczne, nr 12:1987, s. 187-197; A. Falniowska-Gradowska, Szlachta
województwa krakowskiego w świetle spisów parafialnych z lat 1790-1792, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza.
Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1993, s. 497-504;
Ludność żydowska województwa krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletniego: spisy z powiatów krakowskiego,
ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 1790-1792 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, oprac.
K. Follprecht, Kraków 2008; C. Kuklo, Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej [dalej cyt. Demografia...],
Warszawa 2009, ss. 53-61; J. Gordziejew, Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie
Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789-1792), Kraków 2010; P. Jędrzejewski, Próby unowocześnienia
administracji lokalnej, przemysłu i rewitalizacji miast w województwie krakowskim w dobie stanisławowskiej
(1764-1795), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica”, t. XV, 2013, ss. 77-80;
ibidem, Akta Komisji Porządkowych Cywilno-wojskowych (1790-1794), „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t.
19, 2013, ss. 129-157; ibidem, Szkolnictwo parafialne województwa krakowskiego w dobie Sejmu Wielkiego
(1788-1792), [w:] Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, pod red. K. Dormus, B.
Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej, R. Ślęczki, Kraków 2014, s. 254 i n.
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pozwala na scharakteryzowanie tychże urzędników za pomocą metody najbardziej popularnej
w tego typu badaniach – prozopografii.
Same komisje porządkowe cywilno-wojskowe zostały ustanowione dwiema
konstytucjami Sejmu Wielkiego – dla Litwy z 19 listopada oraz dla Korony z 15 grudnia
1789 r562. Były to pierwsze w Rzeczpospolitej, nowożytne instytucje zarządzania
administracją w terenie. Prerogatywy komisarzy koronnych ujęto w konstytucji Komisje
porządkowe cywilno-wojskowe, województw, ziem i powiatów w Koronie. Ich głównymi
zadaniami było ustawodawstwo w kwestiach gospodarczych, sądownictwo w sprawach
spornych między cywilami a wojskiem, bezpieczeństwo publiczne, sprawy skarbowe, a także
kwaterunek oraz pobór rekruta563, naturalnie na terenie ich jurysdykcji. W wyniku swojej
działalności, prerogatywy komisarzy jednak stale wzrastały, często wychodząc poza granice
kwestii wojskowych, czy sądowniczych.
Zgodnie z przepisami prawa, elekcji do funkcji komisarskich dokonały sejmiki
gospodarcze. Sejmik krakowski wybrał członków Komisji Cywilno-Wojskowej dla powiatów
krakowskiego i proszowickiego 8 lutego 1790 r. Do pierwszego składu, na dwuletnią
kadencję obrano szesnastu komisarzy świeckich: kasztelana oświęcimskiego Jana Michała
Grodzickiego – jako prezesa, stolnika krakowskiego Aleksandra Łętowskiego, chorążego
krakowskiego

Ignacego Dembińskiego, starostę skotnickiego Joachima Morsztyna,

wielkorządcę krakowskiego Ignacego Benoego, skarbnika krakowskiego Jacka Bzowskiego,
kasztelanica czchowskiego Sebastiana Dembowskiego, szambelanów JKMci: Józefa Jordana
z Zakliczyna, Wojciecha Linowskiego, Stanisława Mieroszewskiego 564 i Jana Kantego
Skorupkę, komornika krakowskiego Jana Szwykowskiego, starostę rzędowskiego Józefa
Wielowiejskiego, starostę bocheńskiego Bogusława Ślaskiego, komornika krakowskiego
Antoniego Zielińskiego, pułkownika wojsk koronnych Marcjana Żeleńskiego, a także trzech
duchownych: opata mogilskiego Jana Kantego Wodzickego, kanonika krakowskiego
Sebastiana Sierakowskiego, zaprzysiężonego w maju oraz ks. Michała Sołtyka, późniejszego
referendarza koronnego565. Wydelegowanym komisarzem od Komisji Wojskowej w marcu
został Jan Kalka566.

562
Volumina Legum [dalej cyt. VL], t. IX, Kraków 1889, ss. 136-142, 146-156.
563
Ibidem, ss. 146-156; P. Jędrzejewski, Próby unowocześnienia..., s. 78.
564
W źródłach występuje również inna forma tego nazwiska – Miroszewski.
565
AGAD, Archiwum Kameralne, sygn. III/99, s. 326-328; ANKr., Akta Komisji Porządkowej CywilnoWojskowej Województwa Krakowskiego, sygn. 29/30/1, ss. 5-11, 71; Ludność żydowska województwa
krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletniego: spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego
i
proszowskiego z lat 1790-1792 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, oprac. K. Follprecht, Kraków
2008, s. VIII; P. Jędrzejewski, Akta Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych (1790-1794), „Krakowski
Rocznik Archiwalny‖, 2013, t. XIX, s. 140.
566
ANKr., Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego, sygn. 29/30/1,
s. 11.
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Urząd komisarza cywilno-wojskowego był funkcją bezpłatną, dwuletnią, wymaganą
przy staraniach o awans w administracji państwowej. Pensje pobierali wyłącznie pracownicy
kancelarii: regent, jego zastępca, instygator, kancelarzyści, woźny i stróż. Początkowo, pełnić
tą funkcję mogli tylko przedstawiciele stanu szlacheckiego, powyżej dwudziestego roku
życia567. Mieszczanie zostali dopuszczeni do piastowania tego urzędu wraz z ustawą z 18
kwietnia 1791 r. - Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczpospolitej568.
Uchwalenie konstytucji - Ułatwienie trudności prawa względem starających się o funkcje
deputackie,

a nie składających komisji cywilno-wojskowych w Koronie, umożliwiało

komisarzom starania się także o inne funkcje państwowe569. Analizując materiał źródłowy,
można zauważyć, że wakaty wśród członków komisji porządkowych były uzupełniane
kolegialnym wyborem nowych komisarzy, przez plenum ogólne danej komisji. W okresie
funkcjonowania krakowsko-proszowickiej Komisji Cywilno-Wojskowej, nowych komisarzy
wybierano dwukrotnie. Po raz pierwszy 6 grudnia 1790 r., kiedy sejmik wyznaczył Ignacego
Dembińskiego oraz Stanisława Mieroszewskiego na posłów skonfederowanego sejmu. Na
ich

miejsca

wybrano

generała

Moszczeńskiego

oraz

szambelana

królewskiego

Gostkowskiego570. Kolejna zmiana w składzie komisarskim odbyła się 27 lutego 1792 r. Po
powołaniu Antoniego Zielińskiego do Trybunału Koronnego, Józefa Wielowiejskiego na
komisarza granicznego i Jana Szwykowskiego na sędziego ziemskiego, do kolegium
komisarzy wybrano: kawalera orderu św. Stanisława, hr. Ignacego Wielopolskiego,
chorążego Adama Paprockiego oraz Tomasza Wilkońskiego571.
By dokonać próby stworzenia biografii zbiorowej komisarzy cywilno-wojskowych,
należy posłużyć się zestawem pytań pomocniczych, który wykorzystywany jest w metodzie
prozopograficznej. Pozwoli to na ustalenie pochodzenia, zamożności, wykształcenia,
związków z dworem, przebiegu kariery w administracji, czy pewnych cech wyjątkowych
członków krakowsko-proszowickiej Komisji. Każdy z nich był katolikiem, a zdecydowana
większość komisarzy wywodziła się ze średniej szlachty urzędniczej. Pod względem statusu
urodzenia wyróżniał się ks. Michał Sołtyk. Mimo że jego ojciec Józef był tylko miecznikiem
sandomierskim572, to wśród przedstawicieli rodu Sołtyków możemy odnaleźć senatorów m.in.
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VL, t. IX, s. 146.
568
ibidem, ss. 215-219.
569
ibidem, ss. 172.
570
ANKr., Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego, sygn. 29/30/1,
ss. 192-193.
571
ANKr., Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego, sygn. 29/30/3,
s. 3. Podobne zmiany składu komisarskiego występowały choćby w Komisji ziemi lubelskiej powiatu
ostaszewskiego, w której nowych komisarzy wybierano 22 listopada 1790 i 4 sierpnia 1791 r.; por.
J.
Kermisz, op. cit., ss. 16-17.
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J.
Śmiałowski,
Michał
Sołtyk
h.
własnego,
[w]
IPSB,
źródło
internetowe:
http://148.81.196.40/index.php/a/michal-soltyk-h-wlasnego,[stan na dzień: 1.03.2015].

122

dwóch biskupów (chełmińskiego – Macieja Aleksandra oraz krakowskiego - Kajetana)573,
kasztelana warszawskiego Macieja574, czy podstolego koronnego Tomasza575. Brat Macieja –
Stanisław, podstoli krakowski, pełnił funkcję komisarza cywilno-wojskowego w powiecie
lelowskim i ksiąskim576. Także kolejny komisarz duchowny – opat mogilski Jan Kanty
Wodzicki wywodził się ze znaczniejszych przedstawicieli stanu uprzywilejowanego, czego
dowodem może być uzyskanie tytułu hrabiowskiego przez Wodzickich od cesarza
austriackiego Franciszka II577. Ze świeckich komisarzy na uwagę pod tym względem
zasługują Ignacy Wielopolski, którego przodkowie uzyskali tytuł grafów Świętego Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego578, Wincenty Gostkowski – otrzymał tytuł barona
austriackiego w 1782 r.579, jak również Ignacy Dembiński, syn podczaszego krakowskiego
Arnolda Stefana i Kunegundy Aksakówny. Jego mentorem i zarówno stryjem był wojewoda
krakowski Stanisław Dembiński580.
Pod względem zamożności, z wyżej wymienionych osób, znakomicie prezentował się
ks. Michał Sołtyk. Jeszcze w 1765 r. otrzymał archidiakonię zawichojską, która przynosiła
mu 4 tys. rocznego dochodu. Z własnych dóbr dziedzicznych, należały do niego w
województwie sandomierskim: Kobylany, Konary, Słupia, Wielborowice i Zrzycz. Od
swojego wuja, biskupa krakowskiego Kajetana, w dożywocie dostała się mu wieś Bodzów, a
sam zakupił nie tylko nieruchomości w Rzymie, ale również akcje Kompanii Kruszcowej
Olkuskiej, założonej

w 1779 r. Ponadto od Szkoły Głównej Koronnej dzierżawił wieś

Bronowice, a od kapituły krakowskiej wsie Goszczę i Niegoszowice. Z końcem XVIII w.,
jego majątek wyceniano na ponad 2 mln zł581. Uwagę, pod względem majętności zwraca na
siebie także wielkorządca krakowski Ignacy Benoe. Jego rodzina, która pozostawała w
stosunkach klientalnych z rodem Potockich, uzyskała nobilitację w 1685 r. Sporą karierę
urzędniczą zrobił stryjeczny dziadek Ignacego – Paweł, instygator koronny

i kasztelan

warszawski, który zgromadził ponadto pokaźny majątek ziemski w województwie ruskim, na
który składały się dzierżawy oraz dobra prywatne m.in. Bachórz, Bursztyn i Tryńcza582.
Ojciec Ignacego – Stanisław był miecznikiem ziemskim, a sam komisarz cywilno-wojskowy,
oprócz urzędu wielkorządcy,stającego raczej nisko w hierarchii służby publicznej, ale
573
W. Konopczyński, Liberum veto: studyum porównawczo-historyczne, cz. 3, Kraków 1918 cz.3, ss. 410
– 427.
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J. Śmiałkowski, op. cit.
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M. Czeppe, E. Orman-Michta, Stanisław Sołtyk h. Własnego, [w:] PSB, t. XL/3, z. 166, s. 415.
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AGAD, Archiwum Kameralne, sygn. III/99, s. 326-328; M. Czeppe, E. Orman-Michta, op. cit., s. 425.
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J.S. Dunin-Borkowski: Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich. WarszawaLwów1908,
s. 985.
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ibidem, s. 974.
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A. Lewicka-Kamińska, Gostkowski Wincenty h. Gozdowa, [w:] PSB, t. VIII, s. 361.
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H. Waniczkówna, Ignacy Dembiński h. Nieczuja, [w:] IPSB, źródło internetowe:
http://148.81.196.40/index.php/a/ignacy-dembinski-h-nieczuja#, [stan na dzień: 1.03. 2015].
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przynoszącego spore zyski, gromadził dochody z funkcji administratora wszystkich dóbr
a także dzierżawy królewskiej ekonomii583. Do najbogatszych z

stołowych w Koronie,

komisarzy cywilno-wojskowych powiatów krakowskiego oraz proszowickiego, bez wątpienia
należał szambelan Stanisław Mieroszewski. Posiadał on rozległą ordynację w powiecie
krakowskim, na którą składały się: Bogucice, Brzezinka, Brzęczkowice, Janów, Mysłowice,
Roździeń i Szopienice. Jego syn – Jan otrzymał tytuł pruskiego grafa584.
Niestety, niewiele wiadomo na temat wykształcenia członków Komisji Porządkowej
Cywilno-Wojskowej dla powiatów krakowskiego i proszowickiego. Większość z nich
uczęszczała zapewne do szkół krajowych. Solidnym wykształceniem mogli poszczycić się
komisarze stanu duchownego. Nauką ks. Macieja Sołtyka zajmował się jego stryj, biskup
krakowski Kajetan. Prawdopodobnie pobierał lekcje w Szkole Ojców Misjonarzy
w Warszawie, podobnie jak jego brat Stanisław585. Ks kanonik krakowski Sebastian
Sierakowski uczęszczał wraz z bratem Wacławem, najpierw do kolegium jezuickiego
w Krośnie, a później w Przemyślu. Zdobył gruntowne studia z zakresu teorii architektury
w tzw. Akademii Lwowskiej, w dziedzinie filozofii we Lwowie i Jarosławiu, a także teologii,
którą ukończył także we Lwowie, a następnie uzupełnił wiedzę w Wiedniu. W późniejszym
okresie został rektorem Szkoły Głównej Koronnej586. O edukacji komisarzy świeckich
z Komisji Cywilno-Wojskowej dla powiatów krakowskiego oraz proszowickiego, możemy
dowiedzieć się trochę więcej z życiorysów Ignacego Dembińskiego i Wincentego
Gostkowskiego. Pierwszy z nich był studentem Akademii Krakowskiej, w której doskonalił
się w krasomówstwie. Jedna z jego mów została wydana drukiem w 1767 r. po polsku
i łacinie – Mowa na pochwałę Św. Jana Kantego. Drugi pobierał podstawowe nauki
w Tarnowie. Szkołę średnią ukończył w krakowskim Gimnazjum Nowodworskiego. Studia
z zakresu prawa i filozofii pobierał na Akademii w Krakowie587.
O

słynnych

zachodnioeuropejskich,

z

literatury

naukowej

podróżach

edukacyjnych

po

krajach

niezmiernie popularnych wśród szlachty Rzeczpospolitej Obojga

Narodów, wśród komisarzy cywilno-wojskowych także niewiele nam wiadomo. Dłuższą
podróż zagraniczna odbył na pewno ks. Maciej Sołtyk, który udając się na studia
uzupełniające do Rzymu, odwiedził również: Ołomuniec, Wiedeń, Wenecję i Florencję588.
Europejskie wojaże pozostałych komisarzy nie zostały jeszcze zbadane.
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F. Leśniak, Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku, Kraków 1996, ss. 234-235.
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http://148.81.196.40/index.php/a/sebastian-alojzy-sierakowski-h-ogonczyk, [stan na dzień: 1. 03.2015].
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Na karierę w administracji szlacheckiego państwa miała niewątpliwie wpływ bliskość
królewskiego majestatu, gdyż jedynie władca dzierżył prawo do bycia szafarzem urzędów
w okresie staropolskim. Na łaskę Stanisława Augusta mogli liczyć z pewnością, odznaczeni
przez monarchę Orderem św. Stanisława szambelanowie. Wśród członków Komisji
Porządkowej Cywilo-Wojskowej dla powiatów krakowskiego i proszowickiego, dostąpili
tego zaszczytu liczni komisarze, m.in. w 1766 r. Stanisław Dembowski, w 1782 r. kanonicy
Stanisław Sierakowski oraz Jan Kanty Wodzicki, w 1784 r. Ignacy Dembiński, w 1786 r. ks.
Michał Sołtyk, w 1787 r. prezes składu komisarskiego Michał Grodziski, jak również
Aleksander Łętowski Józef Jordan z Zakliczyna, Stanisław Mieroszewski, czy Wojciech
Linowski589. W nieco inny sposób, blisko związany z dworem warszawskim był Ignacy
Benoe, który cieszył się poparciem króla za sprawne administrowanie ekonomiami w
Koronie,

o czym była już mowa powyżej. O możliwym wyborze na funkcję

komisarską, wiedział już pod koniec stycznia 1790 r., gdyż pisząc do kamery, wraził tylko
nadzieję, by nowy urząd: „stosował się do interesów skarbowych, również i moich
[wielkorządowych – P.J.]‖590.
Warto zaznaczyć, że większość z komisarzy miała już pewne doświadczenie w
pełnieniu funkcji administracyjnych. Ignacy Benoe, oprócz zarządzania dobrami stołowymi,
był członkiem Komisji boni ordinis dla miast wielkorządowych: Kazimierza, Kleparza,
Koszyc, Olkusza, Słomnik i Proszowic591. Analogiczne funkcje pełnili także inni, przyszli
komisarze

cywilno-wojskowi:

Jacek

Bzowski,

Stanisław

Dembowski,

Sebastian

Sierakowski592.
Pomijając wcześniejsze zaangażowanie komisarzy cywilno-wojskowych dla powiatów
krakowskiego i proszowickiego, odnoszące się do spraw miejskich, ich doświadczenie
w pracy administracyjnej można zauważyć, dzięki przestudiowaniu ich karier urzędniczych.
Jacek Bzowski zaczynał jako burgrabia krakowski, a następnie został w 1785 r.
skarbnikiem593. Aleksander Łętowski był kolejno: w latach 1760-64 łowczym krakowski, od
1764 do 1784 r. podczaszym, w 1765 r. został bachmistrzem żup bocheńskich. W 1767 r.
otrzymał dodatkowo starostwo boronickie, a w 1769 r. starostwo jadownickim594. Podobnie
okazałą karierą urzędniczą, może poszczycić się Ignacy Dembiński. Już w wieku 24 lat został
szambelanem królewskim. Później otrzymał urząd łowczego w 1780 r., następnie cześnika w
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S. Łoza, Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1765-1813, Warszawa 1925, s. 8 i n.
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AGAD, Archiwum Kameralne, sygn. III/99, ss. 334-335.
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AGAD, Archiwum Kameralne, sygn. III/90, s. 2.
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ANKr., Księgi i Akta Komisji Dobrego Porządku Dotyczące Kazimierza 1786-1791, sygn. K 837, s.
23-24.
593
Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. S. Cynarski, A. FalniowskaGradowska, Kórnik 1990, s. 97, 207.
594
ibidem, ss. 67, 78, 239-240.
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1784 r. Chorążym krakowskim został w 1785 r. Mimo starań, odmówiono mu kasztelanii
buskiej595. Nie inaczej prezentują się urzędnicze biogramy pozostałych komisarzy cywilnowojskowych, obu omawianych powiatów.
Warto nadmienić, że szlachta obradująca na sejmikach, przy wyborze na funkcje
komisarskie, miała na uwadze nie tylko zasługi w pracy administracyjnej, ale również cenną
zaletę, jaka był znajomość sądów. Jak pisał Mirosław Franĉić, członkowie komisji
porządkowych, do których także należeli późniejsi komisarze cywilno-wojskowi, posiadali:
„pewne zalety fachowości, niezbędne w toku prac komisarskich (prowadziła ona swą
kancelarię) z uwagi na skomplikowany charakter zabagnionych spraw miejskich, jakich
rozstrzyganie wymagało znajomości prawa‖596.
Na chwilę uwagi, zasługują także poglądy polityczne bohaterów niniejszego artykułu.
Większość z nich była zaangażowana nie tylko w pracę swoich kompletów – posiedzeń
komisarzy, do których byli przypisani, ale również okazywała poparcie wprowadzanym przez
posłów Sejmu Wielkiego reformom w kraju. Znacząca była mowa komisarza Dembowskiego
na sejmiku w Proszowicach z 18 listopada 1790 r., w której krytykował zasadę elekcji viritim,
a

także

rosyjską

protekcję

nad

krajem597.

Komisarze

oprócz

wysłania

z podziękowaniami do króla, po ogłoszeniu ustawy zasadniczej z 3 maja 1791 r.
poparli nowe prawa mieszczan, m.in. przyjmując prawo miejskie

599

598

listów

, ochoczo

. Sebastian Sierakowski

został wybrany przez aklamację na członka arbitra Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji
Rządowej Fiat Lux, działającego w Warszawie we wrześniu 1791 r600. Takie samo poparcie
reformom okazał Ignacy Dembiński, za co w późniejszym okresie został narażony na
prześladowania ze strony władz carskich601. Z drugiej strony za zaprzysiężeniem konstytucji
opowiadał się ks. Michał Sołtyk, który jednak ugiął się w 1792 r. przed deputatami
konfederacji targowickiej i zgłaszając do niej swój akces602. Później się zrehabilitował,
wspierając działania Tadeusza Kościuszki.
Nie można, nie wspomnieć o wzajemnych relacjach między komisarzami, a także
o zadaniach, które były prawem przypisane do piastowanych przez nich godności. Wraz
z początkiem funkcjonowania Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej dla powiatów
krakowskiego i proszowickiego, jej członkowie byli zobowiązani do zorganizowania sobie
kolegialnych kompletów oraz podziału między siebie obowiązków. Składy kompletów
595
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opracowywano trzykrotnie: w 1790, 1791 i 1792 r603. Co kwartał wyznaczano nowego
komisarza do prowadzenia protokołu czynności Komisji, m.in. w grudniu 1790 r. był nim
Wojciech Linowski604, a 15 maja 1790 r. plenum komisyjne dokonało przydziału czterech
komisarzy do powtórnej lustracji dymów605.
Mimo, że wzajemne relacje miedzy komisarzami odznaczały się raczej przyjaźnią
i wzajemną pomocą, choćby przy zastępowaniu nieobecnych komisarzy w czasie prac
kompletów np. za ciężko chorego Wojciecha Linowskiego przejął obowiązki w styczniu
i w lutym 1791 r. komisarz Dembowski606, to zdarzały się też spory. Przykładem może być
konflikt komisarzy Dembińskiego i Linowskiego o obowiązek lustracji dymów miasta
Krakowa z sierpnia 1790 r607.
Z lektury dostępnych źródeł wynosimy wrażenie, że nominacje na urząd komisarzy
porządkowych cywilno-wojskowych w powiecie krakowskim i proszowickim otrzymywali
ludzie związani z tronem królewskim, pracą w administracji, jak również lojalni wobec ruchu
reformatorskiego, czuwającego nad wprowadzeniem oświeceniowych wzorców do ustroju
szlacheckiej Rzeczpospolitej, zaczerpniętych od państw ościennych. W większości były to
osoby wykształcone, posiadające nie tylko znajomość przepisów prawa, ale również ogląd
w ówczesnej sytuacji wewnętrznej kraju, jak i pozycji Polski na arenie międzynarodowej.
Doświadczenie urzędnicze komisarzy, ich znajomość kodeksów prawa, a także oddanie na
rzecz Ojczyzny wpłynęła niezaprzeczalnie pozytywnie na pracę samej Komisji w powiecie
krakowskim i proszowickim, mimo krótkiego czasu jej funkcjonowania, targowicy,
rozbiorów i upadku Rzeczpospolitej.
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ANKr., Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego, sygn. 29/30/1,
ss. 4-9; 29/30/3, s. 4.
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ANKr., Akta Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego, sygn. 29/30/1, s
210.
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Lubelska rada miejska w okresie prezydentury Jakuba Lewandowskiego (1791-1792)
Funkcjonowanie lubelskiej rady miejskiej – najwyższego urzędu w strukturze
administracyjnej miasta - pozostaje dotąd słabo rozpoznane dla drugiej połowy XVIII wieku.
Jedynymi autorami, którzy poświęcili znaczną uwagę temu zagadnieniu są Jan Riabinin608
oraz Grażyna Pawlos-Janus609. W swoich pracach koncentrowali się jednak przede wszystkim
na kwestiach administracyjnych, czynnik ludzki decydujący o praktycznym realizowaniu
zadań stojących przed urzędem radzieckim sytuując na marginesie rozważań. Poniższy
wywód ma natomiast za zadanie wyjaśnić, w jaki sposób osoba prezydenta – w tym
przypadku Jakuba Lewandowskiego – wpłynęła na funkcjonowanie rady miejskiej Lublina w
latach 1791 – 1792. Zakres chronologiczny tekstu koncentruje się, więc na ostatnich latach
Sejmu Czteroletniego, kiedy przed włodarzami miast królewskich stanęły nowe wyzwania,
wiążące się z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień dotyczących spraw
miejskich podjętych podczas obrad sejmowych.
Na mocy ordynacji z 1782 roku wydanej przez Komisję Dobrego Porządku, wybory do
lubelskiej rady odbywały się co roku, w dniu 19 grudnia. Jakub Lewandowski ubiegający się
o elekcję w 1790 roku, po otrzymaniu największej spośród kandydatów liczby głosów,
kadencję na stanowisku Prezydenta miasta Lublina, rozpoczął 1 stycznia 1791 roku.
W tym czasie priorytetową dla niego kwestią stało się zaangażowanie władz Lublina w
wydarzenia dotyczące miast, mające miejsce podczas obrad Sejmu Czteroletniego. W dniu 18
kwietnia 1791 roku przez izbę poselską przyjęte zostało tzw. „prawo o miastach‖. Uznawało
ono wszystkie miasta królewskie, a więc również Lublin, za wolne. Na ich obywateli
rozciągnięta została możliwość dziedzicznego posiadania ziemi610. Zlikwidowano istniejącą
dotąd różnorodność przywilejów, jakimi cieszyły się poszczególne miasta, tworząc jedno
prawo i jednolity ustrój dla wszystkich ośrodków królewskich. Osoby posiadające w mieście
posesję lub trudniące się handlem i rzemiosłem – włącznie ze szlachtą – zobowiązano do
przyjmowania prawa miejskiego bez groźby utraty klejnotu, co służyło zapewne zwiększeniu
poczucia przynależności do wspólnoty miejskiej i działania na rzecz jej interesów. Miało się
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to odbywać bezpłatnie po złożeniu stosownej przysięgi oraz wpisaniu do księgi obywateli611.
Magistraty odpowiedzialne za wydawanie rozporządzeń wewnątrzmiejskich, o wszystkich
podjętych działaniach zobowiązane zostały informować Komisję Policji przez stosowne
raporty. Zastrzeżono, że do grona urzędników miasta kandydować mogą jedynie osoby
posiadające w nim dziedziczną posesję. Na mieszczan rozciągnięte zostało prawo kardynalne
stanowiące o nietykalności osobistej bez wyroku sądowego, spod którego wyłączono jednak
bankrutów w obawie, że skorzystają z niego przy okazji często popełnianych nadużyć
finansowych612.
W kwestii uprawnień politycznych, a przede wszystkim udziału we władzy prawodawczej
oraz wykonawczej mieszczanie nie zyskali zbyt wiele. Postanowiono, że w 21 miastach
wyznaczonych na siedziby sądów apelacyjnych, a więc m.in. w Lublinie613, spośród
obywateli posiadających posesje dziedziczne, przed każdym sejmem ordynaryjnym wybierani
będą plenipotenci mający reprezentować na nim dane miasto. Po przyjeździe na miejsce obrad
i wylegitymowaniu się przed marszałkiem sejmowym z dokonanej elekcji, po dwóch
plenipotentów miało wejść w skład Komisji Policji oraz Komisji Skarbowej, natomiast trzech
do Asesorii. Przewidziany w nich został dla nich głos stanowiący w sprawach dotyczących
miast i handlu, a w innych kwestiach jedynie głos doradczy. Ponadto mogli oni przedstawiać
dezyderia od miast, które reprezentowali. Na koniec zaznaczono, że po zakończeniu trwającej
dwa lata posługi w wymienionych komisjach i Asesorii, plenipotenci miejscy na następnym
sejmie powinni zostać bezpłatnie nobilitowani614.
Mieszczanie dopuszczeni zostali do wszystkich stopni oficerskich w wojsku za wyjątkiem
kawalerii narodowej, do stanowisk urzędniczych, adwokatury, prelatur i kanonii w
kolegiatach oraz Komisji Cywilno-Wojskowych, w których podobnie, jak plenipotenci
sejmowi, mogli zabierać głos jedynie w sprawach dotyczących miast615.
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Zrealizowano szereg postulatów wysuwanych przez „sławetnych‖, a dotyczących
ingerencji w sprawy wewnątrzmiejskie czynnika obcego, przede wszystkim starosty.
Zniesiona została na obszarze miast jurysdykcja trybunalska, ziemiańska, wojewodzińska,
starościńska oraz zamkowa. Zlikwidowano jurydyki zarówno świeckie, jak i duchowne, a
wszystkich posiadających posesje na obszarze miasta, poddano pod jurysdykcję jego władz.
Uregulowano kwestie związane z funkcją miasta apelacyjnego. Pod zwierzchnością
lubelskiego sądu znaleźć miały się wszystkie ośrodki z województwa lubelskiego, ziemi
stężyckiej, powiatu radomskiego, powiatu opoczyńskiego oraz ziemi chełmskiej616. Sądy te
składające się z pięciu osób pochodzących ze stanu szlacheckiego oraz miejskiego
rozstrzygać miały apelacje od wyroków magistratów w sprawach, w których wyrok był
wyższy niż 300 złp. grzywny lub 3 dni więzienia, a niższy niż 3000 złp lub 3 tygodnie
więzienia oraz w pierwszej instancji sprawy kryminalne. Od wyroków sądu apelacyjnego nie
przewidywano odwołania617.
Mimo iż nowe prawo w tak niewielkim stopniu udzielało mieszczanom uprawnień
politycznych, to zostało przez nich przyjęte entuzjastycznie. Już 19 kwietnia czytano je na
sesji warszawskiego magistratu, podczas której obecni byli delegaci innych miast z Maciejem
Greberem, przedstawicielem Lublina na czele. Podjęto wówczas decyzję o przygotowaniu
iluminacji ratusza oraz przystąpiono do rozliczeń finansowych, skoro prowadzona od 1789
roku walka o podniesienie miast została zakończona. Obiecano. więc zwrócić Warszawie
koszty poniesione przez nią w przeciągu tych bez mała dwóch lat618.
Podczas uchwalania prawa z 18 kwietnia w Warszawie obecni byli również plenipotenci
generalni miast koronnych. Natychmiast po tym wydarzeniu wystosowali oni pismo
rozpoczynające się słowami: Donosimy wam z największą radością, kochani spółobywatele,
żeśmy się wraz z wami doczekali tej upragnionej chwili, która szczęścia naszego, szczęścia
ojczyzny chwalebną…, po czym złożyli podziękowania królowi oraz marszałkom sejmowym
za pracę włożoną w przygotowanie nowego prawa, a następnie zwołali zjazd delegatów
miejskich na dzień 6 maja, aby omówić skutki, jakie niosły ze sobą zapadłe postanowienia
oraz zastanowić się nad formą wyrażenia za nie wdzięczności619.
Pismo to dotarło do Lublina i w dniu 27 kwietnia stało się przedmiotem obrad trzech
ordynków pod przewodnictwem prezydenta Lewandowskiego. Postanowiono wówczas, że
uważając potrzebę w interesach publicznych miasta tegoż Lublina z powodu prawa na sejmie
616

Ibid., s. 96; Tam też zakres terytorialny zwierzchności pozostałych sądów apelacyjnych.
Ibid, s. 97; Sprawy o wyższej wadze rozstrzygać miały sądy nadworne.
618
O postanowieniach z 19 kwietnia wspominano na sesji odbytej dzień później, zob. Protokół sesji Urzędu
Ekonomicznego Miasta Starej Warszawy w dniu 20 kwietnia 1791 roku [20.IV.1791], MDSC, t. IV, s. 101, na
następnej stronie podpis Macieja Grebera, delegata Lublina.
619
Pismo okólne plenipotentów miast zwołujące zjazd delegowanych do Warszawy [19.IV.1791], MDSC, t. IV,
s. 100.
617
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teraźniejszym favore miast w Koronie i w Litwie będących zapadłego…, należy wysłać do
Warszawy delegata w osobie Franciszka Reynberga, pisarza wójtowsko-ławniczego, któremu
udzielono pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich decyzji oraz obiecano je
zatwierdzić620. Jeśli laudum to zostało natychmiast wykonane, a działo się tak zazwyczaj, to
delegat Lublina zapewne był obecny 3 maja wśród wspomnianych tłumów mieszczan,
podczas uchwalania ustawy rządowej, potwierdzającej m.in. nowe uprawnienia przyznane dla
stanu trzeciego.
Działania lubelskich włodarzy nie ograniczyły się jedynie do wysłania delegata do
Warszawy. Zgodnie z zaleceniem plenipotentów generalnych na dzień 8 maja szykowano
uroczystości, na których zamierzano wyrazić wdzięczność królowi i stanom sejmującym za
przyjęcie konstytucji. Wcześniej jednak, bo już 2 maja magistrat i mieszczanie lubelscy na
znak uczucia wewnętrznej radości z powodu przyjętego „prawa o miastach‖, zebrali się na
ratuszu, gdzie poinformowali się o jego postanowieniach, a następnie udali się do kościoła
parafialnego pw. Św. Michała Archanioła, gdzie przy portrecie króla wyrazili podziękowania
jemu oraz Bogu za tak szybkie uszczęśliwienie stanu miejskiego. Przy dźwiękach Te deum
laudamus i wystrzałach z armat miejskich modlono się za najjaśniejsze stany sejmujące621.
Punktem kulminacyjnym uroczystości był dzień 8 maja, kiedy to świętowanie uchwalenia
konstytucji, połączono z obchodami imienin króla Stanisława Augusta. Rozpoczęto bardzo
wcześnie, bo już o godzinie 3 rano, kiedy nad Lublinem rozległ się huk wystrzałów z armat
miejskich. Na ratuszu i Bramie Krakowskiej od godziny 9 grała muzyka, przy
akompaniamencie, której marszałek Trybunału wraz z palestrą przeszedł do kościoła
kolegiackiego na nabożeństwo. Po jego zakończeniu, prezydent Trybunału zaprosił magistrat
lubelski na obiad, natomiast marszałek na bal wieczorny622.
Ogromne wrażenie musiała robić iluminacja ratusza, zaprezentowana o godzinie 20. Na
środku umieszczono cyfrę króla Stanisława Augusta, a pod nią wiersze dziękczynne: Niech
inni Króle władną z Wschodu do Zachodu, Nasz sercami król włada wolnego narodu, Czego
jest ojczystym w Europie dowodem, Że naród trzyma z królem a król zaś z narodem. Vivat
król! Prawodawcze vivat i z nim stany! Za prawo i przywilej od nich miastom dany!. Po
prawej stronie cyfry umieszczonej na fasadzie ratusza, znajdowały się insygnia królewskie, a
pod nimi na ołtarzu złożono serca z takimi napisami: Cóż oddacie za wdzięczność dziś wolni
mieszczanie, Monarsze swemu aż wam jego panowanie, Przyniosło wolność? Oto nieście z
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Archiwum Państwowe w Lublinie [dalej APL], Księgi miasta Lublina [dalej KmL] 239, s. 270; na następnej
stronie wśród podpisów widnieje również nazwisko Macieja Grebera. Oznacza to, że zaraz po 19 kwietnia, kiedy
jako delegat Lublina obecny był jeszcze w Warszawie i podpisał się pod decyzją w sprawie zwrotu kosztów
poniesionych przez tamtejszy magistrat, musiał wrócić do swojego miasta.
621
„Gazeta Warszawska”, nr. 39, dn. 14.V.1791.
622
„Gazeta Warszawska”, nr. 48, dn. 15.VI.1791.
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serc ofiary, Wdzięczności król łaskawy przyjmie takie dary. Po lewej stronie cyfry
umieszczony natomiast został kolos z serc, ozdobiony kolejnym wierszem: Kolosy choć
najtrwalsze czas niszczy daleki, Z serc kolosu w potomkach nie obala wieki, Pamięci i
wdzięczności dla naszego króla, Którego uszczęśliwiać naród była wola. Poza tym, jak
donosiła „Gazeta Warszawska‖, mieszczanie lubelscy witający nową ustawę rządową
okrzykami radości ozdobili również wszystkie kamienice zarówno w mieście, jak i na
przedmieściach623.
Władze Lublina po uchwaleniu prawa o miastach pozostawały natomiast sale w kontakcie
z Warszawą. Na początku maja 1791 roku otrzymały one od Deputacji do miast polecenie
przygotowania ordynacji Lublina. W tym celu 16 dnia miesiąca odbyło się zgromadzenie
trzech ordynków, na którym postanowiono, że jej ułożeniem zajmą się Michał Stock, Jan
Szteygier, Jan Staromiejski, Stanisław Trojański, Michał Gautier, Maciej Greber, Józef
Radziejowski, Augustyn Liske oraz Jan Kiwatowicz. Na wykonanie powierzonego zadania
dostali niewiele czasu, ponieważ wyrażono życzenie, aby ordynacja była gotowa nazajutrz, na
dzień 17 maja, jeszcze przed zbliżającą się pocztą warszawską624.
Echa wydarzeń odbywających się na sejmie w Warszawie po raz kolejny stały się
przedmiotem obrad stanów miasta 15 czerwca. Wówczas zasłyszawszy, iż trybunał
małopolskiej prowincji dotąd w mieście Lublinie odprawujący się przez repartycją na dwa
miejsca ma bydź [pisownia oryg.] rozdzielony wyrażono obawy, iż z tego powodu przerwany
zostanie proces podnoszenia się Lublina z upadku, a jego stan ulegnie jeszcze większemu
pogorszeniu niż przedtem. Z tego względu przedstawiciele miasta postanowili wysłać
Michała Gautiera i Krzysztofa Korna, jako delegatów do Warszawy, zlecając im, aby
przynajmniej jeden niezwłocznie tam wyjechał, przedłożył królowi oraz stanom sejmującym
wizję upadku miasta po podzieleniu Trybunału, a następnie wystarał się o utrzymanie go w
całości dla prowincji małopolskiej w Lublinie625. Starania delegatów musiały przynieść
efekty, skoro nie wprowadzono żadnych zmian co do miejsca odprawiania się sądów
trybunalskich626.
623

Ibid.; Uroczystości takie 8 maja odbyły się w wielu innych miastach w Rzeczpospolitej. Uderzające jest
podobieństwo wygłaszanych haseł. Przykładowo w Warszawie popularne było: „Vivat Stanisław August, król
kochany, Wy Prześwietne Sejmujące Stany‖, natomiast w Krakowie – którego włodarze nie byli entuzjastami
nowej konstytucji – „Vivat krzyczcie wszystkie stany, Vivat król nasz ukochany‖. Wydaje się, że poza z
pewnością szczerą radością z uchwalenia prawa o miastach, w uroczystościach tych i głoszonych na nich hasłach
można doszukiwać się pewnych prawidłowości, wskazujących na wyreżyserowane lansowanie osoby króla, jako
ojca ojczyzny, mieszczan, nowego narodu oraz twórcy konstytucji. Wszystko to miało służyć zjednoczeniu
społeczeństwa wokół nowej ustawy rządowej, a wśród mieszczan przez kult króla – będącego symboliczną
głową narodu – podsycać poczucie przynależności do wspólnej ojczyzny, por. K. Zienkowska, Sławetni i
urodzen. Ruch polityczny miejszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego, Warszawa 1976, s. 208.
624
APL, Kml 239, s. 272.
625
APL, Kml 239, s. 273.
626
Nad organizacją Trybunału i miejscem jego obrad dyskutowano ponownie w czasie sejmu grodzieńskiego w
1793 roku. Postanowiono wówczas, że ze względu na utratę Wielkopolski zostanie on w całości umieszczony w
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W okresie po uchwaleniu konstytucji 3 maja w Warszawie, jak pamiętamy, przebywał
wysłany tam 27 kwietnia przez władze Lublina Franciszek Reynberger. Zapewne wziął on
udział w zwołanym na 6 maja zjeździe delegatów miejskich, na którym wyrażono
wdzięczność królowi za to co w sprawie miast zostało już dokonane, a następnie przystąpiono
do dalszych działań. Przede wszystkim we współpracy z Hugonem Kołłątajem postanowiono,
jak najmocniej rozszerzyć interpretację prawa o miastach i przygotować jego uzupełnienie, w
którym określony zostałby jednolity statut dla wszystkich miast wolnych oraz stworzone
podstawy nowoczesnego aparatu samorządów miejskich, pozwalającego uformować między
nimi więzi organizacyjne. Ponadto postanowiono sprecyzować zasady wyboru plenipotentów
miast na sejm oraz urzędników miejskich627.
Idee te zostały zrealizowane w przygotowanym przez delegatów i przyjętym przez sejm
po poprawkach Deputacji konstytucyjnej w części pierwszej 24 czerwca, a w części drugiej
27 czerwca „Urządzeniu wewnętrznym miast wolnych Rzeczypospolitej w Koronie i Wielkim
Księstwie Litewskim‖, oraz w „Ostrzeżeniu względem egzekucji prawa o miastach naszych,
dawniej królewskich, a teraz wolnych Rzeczypospolitej‖, które stały się podstawą organizacji
samorządów miejskich po reformach sejmowych. W porównaniu z kwietniowym prawem
zaszedł szereg zmian. Księgi miejskie, do których zamierzano wpisywać osoby przyjmujące
prawo danego miasta, postanowiono podzielić na dwa rodzaje. Jedną przeznaczono dla
posesjonatów, a drugą dla nieposesjonatów. Do pierwszej, zorganizowanej na wzór ksiąg
ziemiańskich, należało wpisywać osoby posiadające na obszarze miasta dziedziczną posesję,
natomiast do drugiej mieszkańców zajmujących się handlem, rzemiosłem, lub inną miejską
profesją. Osoby wpisane do księgi posesjonatów posiadały czynne prawo wyborcze w
przeciwieństwie do tych z drugiej oraz do ludzi nie mających żadnego sposobu do życia,
których również planowano rejestrować w oddzielnej księdze628.
Liczba posesjonatów warunkowała wprowadzony podział miast na dwie kategorie:
niepodzielone na cyrkuły i podzielone na nie. Do tych pierwszych zaliczały się wszystkie
ośrodki, w których zamieszkiwało do 600 posesjonatów. Natomiast drugie dzieliły się na dwu
cyrkułowe (do 1000 posesjonatów), trzy cyrkułowe (do 1500 posesjonatów) itd. co 500

Lublinie. Upadek Rzeczypospolitej nie pozwolił jednak na utrwalenie tej praktyki, gdyż już w 1794 roku odbyło
się ostatnie posiedzenie Trybunału, zob. W. Witkowski, Trybunał Koronny w Lublinie – organizacja i
funkcjonowanie, [w:] 400-lecie utworzenia Trybunału Koronnego w Lublinie, Lublin 1952, s. 68.
627
K. Zienkowska, op. cit., s. 190.
628
Urządzenie wewnętrzne miast wolnych w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim, MDSC, t. IV, s. 289; W
konsekwencji czynne prawo wyborcze otrzymał każdy mieszczanin-rolnik posiadający, jakiś - choćby pusty plac na przedmieściach, które zgodnie z kwietniowym prawem, po likwidacji jurydyk, stanowiły jego integralną
część, natomiast nie otrzymało ich wielu rzemieślników mieszkających w cudzych domach, jako lokatorzy, a
uczestniczący przecież często aktywnie w życiu miasta, por. E. Rostworowski, Miasta i mieszczanie w ustroju
Trzeciego Maja, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, pod red. J. Koweckiego, Warszawa 1991, s. 150.
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posesjonatów629. W miastach wielo cyrkułowych - a za taki jesienią 1791 roku uznano Lublin,
w którym wyodrębniono dwa cyrkuły - wybory do władz miejskich odbywały się
dwustopniowo. Najpierw na zgromadzeniu szczególnym, które organizowano oddzielnie w
obrębie każdego cyrkułu wybierano wójta, urząd ławniczy, sąd, dozorcę policji, a także tzw.
gminnych, którzy następnie udawali się w imieniu cyrkułu na zgromadzenie ogólnomiejskie.
To natomiast, odbywało się na ratuszu i w obecności gminnych ze wszystkich cyrkułów
wybierano na nim zarząd całego miasta, składający się z prezydenta, wiceprezydenta oraz
radnych w liczbie po 3 na cyrkuł, jeśli było ich mniej niż trzy w mieście. Termin zgromadzeń
szczególnych wyznaczono na 7 kwietnia, a zgromadzeń ogólnych na 14 kwietnia. Miały one
odbywać się raz na dwa lata630.
Do kompetencji tak zorganizowanego magistratu należało stanie na straży praw
miejskich, nadzorowanie urzędników, obrona bezpieczeństwa mieszkańców miasta,
wyznaczanie i kontrolowanie kuratorów sierot i wdów, zapewnienie opieki kalekom,
rozdzielanie podatków stosownie do uchwał sejmowych, a za zgodą mieszkańców,
dysponowanie finansami zebranymi na wypadek sytuacji wyjątkowych, utrzymywanie policji
miejskiej, utrzymywanie korespondencji, a także ochrona interesów miasta. Ponadto magistrat
otrzymał władzę sądowniczą nad urzędnikami łamiącymi jego polecenia i dopuszczającymi
się wykroczeń, a także nad osobami naruszającymi bezpieczeństwo wszelkich oficjalistów
miejskich631.
W porównaniu z prawem o miastach, „Urządzenie wewnętrzne…‖ przemianowało miasta
apelacyjne na miasta wydziałowe i zwiększyło ich liczbę z 21 do 24 (Lublin pozostał w tym
gronie). W ośrodkach tych odbywać się miały zgromadzenia wydziałowe, zaplanowane, jako
coś na wzór szlacheckich sejmików ziemskich, podczas których zamierzano wybierać
plenipotentów miast na sejm – po jednym z każdego wydziału (wzrosła, więc ich liczba o
trzech). I tutaj system wyborów ustalono, jako dwustopniowy. Najpierw we wszystkich
miastach lub cyrkułach (w ośrodkach podzielonych na nie) wchodzących w skład danego
wydziału wybierano deputatów, których następnie zaopatrywano w instrukcje i wysyłano na
zgromadzenie wydziałowe. Tam wspólnie wybierano plenipotenta na sejm, pięciu sędziów
apelacyjnych z zastępcami oraz po trzech komisarzy, do każdej z komisji porządkowych
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Urządzenie wewnętrzne…, s. 290.
Ibid., s. 292.
631
Ibid., s. 303. Dalej określono także kompetencje prezydenta. Miał on głos decydujący w przypadku braku
rozstrzygnięcia przez głosowanie, wyznaczał terminy sesji i zgromadzeń nadzwyczajnych magistratu,
podpisywał wszystkie decyzje i obwieszczenia, sprawował nadzór nad milicją miejską, a także rozkazywał
urzędnikom w nagłych wypadkach.
630
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funkcjonującej na obszarze wydziału632. Miasta wydziałowe przewidziano na siedziby sądów
apelacyjnych, których kompetencje pozostały zgodne z wytycznymi z kwietniowego prawa.
Lublin w myśl nowych przepisów został jednym z miast wydziałowych. Podlegały mu
wszystkie miasta królewskie województwa lubelskiego, ziemi chełmskiej, ziemi stężyckiej
oraz powiatów radomskiego i opoczyńskiego z województwa sandomierskiego. W ten sposób
Lublin poza tym, że stał się siedzibą sądów apelacyjnych i miejscem odbywania
zgromadzenia wydziałowego, to również ośrodkiem o charakterze ponadwojewódzkim, co
dodatkowo zwiększało jego prestiż.
Aby przejść z gruntu prac czysto teoretycznych, naturalnych przy formułowaniu nowego
prawa, należało poinformować miasta o podjętych postanowieniach. W przyjętym w końcu
czerwca „Ostrzeżeniu względem exekucji prawa o miastach naszych, dawniej królewskich, a
teraz wolnych Rzeczypospolitej‖ uznano, że zadanie to powierzone zostanie królowi, który
wyśle do wszystkich miast wolnych uniwersały zawierające prawo z 18 kwietnia oraz
„Urządzenie wewnętrzne…‖. Zgodnie z nimi w sierpniu 1791 roku przeprowadzono wybory
władz wydziałowych oraz sadów apelacyjnych.
Dłużej natomiast trwało organizowanie - zgodnej z nowymi przepisami - działalności
władz Lublina. Jako, że wybory zaplanowano dopiero na kwiecień 1792 roku, to od 3 maja do
tego czasu z nowych uprawnień korzystał jeszcze dotychczasowy magistrat. Wykonując
postanowienia prawa o miastach w październiku 1791 roku ogłosił on likwidację jurydyk, po
czym wezwał urzędy wójtowsko-ławnicze Podzamcza, Kalinowszczyzny, Sierakowszczyzny,
Czwartku oraz Białkowskiej Góry do wpisania swoich mieszkańców do ksiąg obywatelskich
miasta Lublina633.
Sprzeciwić się temu postanowieniu musiał wójt Podzamcza, skoro 19 października
włodarze lubelscy postanowili wysłać do Warszawy i zaopatrzyć w pensję w wysokości 4 złp
tygodniowo Teodora Franciszka Gruella oraz Jana Kurowskiego. Na miejscu mieli oni
popierać miasto w czasie procesu przed sądem asesorskim dotyczącym nieprawnie
funkcjonującej jurydyki podzameckiej. Otrzymali również polecenie skontaktowania się w tej
sprawie z Michałem Gautierem, plenipotentem miast wydziału lubelskiego 634. Lublinowi
wyraźnie zależało na pozytywnym zakończeniu procesu. Przez cały czas władze miasta
pozostawały w kontakcie listownym ze swoimi delegatami. W odpowiedzi na prośbę o
dodatkowe środki finansowe 3 listopada przeznaczono im 70 złp na podjęcie dalszych
632

Ibid, s. 292; Pierwotnie planowano wprowadzić również zastępców plenipotentów. Faktycznie zapewne
braliby oni mimo wszystko udział przy pracach zleconych ich zwierzchnikom, dlatego Deputacja konstytucyjna
doprowadziła do zlikwidowania instytucji zastępców w przypadku plenipotentów.
633
J. Mazurkiewicz, Jurydyk lubelskie, Wrocław 1956,s. 114.
634
APL, KmL 239, s. 279; Lublin próbował więc wykorzystać fakt posiadania swojego obywatela w gronie
plenipotentów miejskich i zasiadającego w Komisji Skarbowej. Mając wpływ na władzę centralną mógł
skuteczniej bronić swoich interesów, czego brakowało miastom przez setki lat.
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działań635. Musiały one przynieść skutek, ponieważ już 17 listopada w stosownym laudum
odnosząc się do listu delegatów sprzed dwóch dni, stwierdzono, że skoro sprawy zostały
załatwione, to nie ma potrzeby, aby pozostawali oni dalej w Warszawie i polecono im
natychmiastowy powrót do miasta636.
Jak pamiętamy w „Urządzeniu wewnętrznym…‖ przed przystąpieniem do wyborów
władz miejskich, polecono sporządzenie list posesjonatów i w przypadku gdyby ich liczba w
mieście była wyższa niż 600, nakazano przeprowadzenie jego podziału na cyrkuły. Zgodnie z
tym zaleceniem jeszcze w 1791 roku władze Lublina wyznaczyły rewizorów, którzy mieli
dokonać spisu posesji w ujednoliconym po likwidacji jurydyk mieście. Okazało się, że na
obszarze Lublina znajduje się 1191 posesji i dlatego zdecydowano o podziale miasta na dwa
cyrkuły – Lublin oraz Podzamcze. Decyzję tą zatwierdziła Komisja Policji 12 marca 1792
roku637.
W tak zorganizowanym mieście można było przystąpić do wyborów, pierwszych
konstytucyjnych władz Lublina. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odbyły się one
dwustopniowo. W dniu 7 kwietnia zgromadzenia szczególne zebrały się w obrębie swoich
cyrkułów. W Lublinie po zagajeniu przez Jakuba Lewandowskiego obrad, w których udział
wzięli urzędnicy i obywatele miasta, odczytano najpierw list okólny króla Stanisława Augusta
z 13 marca zapowiadający przeprowadzenie kwietniowych wyborów. Następnie, podobnie jak
to miało miejsce w czasie odbytego w sierpniu zgromadzenia, przystąpiono do wyłonienia
dyrektora oraz czterech asesorów koła porządkowego, za pomocą losowania, którego
dokonało dziecko Franciszka Teodora Gruella. W ten sposób pierwsza funkcja przypadła
wspomnianemu Gruellowi, natomiast pozostałe Janowi Makarowiczowi, Wojciechowi
Stefanowskiemu, Maciejowi Greberowi oraz Ignacemu Morawickiemu. Po wyborze wyżej
wymienionych osób i złożeniu przez nie stosownej przysięgi, kierownictwo nad porządkiem
obrad objął Franciszek Gruell638.
Następnie przystąpiono do obsadzania kolejnych funkcji. Najpierw na wójta cyrkułu
lubelskiego jednomyślnie wybrano Stefana Żykiewicza, który z tej okazji wygłosił
przemówienie639, a później na stanowiska ławników, według najmniejszej ilości wotów
negatywnych, wyłoniono Dominika Polotino, Antoniego Korsona, Andrzeja Englerta, Jakuba
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APL, KmL 239, s. 284.
APL, KmL 239, s. 285.
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G. Pawlos-Janusz, op. cit., s. 89; Autorka pomyliła się podając, że Komisja Policji projekt lubelskiego
magistratu zatwierdziła 12 marca 1791 roku, co z oczywistych względów nie było wówczas możliwe i zostało
uczynione, ale rok później.
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APL, KmL 253, s. 4; Poza tym kandydatury swoje na stanowisko dyrektora oraz asesorów zgłosili Godfryd
Miller, Józef Czempiński, Aleksander Pudłowski i Benjamin Finke, APL, KmL 253, s. 2
639
APL, KmL 253, s. 4; W wyborach na wójta startowali również Michał Sztock i Jan Staromiejski.
636
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Markiewicza, Józefa Czempińskiego i Marcina Szybichera640. Na tym zakończono
zgromadzenie i z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych przeprowadzenie dalszych
czynności odłożono do 10 kwietnia641.
Zgodnie z planem po przerwie świątecznej wznowiono obrady. W pierwszej kolejności
zajęto się obsadą urzędu burmistrza cyrkułu lubelskiego. O stanowisko to ubiegali się Jan
Staromiejski, Michał Sztock oraz Stanisław Trojański. Tradycyjnie zastosowano metodę
wotowania, przy pomocy, której na burmistrza wybrany został ostatni z wymienionych
kandydatów642. W dalszym postępowaniu obsadzono stanowiska sędziów miejscowych.
Zostali nimi Jan Staromiejski, Maciej Ciecierski, Jan Kiwatowicz oraz Jan Feliński, a
zastępować ich mieli Stanisław Zakrzewski, Fryderyk Liszke, Michał Gierowski i Jakub
Koppe643.
Wybory kontynuowano 11 kwietnia od godziny 8 rano. Tego dnia zgromadzeni w
pierwszej kolejności przystąpili do wotowania gminnych, czyli tych mieli otrzymać prawo
głosu podczas zaplanowanych na 14 kwietnia wyborów władz ogólnomiejskich. W czasie
czytania list kandydatów wątpliwości, co do osoby Stanisława Zakrzewskiego zgłosił Jan
Szteiger, twierdząc, iż wyżej wymieniony nie posiada w Lublinie legalnej posesji i z tego
względu nie może zostać gminnym. Odezwał się wówczas Franciszek Reynberger, dowodząc,
że Zakrzewski jest wpisany do księgi posesjonatów i nie ma w takiej sytuacji przeszkód, aby
brał udział w wyborach. Ostatecznie do rozstrzygnięcia sporu postanowiono wyłonić z koła
porządkowego, tych, którzy nie ubiegają się o funkcję gminnego. Wyrazili oni podobne
zdanie, jak Franciszek Reynberger i Zakrzewskiemu umożliwiono start w wyborach na
gminnego644. Te po wotowaniu zakończyły się sukcesem Jana Barcickiego, Macieja
Ciecierskiego,

Wojciecha

Skrzypożyńskiego,

Stanisława

Trojańskiego,

Piotra

Szczepańskiego, Michała Majewskiego, Dominika Polotino, Mikołaja Tarnopolskiego, Jana
Kiwatowicza, Ferdynanda Merksena, Józefa Tycza, Wawrzyńca Rabczyńskiego, Stanisława
Zakrzewskiego, Andrzeja Englerta oraz Jana Skibniewskiego645.
Posesjonaci z cyrkułu lubelskiego zebrali się ponownie dzień później o godzinie 8 rano.
Tym razem, aby wybrać zgodnie z uniwersałem króla z 2 kwietnia, deputatów na
zaplanowane na koniec lipca zgromadzenie wydziałowe. Tym razem najmniejszą liczbę
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O stanowisko ławnika ubiegał się również Ferdynand Merksew, APL, KmL 253, s. 2v.
APL, KmL 253, s. 4v.
642
APL, KmL 253, s. 4.
643
Na stanowisko sędziego miejscowego kandydował również Stanisław Trojański, ale po wyborze na wójta
zapewne nie brano go pod uwagę w czasie wotowania sędziów, APL, KmL 253, s. 2v.
644
APL, KmL 253, s. 3.
645
APL, KmL 253, s. 5.
641
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wotów negatywnych otrzymali Jan Piaskowski, Jan Staromiejski oraz Maciej Ciecierski 646.
Następnie po rozpatrzeniu dezyderiów ułożono instrukcję dla deputatów i zakończono obrady
zgromadzenia szczególnego miejskiego.
W tym czasie trwały również wybory w cyrkule podzameckim. Tamtejsze zgromadzenie
powierzyło funkcje wójta Pawłowi Glińskiemu, burmistrza ustępującemu wójtowi Marcinowi
Klemencowi, a ławników Wojciechowi Wysockiemu, Jackowi Polakiewiczowi, Tomaszowi
Gałuszkiewiczowi, Wincentemu Liberowiczowi, Feliksowi Dobrzańskiemu oraz Leonowi
Jurkowskiemu. Poza tym wybrano również 15 gminnych z Podzamcza647.
Po jednym dniu przerwy, 14 kwietnia zebrało się zgromadzenie ogólnomiejskie liczące 30
osób (tzw. gminnych), po równo z cyrkułu lubelskiego i podzameckiego. Obrady zagaił
gminny wybrany, jako pierwszy, czyli Jan Barcicki. Tradycyjnie najpierw zajęto się
obsadzeniem funkcji w kole porządkowym. Przy pomocy losowania dyrektorem został
Ferdynand Merksen, natomiast asesorami Stanisław Trojański, Fryderyk Liszke, Jan Feliński
oraz Stanisław Zakrzewski, którzy po złożeniu przysięgi przystąpili do sprawowania
powierzonych im zadań648.
Kolejnym punktem obrad zgromadzenia było obsadzenie stanowisk we władzach
ogólnomiejskich. Początkowo – z grona 9 kandydatów – po wotowaniu wyłoniono Teodora
Franciszka Gruella, Jana Makarewicza, Leona Szagunę, Krzysztofa Korna, Jana
Piaskowskiego oraz Jakuba Lewandowskiego649. Następnie między nimi rozegrała się walka
o urząd prezydenta i wiceprezydenta (Szaguna i Piaskowski zadowolili się zagwarantowaną
funkcją radnych i do kolejnego wotowania nie przystąpili). Przeprowadzono głosowanie,
które wygrał Teodor Franciszek Gruell zostając tym samym pierwszym konstytucyjnym
prezydentem Lublina w historii. Funkcja wiceprezydenta przypadła Krzysztofowi Kornowi,
natomiast radnych Janowi Makarowiczowi, Leonowi Szagunie, Janowi Piaskowskiemu oraz
Jakubowi Lewandowskiemu650.
Do obsadzenia pozostały niższe urzędy miejskie. Jeszcze 14 kwietnia wybrano kasjera.
Kandydatury swoje zgłosili Godfryd Miller oraz Aleksander Pudłowski, jednak po rezygnacji
tego drugiego, funkcja kasjera przypadła Millerowi651. Na tym zgromadzenie ogólne
zakończyło swoje obrady. Dwa dni później, 16 kwietnia nowo wybrany magistrat rozpoczął
646

Poza tym o funkcję deputata starali się Jan Kiwatowicz, Jan Reyzler, Michał Sztock, Michał Majewski,
Mikołaj Nicewicz, Stanisław Trojański, Mikołaj Drewnowski, Baltazar Zawadzki, Jakub Koppe, Feliks Lipiński,
Ferdynand Liszke, Jan Feliński, Piotr Szczepański. Dziewięciu z nich wycofało swoje kandydatury jeszcze przed
wotowaniem, APL, KmL 253, s. 3v.
647
G. Pawlos-Janusz, op. cit., s. 90.
648
APL, KmL 253, s. 5v.
649
APL, KmL 253, s. 6; Poza tym kandydowali: Krystian Deinstinger, Walenty Kurowski oraz Michał Sztok.
650
Ibid.; W składzie rady miasta wyraźną przewagę osiągnęli przedstawiciele cyrkułu lubelskiego. Z Podzamcza
znalazł się w niej jedynie Leon Szaguna.
651
APL, KmL 253, s. 6v.
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urzędowanie. Już podczas pierwszego posiedzenia przystąpiono do nominowania osób na
kolejne stanowiska. Pisarzem został Walenty Kucharski, regentem Ignacy Skwarczyński,
syndykiem Kazimierz Piotr Wierciński, prokuratorem fiskalnym Jakub Świderski,
prokuratorem policji sądu miejscowego cyrkułu lubelskiego Józef Nestowicz, opiekunem
ubogich i sierot na tym obszarze Stanisław Zieliński, natomiast prokuratorem policji na
Podzamczu Jan Stefanowski. Na koniec funkcję instygatora powierzono Józefowi Florianowi
Nowackiemu. Odłożono na przyszłość, z powodu braku kandydatów, decyzję o obsadzie
stanowiska prokuratora ubogich i sierot w cyrkule podzameckim652.
Ostatni magistrat lubelski wybrany przed uchwaleniem konstytucji 3 maja musiał cieszyć
się niezbyt dobrą opinią, skoro w skład nowych władz weszły z niego jedynie dwie osoby –
Jakub Lewandowski oraz Jana Makarowicz, przy czym w przypadku pierwszego nastąpiła
degradacja z funkcji prezydenta do radnego. W ten sposób zakończyła się 1,5-roczna
kadencja Jakuba Lewandowskiego na stanowisku prezydenta miasta. Już od 19 kwietnia nowi
rządzący przejęli przewodnictwo w dalszym reorganizowaniu administracji na terenie
Lublina.
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APL, KmL 253, s. 7.
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Maria Weronika Kmoch
Uniwersytet Warszawski
Stach Konwa jako przywódca Kurpiów podczas wojny północnej w świetle kurpiowskiej
tradycji i XIX-wiecznej literatury
Kurpie zamieszkują rozległe tereny północnego Mazowsza i Podlasia. Od czasów
piastowskich pokrywały je puszcze, stanowiące własność biskupią653 lub książęcą (po 1526 r.
królewską)654. Obszar na północ od Narwi, od Przasnysza i Chorzel na zachodzie do Kolna i
Łomży na wschodzie, stanowił Puszczę Zieloną (Zagajnicę)655. Jej mieszkańcy, od XVII w.
zwani Kurpiami656, początkowo zajmowali się głównie łowiectwem, młynarstwem,
smolarstwem, kopaniem i obróbką bursztynu, wydobyciem rud darniowych 657, a także
hodowlą pszczół na barciach658. Z czasem, od XVII w., zajęli się rolnictwem i rozpoczęli
osadnictwo w głębi Puszczy.
Kurpiowszczyzna, nierzadko z racji swego nadgranicznego położenia, niejednokrotnie
na przestrzeni wieków stawała się areną działań zbrojnych. W okresie I Rzeczypospolitej
Kurpie walczyli m.in. w czasie potopu szwedzkiego659, co literacko odmalował na kartach
Potopu Henryk Sienkiewicz660.
Intensywne działania zbrojne toczono na Kurpiowszczyźnie w czasie wojny północnej
na początku XVIII w. W 1697 r. władcą polskim wybrano Augusta II, elektora saskiego,
który wplątał Rzeczypospolitą w wojnę ze Szwecją. Ponieważ Kurpie, jako strzelcy i bartnicy
puszczańscy, posiadali prawo noszenia broni, zagwarantowane jeszcze w przywileju z 1630
r., August II postanowił pozyskać ich do swoich celów politycznych. Obiecał im większe
653

Na terenach, które należały do biskupa płockiego, ciągnących się od Pułtuska do Ostrowi Mazowieckiej,
Broku i Małkini, nazywanych Puszczą Białą, mieszkali Księżacy, zwani dziś też Kurpiami Białymi.
654
I. Gieysztorowa, Od Jagiellonów do Sobieskiego 1526–1696, [w:] Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów
1526–1914, red. I. Gieysztorowa, A. Zahorski, J. Łukasiewicz, Warszawa 1968, s. 26.
655
W XVI-wiecznych wizytacjach biskupich i lustracjach dóbr królewskich dzielono niekiedy Zagajnicę na
mniejsze jednostki, takie jak: Puszcza Nowogrodzka (od miasteczka Nowogród), Szkwańska (od rzeki Szkwa),
Myszyniecka (pomiędzy Rozogą a Omulwią), Płodownicka (od rzeki Płodownicy, prawego dopływu Omulwi),
Różańska, zwana też Rzaniecką (od osiedla Rzany Kąt lub Rzaniec) i Mazuch, czyli Puszcza Chorzelska. A.
Chętnik, Puszcza Kurpiowska, Ostrołęka 2004, s. 10.
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Nazwa pochodzi od charakterystycznego obuwia wyrabianego z lipowego łyka. H. Dąbrowski, Od czego
pochodzi nazwa Kurpie?, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego‖, 19 (2005), ss. 173–175.
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I. Gieysztorowa, op. cit., s. 37.
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Bartnicy zorganizowani byli w bractwa o określonej strukturze i posiadali prawo bartne, oparte na
miejscowych obyczajach. Spisano je w 1559 r. w starostwie przasnyskim staraniem Krzysztofa Niszczyckiego,
miejscowego starosty oraz w 1616 r. w starostwie łomżyńskim dzięki tamtejszemu staroście Stanisławowi
Skrodzkiemu. K. Niszczycki, Prawo bartne bartnikom należące, którzy według niego sprawować się i sądzić
mają, jako się niżej opisze do starostwa przasnyskiego, [w:] Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich, wyd. K.W.
Wójcicki, t. 4, Warszawa 1844, ss. 217–271; Stanisława Skrodzkiego Porządek prawa bartnego dla starostwa
łomżyńskiego z r. 1616, oprac. A.A. Kryński, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, t. 3, Kraków 1886.
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W. Majewski, Kurpie w walkach o niepodległość od Potopu do Baru, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego
Towarzystwa Naukowego‖, 12 (1998), ss. 13–17.
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Zob. H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, Warszawa 1991, ss. 115–116.
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swobody, jeśli staną po jego stronie w walce ze Szwedami661. Początkowo wojna omijała
Puszczę, ale wiosną 1704 r. Szwedzi weszli do Zagajnicy w celu ściągnięcia kontrybucji.
Kurpie, posiadający tradycje zbrojnego oporu przeciw starostom królewskim, nieznoszący
ucisku, chwycili za broń. Do walki po stronie Augusta II nakłoniła Kurpiów wdowa po
wojewodzie chełmińskim Marianna z Wolffów, matka ówczesnego starosty ostrołęckiego,
Jana Kosa662, która m.in. organizowała dostawy broni na teren Kurpiowszczyzny663. Walki w
Myszyńcu zatrzymały późniejsze grabieże szwedzkie, choć Kurpie stawiali jeszcze opór
Szwedom w latach 1706–1707664.
W początku 1708 r. szwedzki król Karol XII skierował wojska przeciw Rosji i
postanowił udać się do Grodna, m.in. przez tereny Puszczy Zielonej. W Przasnyszu nastąpił
podział wojsk szwedzkich na trzy części: środkowa, przechodząca przez puszczę, licząca
ponad 4 tysiące żołnierzy (głównie kawalerii), eskortowała króla, dwie pozostałe miały obejść
puszczę od południa i północy i na koniec spotkać się z władcą w Kolnie665. W Zagajnicy
Szwedzi napotkali na wielki opór Kurpiów, atakujących szybko i znienacka, świetnie
orientujących się w Puszczy666. W styczniu 1708 r. Puszczacy zaatakowali Karola XII,
stacjonującego w Brodowych Łąkach, zabijając konia królewskiego i jego drabantów667.
Kurpie przygotowali natarcie na Szwedów pod Kopańskim Mostem na linii bagien
Brzozówka w pobliżu Myszyńca w nocy z 22 na 23 I 1708 r. Kurpie w sile ok. 800–1300
ludzi668 zniszczyli mostek, powalili drzewa i zatarasowali drogę669. Jednak Szwedzi,
wykorzystując mróz, który ściął bagna, obeszli pozycję Puszczaków, którzy w obliczu strat
postanowili rozpocząć pertraktacje. Po zabójstwie kurpiowskiego przywódcy Puszczacy
wycofali się, a szwedzki władca, urażony warunkami wycofania się z terenu Zagajnicy,
stawianymi mu przez „chłopów bez butów‖, nakazał palenie wiosek i mordowanie wszystkich
uzbrojonych Kurpiów. Posuwając się dalej, po drodze Szwedzi spalili Myszyniec 670. Walki
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Uważa się, że walki te Kurpie traktowali obronę przeciw Szwedom – innowiercom i najeźdźcom. Kurpie
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Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 4, Warszawa 1883,
s. 937; T. Wiśniewski, Udział Kurpiów w walkach narodowowyzwoleńczych w XIX wieku, Ostrołęka 2004, s. 17;
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trwały jeszcze kilka dni. W ciągu marszu przez Zagajnicę Szwedzi stracili ok. 100 żołnierzy,
straty kurpiowskie były nieco mniejsze671.
Tradycja kurpiowska za przywódcę Kurpiów w czasie tych walk uznaje nieznanego z
imienia Borowego, doświadczonego strzelca672. W tym okresie wypadami zbrojnymi, którymi
Puszczacy nękali przebywających w Zagajnicy żołnierzy szwedzkich, miał też wyróżnić się
niejaki Stach ( Stanisław) Konwa673. Co ciekawe, nie znamy nikogo o takim nazwisku na
terenie Puszczy Zielonej w XVII czy XVIII w., ewentualnie mogło to być przezwisko, może
pseudonim dla ochrony przed represjami. Ale tak naprawdę nie wiadomo, czy Konwa w
ogóle istniał. Twórca jego biogramu w PSB, Wiesław Majewski, widział w nim bardziej
uczestnika działań zbrojnych konfederacji dzikowskiej w czasie walki o tron polski pomiędzy
Augustem III a Stanisławem Leszczyńskim w latach 1733–1735674, a tradycję jego istnienia
uważał za wielce wiarygodną, choć skąpą675. Konwa miał być dowódcą samodzielnego
oddziału. Niewykluczone, że posiadał doświadczenie, wyniesione z działań Puszczaków w
1708 r.676. Miał zginąć z rąk Rosjan, powieszony za odmowę złamania przysięgi wierności
Leszczyńskiemu677. Jednak w pewnym momencie Stach Konwa zaistniał w szerszej
świadomości nie tylko, jako stronnik Leszczyńskiego w czasie konfederacji dzikowskiej, ale
także jako bohater walk z okresu wojny północnej.
Mit Stacha Konwy upowszechnili XIX-wieczni pisarze, m.in. Kazimierz Władysław
Wójcicki

(1807–1879),

literat,

autor

publikacji

na

temat

Warszawy.

Historią

Kurpiowszczyzny zajął się dwukrotnie: w 1834 r. napisał powieść Kurpie678, której akcja
rozgrywa się w czasie wojny północnej, a 8 lat później poświęcił Kurpiom sporo miejsca w
Zarysach Domowych679. W tekstach tych jednak nie wspomniał ani razu o Konwie. Dopiero
671

W. Majewski, Walki Kurpiów ze Szwedami…, s. 419.
Może to być nazwa funkcji, jaką pełnił ów dowódca. Ibidem, s. 411; A. Połujański, Wędrówki po guberni
augustowskiej w celu naukowym odbyte, Warszawa 1859, s. 64; Pod Kopańskim Mostem: Bój na Kopańskim
Moście, [w:] A. Chętnik, Jak Kurpie ze Szwedami wojowali. Gawędy, Warszawa 1986, s. 86.
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W. Majewski, Konwa Stach, PSB, t. 13, 1967–1968, s. 609.
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Szerzej na temat walk na Kurpiowszczyźnie w tym okresie: idem, Puszcza Zielona ostatnią ostoją Dzikowian
(maj–grudzień 1735 r.), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego‖, 1 (1987), ss. 12–27.
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Idem, Konwa Stach…, s. 609.
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Ibidem, s. 610.
677
W czasie konfederacji dzikowskiej największa potyczka z udziałem Kurpiów miała mieć miejsce w Lesie
Jednaczewskim w pobliżu Łomży bądź pod Nowogrodem (na który wskazują dokumenty ze zbioru ówczesnego
starosty łomżyńskiego, Ignacego Przyjemskiego) między styczniem 1734 a sierpniem 1735 r. Po przegranej
przez Puszczaków bitwie wziętego do niewoli rannego Konwę, który nie chciał wyrzec się przysięgi wierności
Leszczyńskiemu, powieszono. Mówi się, że pochowano go na uroczysku Rycerski Kierz (lub Rycerka). Dziś stoi
tam pamiątkowy nagrobek Konwy, odsłonięty w 2001 r. W Jednaczewie, staraniem etnografa Adama Chętnika,
już w 1922 r. wystawiono pomnik ku czci Konwy, zniszczony w czasie II wojny światowej. W 1958 r. pomnik
Konwy stanął na Placu Pocztowym w Łomży. Jego imieniem nazwano ulice w Łomży,
Ostrołęce, Myszyńcu, Kadzidle, Lipnikach i Nowogrodzie. A. Chętnik, Stach Konwa - bohater kurpiowski,
wielki patriota ziemi łomżyńskiej, „Ziemia Łomżyńska‖, 9 (2007), ss. 93–102; J. Kulka, Etiuda ze Stachem
Konwą, „Ziemia Łomżyńska‖ 3 (1987), s. 158; W. Majewski, Konwa Stach…, s. 610; B. Wojciechowski, Ignacy
Przyjemski (1703–87), starosta łomżyński 1730–74. Polityk lokalny czasów saskich, Olsztyn 2004, s. 50.
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K.K. Wójcicki, Kurpie, t. 1–2, powieść historyczna, Lwów 1834.
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Idem, Kurpie-Gocie, [w:] idem, Zarysy domowe, t. 3, Warszawa 1842, ss. 195–255.
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w 1864 r. w sporządzonym przez siebie haśle do encyklopedii Orgelbranda zanotował,
prawdopodobnie, jako pierwszy, nazwisko kurpiowskiego bohatera, ale w odniesieniu do
czasów konfederacji dzikowskiej i bitwy w Lesie Jednaczewskim. Zapisał: „Na czele tego
ludu stał wtedy Kurp Konwa, wodzem od nich wybrany. Ten w licznych walkach z
rossyjanami dał dowody wielkiego męstwa i zdolności. W lesie Jedynaczewskim, o pół mili
od Łomży, pokazują do dziś dnia mogiłę w miejscu, gdzie wykrudowana łąka nosi nazwę
Rycerki, pod którą spoczywają zwłoki tego wodza Kurpiów poległego w bitwie z
rossyjanami‖680.
O ewentualnym udziale Konwy w walkach w okresie wojny północnej nie
wspominano.
Kolejna fala zainteresowania Kurpiowszczyzną nastąpiła po 1881 r., gdy prasa informowała o
panującym na Kurpiach głodzie, jaki nawiedził mieszkańców ówczesnego powiatu
ostrołęckiego681. Powstawać zaczęły liczne artykuły, w których autorzy zajmowali się nie
tylko bieżącą sytuacją Kurpiów, ale i ich historią682. Jednak pieśń o bitwie pod Kopańskim
Mostem, spisana po raz pierwszy właśnie 1881 r.683, nie wspomina o Konwie:
„Na Kopańskim Moście
Stali dziwni goście
I fuzyje mieli.
O tym nie wiedzieli,
Że Kurpsie też mają
I tęgo strzelają (…)
Kurpsie się nie dają,
Szwedy uciekają. (…)‖684.
Również w 1883 r. autor hasła Kurpie w Słowniku geograficznym…, Bronisław
Chlebowski, uważał Stacha Konwę za przywódcę Kurpiów, ale tylko z okresu konfederacji
dzikowskiej685.
Sytuacja zmieniła się w końcu XIX w. Adam Zakrzewski (1856–1921), ekonomista i
etnograf, w 1897 r. opublikował powieść Kurpie. Opowiadanie historyczne686, gdzie
wspomniał o Konwie. Zaczerpnął z kurpiowskiej tradycji cechy, jakie były cenione wśród
680

Idem, Kurpie, [w:] Encyklopedia Powszechna, t. 16, Warszawa 1864, s. 503.
Szerzej: Ł. Gut, Głód na Kurpiach w 1881 roku w świetle ówczesnej prasy, dostępne w Internecie [dostęp 31
III 2015]: http://kurpie-historia-trwanie.blogspot.com/2014/11/god-na-kurpiach-w-1881-roku-w-swietle.html.
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Idem, Jak powstawała legenda Stacha Konwy – bohatera Kurpiów?, dostępne w Internecie [dostęp 2 I 2015]:
http://historia.org.pl/2015/01/15/jak-powstawala-legenda-stacha-konwy-bohatera-kurpiow/.
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Pieśń spisał W. Czajewski. Podyktował mu ją staruszek, Jakub Jurczak, we wsi Wykrot (okolice Myszyńca).
W. Czajewski, Kurpie. Kartka etnograficzna, „Tygodnik Ilustrowany‖, 12 (1881), 296, s. 142.
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J.S. Bystroń, Historja w pieśniach ludu polskiego, Warszawa 1925, ss. 61–62.
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B. Chlebowski, op. cit., ss. 936–937.
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Zakrzewski wydał powieść pod pseudonimem Tomka Piasta. A. Zakrzewski, Kurpie. Opowiadanie
historyczne, Warszawa 1897.
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Puszczaków i obudował legendarną postać kurpiowskimi realiami, które znał ze swoich
badań, m.in. nawiązywał do prawa bartnego687. Wedle Zakrzewskiego, Konwa był synem
bartnika z okolic Nowogrodu688 i po jego śmierci dostał się pod opiekę niejakiego Matusa
Bartodzieja. Przeniósł się do Myszyńca, gdzie zajmował się bartnictwem i przez kilka lat był
ławnikiem w sądzie bartnym689. Walczył pod Kopańskim Mostem w 1708 r. Był wybitnym
strzelcem i dobrym dowódcą. Wydaje się, że Zakrzewski rozszerzył informacje, jakie jako
pierwszy zanotował Wójcicki i rozciągnął zbrojną aktywność Konwy na lata poprzedzające
konfederację dzikowską, w kontekście której Wójcicki 20 lat wcześniej wspomniał o Konwie.
Możliwe, że Zakrzewski pragnął wytłumaczyć w jakiś sposób zacięcie wojskowe i
poważaniem Stacha Konwy w latach trzydziestych XVIII w. i dlatego stworzył obraz
doświadczonego Kurpia, bohatera walk z okresu wojny północnej.
Kolejna, aż trzytomowa powieść o wojnie północnej na Kurpiach, Na kurpiowskim
szlaku. Powieść historyczna z XVIII w., została wydana w 1900 r. przez Wiktora
Czajewskiego (1857–1922)690. Ten urodzony w Ostrołęce (na obrzeżach Puszczy Zielonej)
literat, dziennikarz i historyk znał bardzo dobrze realia Kurpiowszczyzny. Powtórzył to, o
czym pisał wcześniej Zakrzewski, czyli obraz Konwy jako bartnika z dziada pradziada,
uczestnika walk pod Kopańskim Mostem w czasie wojny północnej, dodając do tego obrazu
znane sobie elementy tradycji kurpiowskiej. Obaj pisarze: Zakrzewski i Czajewski
wykreowali także obraz życia osobistego Konwy, jego perypetie miłosne i stosunki z
sąsiadami. Ten rozbudowany w powieściach aspekt życia Konwy znajduje swoje
odzwierciedlenie w podaniach, które mówią, że bandy saskie po bitwie pod Kopańskim
Mostem w 1708 r. porwały Stachowi narzeczoną. Ta strata sprawiła, że nigdy się nie
ożenił691.
Dziewiętnastowieczni pisarze, którzy stworzyli obraz Konwy także jako dowódcy
Kurpiów podczas wojny północnej, podkreślali charyzmę, doświadczenie w wojaczce i
zdolności przywódcze Stacha, patrioty dumnego ze swego kurpiowskiego pochodzenia.
Wielokrotnie zwracali uwagę nie tylko na takie przymioty jak pracowitość czy mądrość, ale i
takie, które znajdują odzwierciedlenie w tradycji kurpiowskiej, m.in. znakomite umiejętności
strzeleckie czy pobożność Puszczaka. Czajewski zaakcentował tę ostatnią cechę np. we
687

Zob. przyp. 6.
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fragmencie, w którym Stach, zatrzymawszy się na gościńcu i pokazawszy towarzyszom
chorągiew z wizerunkiem Matki Bożej, klęknął, począł się modlić i składać przysięgę
wierności wierze: „Najświętsza Matko Odkupicielko, przysięgam Ci ty Puszczańska
Królowo, Ty Opiekunko nas, Kurpi, (…) że nie opuścimy i bronić Twojej świętej wiary
będziemy, dopóki krwi naszej starczy, dopóki w Puszczy choć jedna żywa dusza będzie
Przysięgam Ci, Najświętsza Matko, że heretycka noga na tej kurpiowskiej ziemi nie
postanie‖692.
Czajewski nakreślił obraz, wedle którego Stach Konwa wyróżniać się zaczął spośród
Kurpików właśnie w okresie walk w 1708 r.: „teraz dopiero wielka jego odwaga i zręczność
wydobyły go z tej gromady ludzi‖693. Zakrzewski zaś podkreślał wielokrotnie odwagę
Konwy, pisząc o jego atakach na Szwedów. Za jego przykładem szli i inni Kurpie:
„I wyskoczył z zasieki, rzucił się na stojący oddział Szwedów z siekierą, którą miał w ręku, i
jął wywijać na wsze strony. Żaden szwed nie śmiał do niego przystąpić – taki był straszny,
jak lew zacięty w boju. Za przykładem Stacha i inni towarzysze jego rzucili się jeden z
siekierą, drugi z nożem, trzeci z kosą, na wrogów‖694.
Jeden ze znajomych Konwy po bitwie pod Kopańskim Mostem tak opisywał Stacha:
„Broniłeś Puszczy jak nikt. (…) jak słuchy niosą, o Kurpiach gadają po całej
Rzeczypospolitej i o tobie‖695.
W ujęciu Zakrzewskiego, Stach Konwa był nie tylko odważnym przywódcą, ale także
człowiekiem pełnym życiowej mądrości, co przejawiało się w jego rozważnych decyzjach
podczas walk ze Szwedami.
Choć źródła historyczne milczą na temat Stacha Konwy i być może ta postać nigdy nie
istniała, to dzięki XIX-wiecznym miłośnikom Kurpiowszczyzny, którzy wykreowali postać
Konwy i uczynili walki o Kopański Most z 1708 r. jednym z centralnych tematów literatury
związanej z Kurpiami696, stał się on wybitną jednostką, bohaterem i symbolem wolnego
Kurpia, zakorzenionym głęboko w świadomości mieszkańców regionu 697. Jego mit znalazł
odzwierciedlenie w kurpiowskiej tradycji, wyrażającej się m.in. w gawędach, spisanych w
dwudziestoleciu międzywojennym przez najwybitniejszego badacza omawianego regionu,
etnografa Adama Chętnika698.
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Jedna z gawęd wspomina o Stachu, sugerując, że to w czasie wydarzeń z 1708 r. i
bitwy pod Kopańskim Mostem Konwa „wsławił się w Puszczy‖699. W opowieści podkreślono
młodość, znakomite umiejętności strzeleckie Konwy oraz odwagę.
To on „(…) w posły do Szwedów / od nas wszystkich zachodził, / on szykował
potyczkę, / on strzelcami dowodził‖700.
W gawędzie pt. „Pod Kopańskim Mostem‖ mówi się: „Ojczyznę kochać uczył lud /
Stach Konwa, Kurpiów wódz!‖701. Inna gawęda przedstawia Konwę jako „żwawego
Kurpika‖, który przyniósł Kurpiom wieść o wkroczeniu Szwedów. Sam o sobie mówił:
„Ja, posłaniec od leśników
I od strzelców, i bartników,
Ojciec „klecił‖ w borach barcie,
Pomagałem mu uparcie,
A kaj się dowiedziałem,
Że Szwed w kraju – nie słuchałem
Ani kmotrów ani ojca,
A złapawszy konia z kojca –
Jadę z boru, jadę z kniei,
I nie tracę, wej, nadziei,
Że wróg, jak się tu zakradnie,
To kark skręci i przepadnie! (…)
Bo, co do mnie – chociem młody,
Chcę z Szwedami iść w zawody,
Choćy ich siekierą nasiekł,
Jakiem Konwa, jakiem Stasiek!‖702.
Pełen „junaczego zapału‖ uważnie czuwał nad przygotowaniami do starcia ze
Szwedami, namawiał Kurpiów do walki, a wszyscy gromadzący się byli mu „radzi‖ 703.
Gawęda wspomina też, że:
„On to Kurpiów – patriotów
Poprowadzi do wojaczki.
On ich ćwiczy, liczy kadry,
On poucza, daje rady,
On przyjmuje młodych chłopców,
699
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Co ich wysłał w bór, na zwiady‖704.
Poza tym, Konwa nakazywał poczynienie przeszkód i pułapek w Puszczy oraz
motywował Kurpiów do przygotowań do walki705.
Przy tym odznaczał się pobożnością, wielokrotnie wzywał pomocy świętych
patronów, starał się, by przed wyjściem do bitew Kurpie zostali pobłogosławieni przez
duchownych wodą święconą706. Gawędy przedstawiają Konwę następująco:
„wódz Kurpików zamyślony,
Z wiarą w sercu, z ogniem w oczach i w „Opatrzność‖ zapatrzony‖ 707.
Podczas bitwy to on zawiadywał oddziałem, rozkazywał, chwalił za celne strzały,
pouczał i podnosił na duchu. Natychmiast reagował, gdy widział, że podczas bitwy część
Kurpiów ulega Szwedom, wysyłam tam więc dodatkowy oddział i sam „przykład dawał‖708.
Wykazał się niezwykłą dzielnością, rzucając się w wir walki:
„Lecz najwięcej Stacho szalał,
Tłukł siekierą, kłuł, obalał, (…)
We dwóch chłopców mu za zmianą
Broń nabitą podawano,
Bo na całej Puszczy znany –
Był to strzelec zawołany!‖709.
O dalszych losach i śmierci Konwy710 informuje tylko krótka wzmianka w zakończeniu
gawędy o Kopańskim Moście:
„Raz walczyli znów pod Konwą
W Jednaczewskich lasach.
(…) Stacho zginął, powlekli go
w Jednaczewskie lasy,
Powiesili go na sośnie
Augustowskie Sasy (…)‖711.
Śmierć Konwy znajduje odwierciedlenie także w Pieśni o Konwie, w której śpiewano
m.in.:
„Nas Konwa to nie król śwecki [szwedzki],
Co to nie wart torby siecki.
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Bzije tęgo, strzela lepsiej
I robaka [wilka] wnet oślepsi.
A też Sasów nie żałuje
Tylko strzelbą ich traktuje.
O, złapsili go, złapsili,
Żywcem więcej nie puścili‖712.
W kurpiowskich gawędach o Konwie akcent położony jest na jego działalność
podczas wojny północnej, jego późniejsze losy giną w opowieści. Dowiadujemy się jedynie,
że zginął w kolejnej potyczce („raz walczyli znów‖). Wydaje się, że cała aktywność Konwy,
możliwa podczas konfederacji dzikowskiej, została rozszerzona na początek XVIII w., by
wskazać doświadczenie wojenne Puszczaka i utrwalić jego obraz jako walecznego patrioty
kurpiowskiego.
Obraz Stacha Konwy, wykreowany przez XIX-wiecznych pisarzy i utrwalony w
spisanej przez Chętnika tradycji, wyrażającej się m.in. w gawędach kurpiowskich, jest dziś
bardzo silny713. Niektórzy badacze piszą o nim nawet jak o pewniku714. Mit Stacha Konwy i
jego rzekomy udział w wojnie północnej znalazł odzwierciedlenie także w literaturze XXwiecznej. Wspomniany Chętnik w swoich pracach traktował Konwę jako tego, który
„odznaczył się męstwem pod Kopańskim mostem‖715. W 1954 r. Henryk Syska wydał książkę
Kurpik siedzi w lesie716, a w 1992 r. Henryk Ropiak opublikował powieść Kurpie za króla
Sasa717. W obu tekstach Konwa występuje zarówno jako uczestnik walk w okresie
konfederacji dzikowskiej, jak i wojny północnej, gdzie zdobył doświadczenie i poważanie
wśród Kurpiów jako ich wódz. Zaryzykuję tezę, że obraz XVIII-wiecznego bohatera Puszczy
Zielonej tak głęboko się zakorzenił w świadomości regionalnej, że nawet jeśli ktoś w
przyszłości wykaże, że Stach Konwa nigdy nie istniał lub – jeśli istniał – brał tylko udział w
walkach o tron pomiędzy Leszczyńskim a Sasem jako stronnik Polaka, to na terenie dawnej
Puszczy Kurpiowskiej taka interpretacja nie zostanie zaakceptowana.
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Michał Krzyżanowski
Uniwersytet Warszawski
Życie w terytoriach zamorskich każdego z nas doprowadza do łez - Sytuacja chińskich
emigrantów w Nowej Zelandii w latach 1850-1911
„Życie w terytoriach zamorskich każdego z nas doprowadza do łez‖ – takie wyznanie
pojawia się w jednym z listów, które Chińczycy w Nowej Zelandii wysyłali do swojego
rodzinnego kraju. Mimo iż jest to figura retoryczna, rzeczywista sytuacja azjatyckich (w tym
przypadku chińskich) często była bardzo ciężka718.
Nowa Zelandia była w XIX i XX wieku jednym z głównych kierunków emigracji
zarobkowej Chińczyków. Dane z roku 1891 szacują ich liczebność na ok. 4,5 tysięca719.
Mniejszość ta spotkała się jednak z trudnościami w postaci ograniczeń nakładanych na nią
przez rząd Nowej Zelandii czy nieprzyjaznym (lub wrogim) stosunkiem autochtonów.
Wymogło to na zbiorowości

nowozelandzkich Chińczyków konieczność wytworzenia

zupełnie nowych organizacji i podjęcia zdecydowanych działań.
Ekonomiczne tło wydarzeń
Przed właściwą analizą sytuacji, koniecznym jest, by zapoznać się z ogólnym oglądem
sytuacji. W II połowie XIX wieku na szeroką skalę rozpoczyna się tzw. coolie trade720.
Polegał na możliwości sprowadzenia odpowiedniej ilości robotników z Azji. Wkrótce jedną z
dominujących grup etnicznych wśród kulisów stali się Chińczycy. Proces ten poszerzył
przede wszystkim świadomość zachodnich przedsiębiorców na temat nowych źródeł taniej i
skutecznej siły roboczej. Już we wczesnym okresie kolonialnym, Hiszpanie i Portugalczycy
cenili sobie chińskich służących – Jean Mocquer, francuski podróżnik z XVII wieku,
718 Artykuł skupia się przede wszystkim na problemach doświadczanych przez chińskich . Trzeba jednak
pamiętać, że sytuacja nie była czarno-biała. Nie każdy Nowozelandczyk był agresywnie nastawiony do
przybyszów z Azji. Tai Yuen w swej monografii o kontaktach chińsko-nowozelandzkich wymienia również
przykłady solidarności – jak współpraca Ah Wonga i Harry'ego Milesa, dwóch przywódcy kopaczy z Gabriel's
Gulp. Zob. więcej: W. T. Yuen, The Origins of China's Awareness of New Zealand 1674-1911, Auckland 2005,
s. 49.
719 Results of a census of the colony of New Zealand, 5 kwietnia 1891, [online], [Dostęp: 19.03.2015],
[Dostępne w Internecie: http://www3.stats.govt.nz/historic_publications//1891-census/1891-results-census/1891results-census.html#d50e543].
720 Sformułowanie coolie trade ma na celu nasunąć skojarzenia z handlem niewolnikami. Oba procedery miały
niewątpliwie wiele cech wspólnych; zachowały się chociażby świadectwa o przypadkach porwań, jak i fatalnych
warunkach panujących na pokładzie okrętów transportowych. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja ta miała
miejsce tylko w odniesieniu do określonej grupy kulisów. Pozostali dobrowolnie udawali się na emigrację,
korzystając z chińskich pośredników. Większa część emigracji do Stanów Zjednoczonych czy Australii miała
woluntarystyczny charakter – w swym pierwotnym założeniu. Dlatego też sformułowanie nie zostało
przetłumaczone na język polski – wiąże się to ze zbyt dużym ryzykiem niedopowiedzeń. Zob. więcej: F. M.
Farley, The Chinese Coolie Trade, 1845-1875, „Journal of Asian and African Studies‖ 3 (3-4), 1968, s.s 257270.
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przytacza w swych wspomnieniach, że zwerbowanie służących tej narodowości w Goa
wymagało znaczących sum721. Podobnie sytuacja miała się z Holendrami, którzy zasłynęli
rozlicznymi porwaniami i osadzaniem uprowadzonych na terenie swoich kolonii. Po I wojnie
opiumowej (1839-1842) rozpoczęła się emigracja na szeroką skalę. Między 1847 a 1852 ok.
sześciu tysięcy robotników rekrutowano i wysłano, między innymi, do Australii, Stanów
Zjednoczonych, czy Brytyjskiej Gujany722.
Wśród powodów, które pchały Chińczyków ku obcym lądom była przede wszystkim
bieda na terenach wiejskich. To z kolei wiązało się długotrwałym drenażem srebra, zarówno
od strony zachodniej723, jak i wskutek korupcji wewnątrz państwa Qingów. Również inne
plagi zniechęcały do prób osiągnięcia sukcesu w kraju – na czele z bandytami i klęskami
naturalnymi. Słabo działające Państwo nie kontrolowało, ani nie stosowało profilaktyki. Jest
to oczywiście uogólnienie, gdyż odnaleźć można prowincje przeczące tej tezie – jednak
unaocznia to jedynie fakt iż takie wysepki dobrobytu były czymś rzadkim724.
Główna fala chińskiej emigracji dotarła przede wszystkim do Ameryki Północnej.
Zatrudnienie Chińczykom udawało się znaleźć szczególnie w trakcie gorączki złota w
Kalifornii. Po jej zakończeniu, chińscy imigranci rozpoczynali pracę przy budowie kolei, przy
pracach ziemnych, czy nawet wyszukiwali własne nisze, jak miało miejsce w przypadku
pralni. W Nowej Zelandii pierwsze znaczące grupy tej narodowości pojawiły się z powodu
tego samego zjawiska – taką samą sytuację zaobserwować można było również w
Australii725.
Gorączka złota w Nowej Zelandii rozpoczęła się w 1861, gdy Gabrielle Reed odkrył
ów kruszec w rzece Otago. Dane statystyczne z drugiej dekady XIX wieku, szacują roczny
wzrost ludności na tym obszarze na ok. 4000 osób w ciągu roku726. Na początku roku 1863
pojawiło się tam już kilkadziesiąt tysięcy nowych osadników727. Przybywali oni zwłaszcza z
Australii, gdzie jeszcze wcześniej miała miejsce gorączka złota w Victorii. Wkrótce kolejne
pokłady odkryto na Zachodnim Wybrzeżu.

721 A. J. Meagher, The Coolie Trade: The Traffic in Chinese Laborers to Latin America 1847-1874,
Philadelphia 2008, s. 135.
722 Hasło Coolie Trade [w:] Encyclopedia of Modern China, Volume 1, s. 243.
723 Istnieje bogata literatura dotycząca drenażu Chin z zasobów srebra. Zazwyczaj wiąże się to również z
kwestią wojen opiumowych i samego handlu opium. Zob. więcej: Opium Regimes: China, Britain and Japan,
1839-1952, red. T. Brook i R. T. Wakabayashi, J. Lovell, Opium War, F. Travis, H. W. Sanello, Opium Wars, J.
Polachek, Inner Opium War.
724 Przykładem tego jest chociażby działalność Zeng Guofana – sprzyjał on nie tylko modernizacji armii, ale
również organizował stypendia dla obiecujących urzędników.
725 Chronologicznie początki azjatyckiej migracji do Australii miały miejsce wcześniej niż podróże zarobkowe
do Stanów Zjednoczonych. Jednak ze względu na wystąpienie gorączki złota w Kalifornii osiemnaście lat przed
analogicznym zjawiskiem w Australii, wydarzenia zostały przedstawione w nieco inny sposób.
726 Provincial and Gold-rush years, 1853-1870, New Zealand History [online], [Dostęp: 19.03.2015],
[Dostępne w Internecie: http://www.nzhistory.net.nz/files/documents/peopling3.pdf].
727 Ibidem.
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To właśnie kopalnia złota w Otago przyciągnęła pierwszą partię zorganizowanych
chińskich pracowników728. Zostali oni zatrudnieni przez Izbę Handlową w Dunedin, gdy
górnicy europejscy opuścił Otago na rzecz nowo odkrytych kopalni na Zachodnim Wybrzeżu.
Istnieją szczególne powody wyboru Chińczyków: mieli być pracowici, bardziej przyjaźni i a
przede wszystkim niezbyt skorzy do stawiania roszczeń, gdyż rzeczą pewną było iż woleli
oni wrócić w końcu do swojej ojczyzny, gdy przepracowali już wystarczającą ilość czasu, by
zdobyć potrzebny im majątek729. W 1866 roku, pierwszych dwunastu mężczyzn przybyło do
Chin – nie byli to pierwsi przedstawiciele tej nacji w Nowej Zelandii, ale stanowili zapowiedź
masowej emigracji. Pod koniec 1869 przybyło ponad 2000 chińskich robotników730. Wkrótce
mieli też zjawić się na Zachodnim Wybrzeżu – wg rejestrów z 1874 stanowili tam cztery
procent populacji, w Otago zaś sześć731. W środowiskach kulisów Nową Zelenadię zaczęto
nazywać New Gold Mountain, co nawiązywać miało do Kalifornii – nazywanej przez
Chińczyków Gold Mountain.
Pierwsi imigranci przybyli z obszaru delty Rzeki Perłowej w prowincji Guangdong.
Większość z

prowincji Punyu, Siyi, Zengcheng, Dongguan i Zhongshan. Te prowincje

położone są wokół miasta Kanton (Guangzhou)732. To istotna informacja – całe Guangdong
było od początków kontaktu z Zachodem wystawione na ich erodujące działanie. Gospodarka
tych prowincji reagowała najszybciej. Jednocześnie największa była też świadomość
ewentualnych możliwości zarobku – jak również najdogodniejsze było też miejsce, gdyż
Kanton był jednym z najstarszych portów w których dochodziło do handlu z Europejczykami.
W tym również coolie trade.
Mimo, że wielu z przybyszów była już w stanie małżeńskim, ich żony pozostały w
domu, aby opiekować się rodziną męża. Chinki rzadko migrowały do Nowej Zelandii i
stosunek płci wspólnoty był bardzo niesymetryczny – w 1881 na niemal 5000 Chińczyków
przypadało tylko kilka kobiet733. Zresztą, drugą grupą migrujących byli kawalerowie,
zbierający fundusze na małżeństwo i rozpoczęcie dorosłego życia. Korzystne warunki
sprawiły, że Nowa Zelandia stała się kolejnym z punktów exodusu narodu chińskiego.

728 G. Hannis, A Comparative Analysis of Nineteenth-Century Californian and New Zealand Newspaper
Representations of Chinese Gold Miners, „Journal of American-East Asian Relations‖ 18 (2011), s. 251 [online],
[Dostęp:
19.03.2015],
[Dostępne
w
Internecie:
https://www.massey.ac.nz/massey/fms/Colleges/College%20of%20Business/Communication%20and%20Journa
lism/Staff/Staff%20research%20files/GDHannis/Chinese%20miners.pdf
729 W. T. Yuen, op. cit., s. 51.
730 Chinese, TE ARA Encyclopedia of New Zealand, [online], [Dostęp: 19.03.2015], [Dostępne w Internecie:
http://www.teara.govt.nz/en/chinese/page-2].
731 Results of a census of the colony of New Zealand, 1 marca 1871, [online], [Dostęp: 19.03.2015], [Dostępne
w Internecie: http://www3.stats.govt.nz/historic_publications/1874-census/1874-results-census.html].
732 W. T. Yuen, op. cit., s. 44.
733 J. Belich, Paradise Reforged: A History of New Zealanders, Auckland 2001, s. 228.
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No Savvy – zarys problematyki chińsko-nowozelandzkiej
Wzmiankowany antagonizm pojawił się z czasem. Chińczycy nie tylko byli
skutecznymi górnikami – również w sadownictwie, czy pracach polowych uważano ich za
cennych fachowców. Tania siła robocza z Chin powodowała, że biali robotnicy czuli się
mniej atrakcyjni na nowozelandzkim rynku pracy. Odbiór sytuacji przez tę grupę, częściowo
pokrywał się z rzeczywistością, gdyż znaczna migracja w ostatnich latach chwilowo nasyciła
rynek. Jednak przybysze z Azji stanowili tylko stosunkowo niewielką jego część.
Wytłumaczenia sytuacji można poszukiwać w fakcie, że część robotników przybyłych
z Zachodu była już świadkiem podobnych wydarzeń. Najprostszym tego przykładem będą
osadnicy i poszukiwacze złota przybyli z Australii. W latach 1855-1856 Chińczycy dość
licznie pojawili się na złotonośnych terenach wokół Wiktorii. Złoża, które wciąż można było
tam odnaleźć, nastręczały trudności – wyczerpywały się coraz szybciej, a by dotrzeć do ich
kolejnych pokładów trzeba było kopać coraz głębiej. Dla obarczonych długami chińskich
robotników i tak było to zajęciem wystarczająco intratnym. Dane statystyczne z roku 1861
podają, że na terenie Australii przebywało ok. 25000 Chińczyków734. To niemal jedenaście
procent ludności tego obszaru z tego okresu. Miejscowa ludność dość szybko zaczęła
odczuwać rosnący niepokój z tego tytułu. Coraz bardziej nerwowa atmosfera doprowadziła do
incydentu w Lambing Flat. Ok. trzydziestu dobrze uzbrojonych Europejczyków,
wykrzykujących hasło „Nie dla Chińczyków”, poprowadziło za sobą stopniowo rosnącą
rzeszę niezadowolonych. Sydnery Morning Herald ocenia ich liczbę na przynajmniej trzy
tysiące735. Zaatakowano

chiński

obóz,

„niejednokrotnie

postępując

z

wielkim

barbarzyństwem, nigdy nie pozwalając [wyganianym] Chińczykom zabrać ze sobą choćby
drobnej części dobytku”736. Przybywający do Nowej Zelandii poszukiwacze przynosili ze
sobą również pokłady niechęci do konkurencyjnych Azjatów.
Równie niechętne podejście manifestowali również niektórzy mieszkańcy Nowej
Zelandii. Pierwszego Chińczyka, który pojawił się w Naseby wsadzono do beczki i stoczono
ze wzgórza737. Wroga postawa wobec azjatyckich górników była dość częsta w tym
środowisku738. By jednak lepiej zilustrować nowozelandzkie podejście względem
napływających, warto zapoznać się z dwoma sylwetkami osób, które krytycznie czy nawet
wrogo wyrażały się chińskiej obecności.

734 M. Clarck, Historia Australii, Gdańsk 2004, s. 107.
735 Sydnery Morning Herald, 20 lipca 1961, s. 8, [online], [Dostęp: 19.03.2015], [Dostępne w Internecie:
http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/13060704?searchTerm=lambing%20flat%20riot&searchLimits=ltitle=35].
736 Ibidem.
737 W. T. Yuen, op. cit., s. 47.
738 Ibidem.
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Pierwszą z nich jest Richard John Seddon, zwany też King Dick, był jedną z bardziej
prominentnych postaci w Partii Liberalnej, udało mu się również zyskać stanowisko premiera
Nowej Zelandii. Zasłynął z polityki silnej ręki, zamiłowania do alkoholu, nieco
paternalistycznych prób porozumienia z Maorysami i niechętnych komentarzy względem
Chińczyków. Jego najbardziej znana wypowiedź na ich temat brzmiała:
„Nie sądzę, by Chińczycy byli pożądanymi kolonistami. Są uciążliwi w Kaliforni, Victorii,
Nowej Południowej Walii i w Queensland. Nastąpiło ograniczenie ich imigracji do tych
miejsc; Nowa Zelandia musi, chyba, że chce by jej brzegi zalane zostały przez hordy
azjatyckich Tartarów, naśladować te wzorce. Zawsze prędzej zwrócę się do białego człowieka
niż do Chińczyka; nie można z nimi rozmawiać, nie można się z nimi dogadać. Wszystko, co
można od nich usłyszeć to „Ni rozumi‖ [W oryginale „No savvy‖]. Chińczycy w San
Francisco są konkurencją tak dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Są chińscy kucharze, chińskie
sprzątaczki, Chińczycy wszystko zrobią. To ciężki orzech do zgryzienia‖739.
Poglądy te, ukształtowane przez środowisko kopaczy z którego się wywodził, nie
podlegały u Seddona zmianie. Przywoływał on częstokroć zagrożenie wynikające z ogromnej
liczebności Chińczyków. Bardzo krytycznie odnosił się też do prób sprowadzenia
Chińczyków do prac górniczych w Transwalu po II wojnie burskiej740.
Kolejnym, nieco skrajnym przykładem, jest osoba Lionela Terry'ego. 24 września
1905 Terry postrzelił Joe Kum Yunga, dość starego Chińczyka, który przybył do Nowej
Zelandii z okolic Kantonu. Yung pracował jako poszukiwacz złota, jednak incydent w kopalni
pozbawił go możliwości pracy zarobkowej. W literaturze utrzymuje się, że Yung chciał
również wrócić w swoje rodzinne strony. Zmarł wkrótce z powodu rany postrzałowej. Lionel
Terry z kolei stawił się na najbliższym posterunku, przyznając się do zbrodni, demonstrując
rewolwer i wręczając funkcjonariuszom cienką broszurę zatytułowaną „Shadow‖. Stwierdził,
że po jej lekturze wszystko stanie się zrozumiałe.
Terry urodził się w Sandwich w 1873 jako syn kupca741. Przerwał edukację na rzecz
kariery wojskowej jako artylerzysta. Dzięki temu udało mu się odbyć wiele podróży – między
innymi do Południowej Afryki, Brytyjskiej Kolumbii i Kanady oraz do Stanów
Zjednoczonych. Wydaje się, że właśnie dzięki owym podróżom rozwinął swoje poglądy.
Kanadę (a dokładniej Kolumbię Brytyjską) opisuje jedynie jako pozornie zdrowo
rozwijającą się kolonię Wlk. Brytanii, w rzeczywistości bowiem sytuacja tamtejszych
739
J. Drummond, The Life and Work of Richard John Seddon (Premier of New Zealand, 1893-1906): With
a History of the Liberal Party of New Zealand, Cambridge 2013, s. 32.
740
Zob. więcej: J. Martens, Richard Seddon and Popular Opposition in New Zealand to the Introduction of
Chinese Labour into the Transvaal, 1903–1904, „New Zealand Journal of History‖, 42, 2 (2008)
741
Wszystkie informacje biograficzne na temat Lionela Terry'ego pochodzą ze strony TE ARA. Zob.
więcej: Lionel Terry, TE ARA Encyclopedia of New Zealand, [online], [Dostęp: 19.03.2015], [Dostępne w
Internecie: http://www.teara.govt.nz/en/biographies/3t27/terry-edward-lionel].
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robotników jest bardzo ciężka742. Mają się oni snuć po kraju bez grosza, nie godząc się na
wysokość wynagrodzenia równą tej, którą dostają chińscy imigranci, szkoccy górnicy i
irlandzcy rybacy pracujący przy rzece Frezer żyją w paskudnych slumsach obok owych
imigrantów nie mogąc wpłynąć na swe położenie, gdyż to „obcy‖ są chronieni przez wojsko.
Prawa pracownicze są ciągle łamane.
Kolumbię Brytyjską najlepiej kwitują dwa zdania z Shadow:„Kolumbia Brytyjska?
Dla mnie to raczej – Kolumbia Chińska!”743 Na początku XX wieku przybywa do Nowej
Zelandii. Ima się tam bardzo różnych zawodów, od geodety po ogrodnika. Rozpoczyna
również pracę nad swoją broszurą Shadow. Nie mogąc zwrócić dostatecznej uwagi, popełnia
zbrodnię. Sąd skazuje go na śmierć, ale wynik zostaje zmieniony na dożywocie, z czego
większość spędza w szpitalu dla psychicznie chorych (choć sprawą dyskusyjną jest faktyczna
choroba Terry'ego).
Broszura zachowała się do dzisiejszych czasów i jest wznawiana przez różne ruchy
nacjonalistyczne. To, co jako pierwsze rzuca się w oczy, to przede wszystkim główne
oskarżenie Terry'ego. Obecność azjatyckich imigrantów ma swą genezę w destrukcyjnej sile
kapitalizmu. A dokładniej – żądzy złota. Jak pisze Terry: „Oznajmiam, że Brytyjskie
Imperium niszczy korupcja i Żydostwo.”744
Głównym prowodyrem tego stanu rzeczy ma być dom Rotchildów. Próbuje to pokazać
na przykładzie Afryki Południowej, gdzie owa bankierska rodzina miała zyskać ogromne
profity, dzięki podżeganiu do konfliktu, którego crescendo miała być II wojna burska.
Zdobycie z kolei tak cennych złóż miało stać się jeszcze bardziej opłacalne dzięki
sprowadzeniu taniej siły roboczej. Brytyjskie Imperium przekształca się więc w wielką
korporację na usługach Mamony, której wpływy sięgają Parlamentu i marynarki. Efektem
tych działań jest wprowadzenie na scenę ekonomiczną wzmiankowanej już azjatyckiej taniej
siły roboczej: „Głównymi importem korporacji są niepożądani Obcy, tania siła robocza,
bieda, marność, przestępczość, nieczystość, choroba, plaga i złoto. Eksportuje się główne
prawdą, czystość, honor, zdrowie, sprawiedliwość, patriotyzm oraz Brytyjską krew.‖745
Terry wylicza siedem powodów dla których sytuacja ta jest szkodliwa, choć jest to
raczej ciąg przyczynowo-skutkowy. Czystość rasy jest wymagana, by osiągnąć potęgę jako
cywilizacja. Obce czynniki kłócą się z Prawem Natury. Zmienia się moralność, zwyczaje
religijne – cywilizacja degeneruje się. Zanika poczucie patriotyzmu i własnej wartości.
Zaczyna panować bezrobocie. Wzrasta przestępczość. Azjaci dodatkowo też sprowadzają
swoje choroby. Genezą zagrożenia stąd płynącego ma więc być ignorancja tych, którzy nie
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744
745

L.Terry, The Shadow, Auckland 1904, s. 9.
Ibidem, s. 12.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 9.
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zdają sobie sprawę, co może ono przynieść: „Wśród starożytnych zapisów chińskich
zwycięstw jest jedno, które posiada straszne znaczenie. Świetne bitwy między starożytnym
chińskim imperium nie zawsze toczone były z mieczem i włócznią, gdzie armie były
dowodzone przez cesarza. Bitwy te toczą się tak: wejść pokojowo na ziemię ich wrogów, i
oddać im pokłon, stając się ich niewolnikami, uprawiając roli i pielęgnując ich owce i woły,
budując im wspaniałe świątynie i pałace, w którym mogą oni mieszkać w wielkim komforcie.
I w odpowiednim czasie, gdy lud owego kraju, zapominając zupełnie o prawach natury, a
nawet nadużywając ich, zostanie osłabiony przez luksus i lenistwo, a także przez występki i
zbrodnie, które są potomstwem luksusu i lenistwa. Mężczyźni staną się słabi jak kobiety, a
ich ziemia częścią chińskiego imperium‖746.
Poll-tax – prawne przeszkody przeciwko emigracji chińskiej
Jednocześnie z tymi wydarzeniami, pojawiły się – wzorem Australii – legislacyjne
próby ograniczenia chińskiej emigracji. Warto przyjrzeć się wybranym przykładom. Pierwszy
taki akt pochodzi z roku 1881747. Na jego podstawie, każdy statek, który przewoził chińskich
pasażerów, przybywających do Nowej Zelandii na dłuższy czas, musiał ograniczyć ich
liczebność na pokładzie. Na każde dziesięć ton tonażu mógł przypadać jeden chiński pasażer.
Statki miały być również zaopatrzone w listę z danymi pasażera – imieniem, miejscem
urodzenia, aktualnym wiekiem i informacją o porcie z którego dostał się do Nowej Zelandii.
Właściciel statku musiał wypłacić urzędnikowi dziesięć funtów za każdego z pasażerów,
który miał zamiar zejść na ląd i zostać tam na dłużej – chiński emigrant musiał więc liczyć się
z wliczeniem tej sumy w koszta podróży. Opłatę to nazywano powszechnie poll-tax. Próba
uniknięcia opłaty wiązała się z restrykcjami finansowymi – opłata mogła wzrosnąć
dwukrotnie, winny zaś uniknięcia był ścigany z urzędu. Zebrane sumy zasilały Skarb
Publiczny.
Stosunek tonażu do liczby pasażerów stopniowo wzrastał – w 1888 zmieniono ilość na
sto ton na każdego Chińczyka na pokładzie748. Dodano również znacznie bardziej zaostrzone
kary finansowe. W okresie seddonowskim wydano z kolei następną poprawkę – zejście na ląd
kosztowało sto funtów, zaś stosunek tonażu do pasażerów wynosił już dwieście ton na jedną
osobę749. Pojawiły się kolejne restrykcje. W świetle poprawki z 1907: „Zgodnie z prawem,

746
Ibidem, s. 15.
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Chinese Immigrants Act 1881, Wellington, [online], [Dostęp: 18.03.2015], Dostępne w Internecie:
,http://www.austlii.edu.au/nz/legis/hist_act/cia188145v1881n47267.pdf].
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Chinese Immigrants Act 1881 (z poprawkami z 1888 roku), 1881 (1888), Wellington, [online], [Dostęp:
27.01.2015],
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Chinese Immigrant Ac Amendment, 1896, [online], [Dostęp: 19.03.2015], [Dostępne w Internecie:
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każdy chiński emigrant chcący osiedlić się na lądzie, musi udowodnić w sposób zadowalający
przed Poborcą lub innym naczelnym dyrektorem miejscowego urzędu celnego, że jest w
stanie przeczytać z wydrukowanej kartki przynajmniej sto słów w języku angielskim,
wybranych według woli Poborcy lub innego urzędnika‖750.
Od 1907 koniecznym była zgoda na powrót do Nowej Zelandii po czasowym
opuszczeniu jej granic, zaś od 1908 niemożliwa była naturalizacja Chińczyków.
Reakcje chińskie
Chińczycy podejmowali rozmaite działania celem samoobrony, a nawet prób
wywalczenia odpowiednich praw. Początkowo, na ich korzyść sprzyjał fakt, że emigracja
koncentrowała się wokół kilku punktów – z Otago i Zachodnim Wybrzeżem na czele. Gdy
skończyła się na tych terenach gorączka złota, Chińczycy musieli poszukiwać pracy na innych
obszarach751. Mimo to, inicjatywy kupców lub drobnych przedsiębiorców jednoczyły
niejednokrotnie chińskie środowisko wokół dalszych prób przełamania coraz bardziej
niekorzystnej sytuacji. Dzięki działaniu w grupie, mogli wystosować odpowiednie petycje
mające wpłynąć na poprawę ich sytuacji. W latach 1883-1907 wystosowano dziewiętnaście
petycji do rządu Nowej Zelandii752. Ich skuteczność była niewielka. Treść ich zaczęła w
końcu koncentrować się wokół ustanowienia oficjalnej reprezentacji chińskiego rządu, która
miałaby na celu obronę interesów omawianej mniejszości. Starania w tym kierunku trwały
dość długo. Chińczycy musieli przekonać zarówno urzędników nowozelandzkich, jak i tych
we własnym kraju.
Zachowało się zwłaszcza kilka listów wysłanych do Chin. W pierwszym liście, do
urzędnika Zhongli Yemena, grupa chińskich biznesmenów, jak się sami nazywają, zwraca się
do owego urzędnika z listą skarg753. Największym problemem jest właśnie poll-tax, a
właściwie biurokratyczne szaleństwo z nim związane. Otóż, przybycie do Nowej Zelandii
często wymaga przybycia uprzednio do samej Australii. Tam podatek wynosi 30 funtów,
czyli trzy razy tyle co w Nowej Zelandii. Chińczycy uważają to za absurd, gdyż poruszają się
po terytoriach Imperium Brytyjskiego, a nie po zupełnie obcych krajach, które mogłyby
egzekwować niezależne opłaty754. Biznesmeni zwracają również uwagę, że problem ten nie
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http://www.austlii.edu.au/nz/legis/hist_act/ciaa19077ev1907n79363.pdf].
751
Ch. P Sedgwick, Persistence, Change and Innovation : the Social Organization of the New Zealand
Chinese 1866-1976, Journal of Comparative Family Studies Vol. 16, No. 2, FAMILY, KINSHIP AND ETHNIC
IDENTITY AMONG THE OVERSEAS CHINESE (SUMMER 1985), s. 207, [online], [Dostęp: 19.03.2015],
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istniałby, gdyby rodzinny kraj zapewniłby im reprezentację na miejscu. Taki jest też cel listu
– Zhongli spotykać się miał z politykami i przedstawicielami dyplomatycznymi zachodniego
świata, w tym Imperium Brytyjskiego755. Nowozelandzcy Chińczycy liczyli więc na
możliwość polepszenia swej sytuacji dzięki zabiegom własnego urzędnika. List ten datuje się
na rok 1888.
Pod sam koniec pojawia się jeszcze jedna kwestia: „Pojawić ma się nowe nieuczciwe
prawo. Proponuje się, by statki mogły przewozić jednego chińskiego pasażera na każde
trzysta ton ładunku, co oznacza, że ledwie trzech lub czterech Chińczyków będzie mogło
odbyć taką podróż. W dodatku, podatek [poll-tax] wzrosnąć ma do stu funtów, co jest
odpowiednikiem sześciuset dolarów hiszpańskich‖756.
Jak było wcześniej nadmienione, część z chińskich obaw potwierdziła się. Nie udało
się jednak osiągnąć efektu dzięki wysłaniu owej petycji. Kolejna pochodzi z 1905 – pojawia
się w nim ten sam zestaw próśb. Jako uzasadnienie pojawia się przykład społeczności
japońskiej, która mimo że mniejsza, jest lepiej chroniona757. W obu listach jako powody dla
których konieczne jest wprowadzenie ochrony wymienia się również agresję ze strony
mieszkańców. Właśnie z tego listu pochodzi sformułowanie, że „życie w terytoriach
zamorskich każdego z nas doprowadza do łez‖.
Autorzy listu przekonują również, że wśród nowozelandzkich polityków są też
sprzyjający ich zamiarom758. Stwierdzono obecność takich osób, ale prawdopodobnie nie były
one wystarczająco prominentne, by udzielić politycznego wsparcia zabiegom Chińczyków.
Mimo wszystko, w roku 1909 udaje stworzyć odpowiednie stanowisko. Pierwszym konsulem
Chin w Nowej Zelandii zostaje Huang Rongliang759. Jego wybór nie wydaje się przypadkowy
– posiadał doskonałą znajomość języka angielskiego, stopień naukowy zdobyty na Baker
University i Columbia University760. Był chrześcijaninem – być może to kryterium właśnie
przesądziło. Wiadomości o jego przybyciu rozeszły się szeroko – nawet gazeta Thames Star, z
marca 1909, informowała o jego przybyciu, jednocześnie przytaczając nazwisko z błędem
ortograficznym761.
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Huang Rongliang rozpoczął swoją działalność nawet na dość prężną skalę. Gazety z
1909 opisują składkę na rzecz niewidomego Chińczyka, prowadzoną przez jego rodaków.
Konsul zaangażował się w akcję za pomocą wsparcia finansowego i korespondencji. Jej
fragment został utrwalony w gazecie: „Doceniam delikatne odczucia Chińczyków w tej
sprawie i jednocześnie nie mogę zignorować dobrej służby służby, pełnionej przez Instytucje
Dobroczynną w Wellington. Wspierała ona w szlachetny sposób nieszczęśliwego Chińczyka
w przeszłości - jestem jej za to bardzo wdzięczny‖762.
W tym samym okresie powstaje Chinese Association in New Zealand, również z
inicjatywy konsula. W statucie stowarzyszenia zapisano: „Stowarzyszenie stara się stworzyć
przyjazne więzi wśród rodaków, pobudzać ducha wzajemnej pomocy i odgrywać rolę
mediatora, gdzie powstaną rozbieżne opnie wśród naszych ludzi [...] Organizacja promuje
postęp społeczeństwa jako całości i nie jest zaangażowana w żadne sprawy polityczne, ani
sprawy religijne‖763.
Jednak działanie Chinese Association zostaje zatrzymane przez wydarzenia, które
miały miejsce w Chinach w roku 1911.
Żółte zagrożenie w Nowej Zelandii
Pozostaje więc pytanie, na ile zachowanie mieszkańców Nowej Zelandii względem
Chińczyków wpisywało się w zjawisko yellow peril.
Żółte Niebezpieczeństwo – yellow peril – pogląd, że obecność azjatyckich (zwłaszcza
chińskich) imigrantów zagraża na pewnych płaszczyznach zachodniej cywilizacji, a w wersji
skrajnej – całemu światu. Zazwyczaj skupiano się na sferze ekonomicznej, demonstrując
destruktywny wpływ taniej siły roboczej na środowisko białych robotników. Bywało jednak,
że argumenty rozciągane na znacznie szerszy zakres, udowadniając, że sama azjatycka
mentalność i kultura są skrajnie szkodliwe. Samo określenie przypisuje się cesarzowi
Wilhelmowi II. Pewne źródła podają, że ów lęk rozpoczął sen cesarza, w którym to Budda na
strasznym smoku najechał Europę. Miało to miejsce ok. roku 1895 764. Właśnie od tego
momentu, „żółte zagrożenie‖ zaczyna powoli wchodzić do języka powszechnego.
W momencie pojawienia się azjatyckich robotników w Nowej Zelandii, przekonanie
to zaczęło się utrwalać. Wytworzyło się coś, co w filozofii Bordieau nazywa się doksą765
(powszechne przekonanie, którego się nie podważa, ale które nie jest oparte na pewnych
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informacjach. Środowisko obarczone doksą przyjmuje fakty z niej płynące jako oczywiste).
Przekonanie to zbudowane zostało pod wpływem wydarzeń w Stanach Zjednoczonych i
Australii, ale również dzięki określonemu dziedzictwu kulturowemu.
Idąc tropem Edwarda Saida, autora Orientalizmu, mieszkańcy Nowej Zelandii
prezentowali sobą jasno określony horyzont świadomości766. Orient (Chiny) były czymś
obcym, antagonistycznym względem Zachodu, jednoznacznego z pojęciem prawdziwej
cywilizacji. Pewna świadomość zachodniej misji dziejowej z góry ustalała kontakty z
Orientem na konkretnej stopie – budowano je przede wszystkim na stereotypach i odgórnych
założeniach. Ze względu na odmienność kultury, te konstrukty myślowe miały pomóc w
zrozumieniu Orientu – to z kolei było nieodzownym wymogiem do umieszczenia wiedzy o tej
części świata w modelu zachodnich wyobrażeń. Przełamanie tak powstałej doksy mogło mieć
miejsce tylko w momencie dialogu między dwiema kulturami. Ten zaś był utrudniony. Mimo
przytaczanych wcześniej przykładów, należy pamiętać, że stanowiły one niejako wyjątki.
Tymczasem sposób życia chińskich społeczności całkowicie utrudniał przełamanie
bariery między Zachodem i Wschodem. Częstokroć nieznający języka Chińczycy nie potrafili
wyjść z hermetycznego środowiska767. Nie próbowali również we wczesnych etapach zmienić
swej sytuacje poprzez próby znaczniejszego wpływu na miejscowe władze. Trudno traktować
to jako uzasadnienie działań białych osadników w Nowej Zelandii, lecz z pewnością stanowi
przynajmniej cząstkowe wytłumaczenie. Wypadałoby również wspomnieć o kwestii
narkotyków (opium), jak i wzrostu przestępczości związanej z tym faktem. Opium w tym
okresie było chińską codziennością. W ślad za emigrującymi Chińczykami, pojawiała się
również i ta używka. Dlatego też mieszkańcy Nowej Zelandii (i Australii) bezpośrednio
łączyli te dwa zjawiska, niebezpodstawnie zresztą. Zarzut ten jednak wyrwany jest z
kontekstu i wymaga dalszych uzupełnień, dlatego został jedynie zasygnalizowany, nie
rozwinięty.
Stwierdza, że w Nowej Zelandii nie było pogromów; faktycznie, przypadki zabójstw
czy aktów agresji, były rzadkie. W roku 1881 zginął „tylko‖ jeden Chińczyk 768. Trudno też
brać pod uwagę satyryczne przedstawienia Chińczyków, zwłaszcza, że były one powszechne
na całym świecie w tym okresie. Nie mniej, kwestią deprecjonowania przedstawicieli danej
rasy była konieczność uiszczenia opłaty za przybycie do danego kraju i inne utrudnienia z
tym związane, zwłaszcza, że dotyczyły one jasno sprecyzowanej grupy. Trudno nie zaliczyć
Terry'ego i Seddona (czy zwyczajnych kopaczy) do zwolenników ideologii yellow peril. Nie
mniej, skala tego zjawiska miała wymiar niemal wyłącznie pragmatyczny.
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Obie grupy pozostawały sobie całkowicie obce i pozbawione możliwości dialogu,
niemal do lat 30 XX wieku769.

769
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nowozelandzkiego rządu z 2002. Na jego mocy, celem zadośćuczynienia, przekazano sumę pięciu milionów
nowozelandzkich dolarów na wspieranie chińskiej kultury i poszerzanie wiedzy na ten temat.
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mgr Paweł Roszak-Kwiatek
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie‖
„Nie chca” – sprzeciw jednostki wobec zmian.
O Kazimierzu Skibie – ostatnim polskim sołtysie wsi Katowice
W XIX wieku na terenie ówczesnego Górnego Śląska nastąpiło wiele przemian
gospodarczych i społecznych związanych z jego szybką industrializacją. Nastąpił wzrost
wydobycia w nowo powstających hutach i kopalniach – w połowie XIX wieku wydobywano
już 975 tysięcy ton węgla, 200 tysięcy ton rudy żelaza, 170 tysięcy ton galmanu oraz 800 ton
rudy ołowiu i srebra. W hutach żelaza i metali nieżelaznych wytapiano 62 tysiące ton żelaza,
28 tysięcy ton cynku 700 ton ołowiu i 580 kg srebra. W przemyśle górniczo-hutniczym
zatrudnionych było 23 tysiące robotników. Zagłębie Górnośląskie zdystansowało wówczas
już w znaczeniu i wielkości produkcji Zagłębie Wałbrzyskie – zrównanie w produkcji węgla
w obu zagłębiach nastąpiło w 1822 roku.770 W nowych miejscach pracy nastąpił wzrost
zatrudnienia okolicznej ludności, który powodował zmianę charakteru górnośląskich osad.
Jedną z nich były Katowice. Pierwsza wzmianka o tej wsi pojawia się w 1598 roku, kiedy
jeden z księży lustrując dochody i wyposażenie kościoła Boguckiego w spisanym protokole
umieścił wzmiankę „ad parochiam pertinent villae Boguczyce, Zalęzie et nova villa
Katowicze‖. Prawdopodobnie Katowice powstały pod koniec XVI wieku, a wywodziły się z
dużo starszej Kuźnicy Boguckiej, której korzenie sięgały XIV wieku.771 Ta osada była słynna
gdyż wyrabiano w niej średniowiecznym sposobem „broń sieczną i kłującą‖ wykorzystując
naturalne bogactwa terenu zasobnego w rudę żelaza.772 W dziejach tej osady bardzo ważne
wydarzenie miało miejsce

kilkaset lat później 11 lutego 1839 roku, kiedy to Maria i

Franciszek Wincklerowi za kwotę 84 tysięcy talarów zakupili wieś Katowice od królewskiego
starszego radcy górniczego Karola Fryderyka Lehmanna z Królewskiej Huty. 773 Ten zakup
był bardzo istotny dla rozwoju Katowic, gdyż stwarzał klimat do przekształcenia tej wsi w
miasto. Ponadto nie bez znaczenia było również przeniesienie zarządu dóbr Wincklerów do
Katowic i ustanowienie ich zarządcą Fryderyka Grundmanna.774 Urodzony w 1804 roku
Saksończyk uczył się wspólnie z Wincklerem w szkole górniczej w Tarnowskich Górach,
gdzie też się z nim zaprzyjaźnił. Pod jego zarządem powstały między innymi kościół
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ewangelicki (1858), synagoga (1861-1862), kościół katolicki (1862-1870). Do grona nowych
budowli należy również zaliczyć budynek pierwszej poczty (1851), a później również
samodzielnego urzędu pocztowego (1864).775 Duże znaczenie miało również wybudowanie
w Katowicach linii kolei żelaznej. Dworzec kolejowy został otwarty 3 października 1846
roku.

776

Za zarządu Grundmanna Katowice stały się głównym węzłem kolejowym Prus. W

1859 roku połączono górnośląską linię kolejową z linią wiedeńską, trasą wiodącą przez
Szopienice i Sosnowiec, dzięki czemu dworzec w Katowicach stał się kluczowym punktem
transportowym towarów do Austrii i Rosji. W tym samym roku wybudowano również nowy
kompleks dworca, który był największą budowlą Katowic, przed nadaniem im praw
miejskich. W skład nowej infrastruktury wszedł również urząd celny oraz lokomotywownia.
Oprócz tego fakt otwarcia tego węzła spowodował powstanie Oddziału Budowlanego Kolei
(Eisenbahnbauabteilung), dzięki czemu do Katowic napłynęła wysoko wykwalifikowana
kadra robotnicza, złożona głównie z inżynierów.

777

Dynamiczny rozwój Katowic miał wielu zwolenników oraz przeciwników. Do grona
tych drugich należał Kazimierz Skiba. Urodził się 27 lutego 1812 roku. Jego żoną była
Josefine Figura, z która mieli dwóch synów: Mariana i Johanna (Marian zmarł w wieku 5 lat)
oraz pięć córek: Marię, Franziskę, Balbinę, Susanne oraz Filipinę. Gospodarstwo Skibów
znajdowało się na terenie skrzyżowania dzisiejszych ulic Reymonta, Wojewódzkiej i
Starowiejskiej, a sam gospodarz jak na ówczesne czasy wykazywał się stosunkowo dużym
stopniem zamożności. 778
Z postacią Kazimierza Skiby wiąże się wiele kontrowersji. Problemem jest
jednoznaczne określenie jego tożsamości narodowej. Rodzą się pytania czy był Polakiem? A
może Ślązakiem? Część osób wskazuje też na to że był Niemcem. Wielu potomków którzy
przynależą do rodziny Skibów podzieliło się przy próbie wskazania odpowiedzi. Małgorzata
Beblo, wnuczka Zofii Koniarkowej, która była z kolei wnuczką Kazimierza Skiby w
wywiadzie udzielonym wspólnie z Józefem Kocurkiem i Janem Jackiem Schreiberem
odpowiada z przekonaniem na postawione pytanie, podając że

Kazimierz Skiba był

Polakiem. Na ten fakt miałoby wskazywać to, że w domu Kazimierza Skiby mówiło się po
polsku: „Nasza babka opowiadała, że kiedyś do jej szkoły miał zjechać kurator. Więc
pochwaliła się dziadkowi, że <<bydzie godać wiersz>> przed obliczem kuratora. <<A po
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jakiemu?>> - zapytał ją krótko dziadek Kazimierz Skiba. <<No po niemiecku>>. A dziadek
jej na to <<i ty się nie wstydzisz?!>>. To ją, widzi pani, spotkało w domu…‖779
Przeciwko takiej interpretacji sprzeciwia się inny potomek Kazimierza Skiby – Bernd
Skiba, który przytacza argument, że fakt mówienia lub nie mówienia w jakimś języku nie
określa jednoznacznie tożsamości narodowej. Niestety, próba zakwalifikowania Kazimierza
Skiby do pewnej grupy narodowościowej, nie jest jedyną przeszkodą w zdefiniowaniu jego
sylwetki. Różnic w ocenie tej postaci jest więcej – tyczą się również wykształcenia, udziału w
Powstaniu Styczniowym czy imienia. Co do tego ostatniego B. Skiba skłania się do zapisu
niemieckiego, gdyż odwołuje się do formy, która znajdowała się na dokumentach oraz
sposobu w jaki Kazimierz Skiba się podpisywał. Imię „Casimir‖ znajduje się na aktach
urodzenia i zgonu, aktach podpisywanych własnoręcznie a także znajduje się na pieczęci
przedostatniego sołtysa wsi Katowice. Dodatkowo B. Skiba powołuje się na słowa Jego
Ekscelencji Stanisława Adamskiego, nieżyjącego biskupa katowickiego, który w liście do
„Obywatela Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego, Generała Dywizji Aleksandra Zawadzkiego‖
z dnia 29.12.1947 pisał: „Według stanowiska Kościoła imienia raz nadanego na chrzcie
świętym zmienić nie można. Chrzest i jego dokumentacja zawsze były podstawowym
aktem‖.780 W metryce chrztu jednakże znajduje się zapis Casimier, czyli inna od tej którą
proponuje B. Skiba.

781

Ponadto wśród innych wersji zapisu polskiego imienia „Kazimierz‖

występuje również forma „Kasimir‖, która znajduje się na akcie zgonu. 782 Na potrzeby pracy
przyjąłem formę zapisu „Kazimierz‖ gdyż taka utrwaliła się w przekazie i jest zazwyczaj
używana, chciałbym jednakże przy tym zwrócić uwagę na problem związany z wyborem
takiego, a nie innego zapisu imienia.
Jeśli chodzi o jego wykształcenie to również jest ono niejasne. Posiadał bibliotekę
książek – z czego jedynie dwie są przez niego własnoręcznie podpisane. Wiadomo, że jako
dziecko nie uczęszczał do szkoły ludowej utworzonej przez zarząd Wincklerów i przez długi
czas podpisywał się krzyżykami. Po raz pierwszy własnoręcznie imieniem i nazwiskiem
sygnował dokumenty z 1849 roku. Niestety nie wiemy czy samodzielne podpisanie może się
wiązać z opanowaniem przez niego sztuki pisania i czytania, bowiem nie zachował się żaden
pisany przez niego tekst, na druku urzędowym z 1858 roku pod atramentowym podpisem
znajduje się zarys ołówka co może świadczyć o pewnym braku wprawy, i lęku przed
popełnieniem błędu. Prawdopodobnie nie znał również języka niemieckiego. Umowa o
wzajemnej sprzedaży ziemi zawarta w 1849 roku pomiędzy Kazimierzem Skibą, jego siostrą
Marianną, jej mężem, Urbanem Kapłonem oraz Michałem Skibą wskazuje na ich
779
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nieznajomość języka niemieckiego. W paragrafie 7 umowy zastrzeżono bowiem: „ponieważ
contrahenci tylko po polsku mówią, dlatego żądają polski protokół‖.

Po niemiecku w

katowickiej szkole ludowej zaczęto uczyć dopiero w 1855 roku, kiedy zwiększyła się grupa
niemieckich uczniów i zatrudniono odpowiednich nauczycieli.
Istnieje również wiele wątpliwości przy próbach łączenia postaci Kazimierza Skiby z
powstańcami walczącymi w Powstaniu Styczniowym. W literaturze epoki PRL Skiba często
był przedstawiany jako agent powstańców działający na terenie Górnego Śląska. Nie istnieje
jednakże żaden dokument źródłowy potwierdzający ten fakt. W związku z tym bardzo trudno
o przypisywanie Skibie jakichkolwiek związków z powstańcami, chociaż oczywiście mógł z
nim sympatyzować, gdyż w wielu chałupach na Górnym Śląsku znajdowały się portrety
Mariana Langiewicza, a mieszkańcy Śląska byli pod ogromnym wrażeniem bohaterstwa
uczestników Powstania, zwłaszcza kosynierów. 783
Mając na uwadze wspomniane kontrowersje, można przejść do opisywania faktów.
Kazimierz Skiba został sołtysem Katowic w 1849 roku. Wcześniej posiadał doświadczenie
gdyż już w 1841 roku zasiadał w Radzie Gminy jako „przysięgły‖ i być może dzięki temu
został wybrany na to stanowisko.784 Warto dodać, że jego poprzednikami byli dziadek
Andrzej Skiba, wuj Laurenty oraz ojciec Jakub, co też mogło nie być bez znaczenia przy
obsadzaniu stanowiska sołtysa. Kazimierz Skiba po objęciu urzędu wielokrotnie
przeciwstawiał się próbom przekształcenia wsi Katowice w miasto, co było marzeniem
większości zamożnej ludności napływowej. Jego niechęć pokrywała się ze stanowiskiem
polskich zagrodników, którzy obawiali się utraty wpływów oraz zwiększenia podatków
komunalnych, wiążących się ze zmianą charakteru osady. Ponadto opisywana zmiana
spowodowałaby również przesiedlenie ludności chłopskiej, gdyż prowadzenie gospodarstw w
centrum miasta nie miałoby racji bytu. Przez dziesięciolecia przypisywano Kazimierzowi
Skibie słowa „nie chca‖, które miał rzekomo wypowiadać w odpowiedzi na propozycję
nadania praw miejskich Katowicom. W rzeczywistości Richard Holtze zapisał jedynie: „za
przykładem pewnego krzykliwego prowodyra, reagowała (rada) bezdyskusyjnie odmownym
<<nie chca>>‖785 Jakkolwiek można przypuszczać, że tym prowodyrem był właśnie Skiba to
nie da się tego jednoznacznie stwierdzić. Jednakże opis tej sytuacji oddaje atmosferę
towarzyszącą obradom, podczas których debatowano nad zmianą statusu Katowic.
Dodatkowo

Kazimierz

Skiba

miał

odpowiadać

przybyszom

którzy

proponowali

wybrukowanie ulic „niech Panowie lepiej założą gumiaki‖ lub dawać odpowiedź „niech
Panowie wieczorami lepiej zostają w domu albo kupią sobie latarnie‖ na propozycję
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oświetlenia katowickich ulic.786 Z wyżej przytoczonych zdań jasno jednakże wynika, jaki
sołtys Katowic miał stosunek do zmian.
Przed objęciem urzędu sołtysa przez Kazimierza Skibę na stanowisko to został
wybrany

Louis Troll, a którego postać ma niebagatelne znaczenie dla późniejszych

wydarzeń. Pochodzący z Kotlarni koło Koźla, do Katowic przybył pod koniec lat 30. XIX
wieku. 25 stycznia 1841 roku ożenił się z Joanna Morcinski, wdową po Franciszku Goyny,
który był zagrodnikiem we wsi Katowice. Dzięki temu Louis Troll mógł zostać wybrany do
rady gminnej. Z niewątpliwych atutów, które należy wymienić, a które sprzyjały
zwolennikom przekształcenia Katowic w miasto, był fakt, że był pisarzem hutniczym, a więc
posiadał dobrze opanowaną sztukę pisania i czytania. Ponadto był ewangelikiem. Pierwszy
raz na sołtysa został wybrany w 1847 a z urzędu ustąpił w 1849 z bliżej nieznanych
powodów. Ponownie w księgach występuję w 1859, choć jest możliwe, że ponownie wybrany
na sołtysa został dużo wcześniej. Po nim sołtysem został właśnie Kazimierz Skiba, który
sprawował tą funkcje w latach 1849-1855. Wtedy to Skiba przestał być sołtysem, jednak nie
wiadomo dokładnie dlaczego. Nie istnieją żadne materiały źródłowe które mogły by
wyjaśniać tą decyzję, w związku z czym wokół tego wydarzenia powstało wiele hipotez.
Jedna z nich mówi, że w związku z postępującymi zmianami i oporem, który nie przynosił
rezultatów sam postanowił odejść od stanowiska. Inne teorie mówią o tym, że został do tego
działania przymuszony, lub wywierano na niego wpływ, który zmusił go do podjęcia takiej
decyzji. Faktem jest, że w 1856 roku występuje już w księgach jako „wolny rolnik‖
(Freibauer).787 W tym samym roku, ma miejsce ważne wydarzenie, jakim jest wprowadzenie
w życie ustawy zmieniającej dotychczasowe przepisy prawne. Ustawa przede wszystkim
przywracała zniesioną w 1850 roku zwierzchność dworu nad chłopami tj. gminą (a która to
zwierzchność została zniesiona w wyniku Wiosny Ludów), oraz określała prawo wyborcze.
Od tego momentu w głosowaniu mogli brać udział:
Mieszkańcy posiadający własne gospodarstwo i osiadli na terenie gminy (tj. rolnicy)
Posiadacze gruntu o takiej wielkości, która umożliwiała utrzymanie (wyżywienie) rodziny lub
posiadacze gruntu, na którym znajduje się fabryka lub inny zakład przemysłowy przynoszący
dochód równy lub większy od wymienionych gospodarstw (rolnych) nawet jeśli (posiadacze
gruntów) nie są mieszkańcami gminy, dotyczyło to również osób prawnych posiadających w
okręgu gminy grunty o wielkim obszarze;
Posiadacze gruntów o wyższej wartości i wielkości od pozostałych – tym mógł być
przyznany więcej niż jeden głos wyborczy. Członkowie gminy ze względu na ich udział w
prawie głosowania mogli być podzieleni na różne kategorii;
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Właściciele mniejszych gruntów (samo niewystarczalnych) mogli głosować kolektywnie za
pośrednictwem wybieranych ze swego grona deputowanych (tzn. pośrednio)788
Jak więc widać, wynikiem tej ustawy było to, że w skład rady gminnej od tego
momentu mogli wchodzić oprócz chłopów również zamożniejsi przybysze, których
systematycznie przybywało, a większość z nich dążyła do zmian. Jedną z nich był Richard
Holtze. Ten urodzony w Bełku w 1824 roku doktor medycyny sprowadził się do Katowic w
1851 roku i poślubił tam Bertę Grundmann – córkę przemysłowca i zarządcy dóbr
Wincklerów – Friedricha Grundmanna. Jego światopogląd był powiązany z ideą
społeczeństwa przemysłowego.

Cechami tej wizji społeczeństwa jest zmniejszenie roli

rolnictwa kosztem rozwoju przemysłu a także podział na określone role społeczne i zawody.
Jak pisał: „Rosnące zapotrzebowanie na mieszkania mobilizuje rzemieślników budowlanych,
a wybredniejsze przyzwyczajenia urzędników dają zarobki innym miejskim zawodom,
obliczonym na luksus i komfort. Przemysł lokuje tu różne uzupełniające wytwórnie i
organizuje pośrednictwo handlowe dla swoich produktów‖789
Aby móc doprowadzić do ustanowienia społeczeństwa przemysłowego należało wg
Richarda Holtze definitywnie zerwać z przeszłością, która była uosabiana przez postaci
polskich chłopów. W związku z tym opisywana powyżej ustawa stawała się bardzo ważnym
instrumentem prawnym, za pomocą którego mógł dążyć do wcielenia w życie swojej wizji
społeczeństwa. Dzięki niej Holtze mógł od tego momentu w realny sposób wpływać na rzecz
nadania praw miejskich Katowicom. Warto dodać, że Holtze pozostawał wierny swoim
przekonaniom i został założycielem oraz pierwszym prezesem Związku Przemysłowców, a
także współakcjonariuszem wielu spółek przemysłowych.790Wobec zwiększenia możliwości
ingerowania w decyzje rady gminy przez nowych mieszkańców Katowic, stało się o wiele
łatwiejsze ponowne wybranie Louisa Trolla na stanowisko sołtysa. Stosownie do swoich
kompetencji od 1859 roku wspólnie z ławnikami osądzał sprawy cywilne oraz związane z
orzeczeniami istotnymi dla życia wiejskiej społeczności. Data 1859 jest tutaj przedstawiona
nieprzypadkowa, gdyż dopiero od tego momentu figuruje w księgach jako sołtys, aczkolwiek
tą funkcję mógł sprawować już wcześniej. Jedna z jego ostatnich decyzji dotyczyła podziału
gminy Katowice i wyodrębnienia nowej – brynowskiej. Wyrok zapadł 6 kwietnia 1861 roku .
Tego dnia sąd wiejski w składzie: sołtys Louis Troll oraz ławnicy Bernard Warzecha i
Walenty Grzondziel zezwolił na administracyjne odłączenie obszaru Brynowa wraz z Hałdą
Katowicką.

Była to decyzja przełomowa dla dramatycznego sporu o władzę toczonego

pomiędzy właścicielami dóbr katowickich a ich włościańskimi mieszkańcami. Od tej pory
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ustanawianie nowych administracyjnych i politycznych porządków znalazło się w rękach
Grundmanna i Holtzego.791
Kolejne zmiany okazały się więc nieuchronne. Dnia 26 kwietnia Rada Gminy podjęła
decyzję o przekształceniu wsi w miasto Katowice – poprzez wnioskowanie o nadanie praw
miejskich. W sesji, która o tym zadecydowała, „za‖ głosowało 65 osób wobec 28 osób
przeciwnych. Częściowo ta zdecydowana przewaga głosów za zmiana statusu osady mogła
być spowodowana przez fakt, że obiecano, iż podatki nie zostaną podniesione. Dodatkowo
właściciele działek mieli otrzymać po 300 talarów odszkodowania. Chłopi katowiccy byli
przeciwni zamiarowi tworzenia miasta, ponieważ wiązało się to ze zmianą charakteru
gospodarczego osady. Nie wpłynęło to jednakże w żaden sposób na ostateczne decyzje.792
Prawa miejskie zostały nadane Katowicom przez króla pruskiego Wilhelma I Hohenzollerna
11 września 1865 roku.
Podsumowując zmagania Kazimierza Skiby o zachowanie statusu wsi dla Katowic
zakończyły się fiaskiem. Jego przeciwnicy za pomocą środków prawnych oraz używania
wpływów byli w stanie doprowadzić swoje starania o nadanie praw miejskich do celu.
Katowice były zbyt cennym ośrodkiem dla przybyszów, aby nie przekształcać ich w miasto.
Wspominane wcześniej przeniesienie do Katowic zarządu dóbr Wincklerów w 1841 roku czy
wybudowanie ważnego węzła kolejowego były tylko jednymi z elementów, które
powodowały, że Katowice nie mogły pozostać wsią. Georg Hoffman, w swoim dziele
Geschichte der Stadt Kattowitz wydanym w Katowicach w 1895 roku tak opisywał walkę
polskiej ludności chłopskiej o utrzymanie charakteru wiejskiego osady: „jeżeli nasze sympatie
w ciągu wieloletniego boju stają po stronie ludzi , którzy z żelazną siłą woli i wytrwałości
złamali twardy opór polsko-chłopskiej większości i ich gminę przenieśli w stan, gdy polska
wieś przemienia się w niemieckie miasto, w siedzibę inteligencji i dobrobytu, w placówkę
niemieckiej cywilizacji, to tacy tępi nie byli owi starzy mieszkańcy, by nie dostrzegli że toczą
tutaj bój o egzystencję i klęska mogłaby oznaczać utratę starej ojczyzny (…) Jak
czerwonoskórzy Ameryki przez białych osadników spychani byli krok po kroku na zachód,
broniąc

w

krwawym

rozpaczliwym

boju

każdego

kęsa

ziemi,

tak

górnośląscy

czerwonoskórzy opierali się przed naporem mieszczańskiego elementu, tracąc po klęsce
swoją starą ojczyznę. Gdzie dawniej stały chaty polskich chłopów, wznoszą się
wielkomiejskie kamienice, wielu starych mieszkańców całkiem opuściło swoje strony
rodzinne i gdzieś na wsi poszukało nowego miejsca zamieszkania, inni weszli w stan

791

H.Szczepański, Przewrót w sołtysówce, „Śląsk‖, nr 1(230), s.15.
Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, pod red. A. Barciaka, E. Chojeckiej, S. Fertacza,
T. I, Katowice 2012, s.264.
792
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robotniczy i tylko resztki zachowały się w odległych zakątkach miasta niczym wspomnienie o
jego chłopskich pramieszkańcach‖793

793

J.Moskal, W.Janota, W.Szewczyk, Bogucice, Załęże et nova villa Katowice, Katowice 1993, s.76.
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mgr Joanna Roś
Uniwersytet Warszawski
Wpływ uwłaszczenia na sytuację chłopów w Sułoszowej. 1864-1906.
Artykuł ma na celu wykazanie wpływu dekretu uwłaszczeniowego na życie codzienne
chłopów ze Sułoszowej, wsi położonej nieopodal Krakowa. Oprócz prac wydanych drukiem,
wykorzystam

w

niej

niepublikowane

rękopisy

oraz

podzielę

się

wynikami

z

przeprowadzonych przez siebie wywiadów z mieszkańcami wsi. Przedstawię skutki carskiego
ukazu uwłaszczeniowego z 1864 r., przechodząc od analizy zmian w administracji wsi,
fenomenu przyrostu naturalnego, walk o ziemię, przez rozwój szkolnictwa do nastrojów
rewolucyjnych początku XX w. W artykule wiele miejsca poświęcę ważnym dla życia wsi
osobowościom – pierwszemu wójtowi gminy, propagatorom czytelnictwa czy nauczycielom.

Administracja
Sułoszowa, leżąca u stóp zamku Pieskowa Skała, obecnie powiat krakowski, jest jedną
z największych osad wiejskich w Polsce. To typowa ulicówka, ciągnąca się ponad 9
kilometrów. Wieś obecnie zamieszkuje około 4, 5 tysiąca mieszkańców. Ze względu na swoją
wielkość od II poł. XIX w. podzielona jest na 3 sołectwa. Pierwsza wiadomość o Sułoszowej
pochodzi z 1315 r. i dotyczy przeniesienia jej na prawo niemieckie. W latach 1386-1864,
wieś, należąca do Gminy Pieskowa Skala, wchodziła w skład klucza dóbr pieskoskalskich,
razem z Wielmożą, Wolą Kalinowską, Przeginią, Sąspowem, Mielonkami i Gotkowicami.
Carskie ukazy „o urządzeniu włościan‖ z 2 marca i 14 kwietnia 1864 r. zostały przez wieś
przyjęte entuzjastycznie. Na mocy dekretu chłopi otrzymali na własność grunty dotychczas
przez nich uprawiane. Zostali zwolnieni z wszelkich powinności na rzecz dworu, w tym
darmoch794, zachowali serwituty795. Jedynym obciążeniem był podatek gruntowy na rzecz
państwa, ale już 20 kwietnia 1864 r. Błażej Bień i Szymon Pasternak ze Sułoszowej zwrócili
się do władz gubernialnych o jego zróżnicowanie, w zależności od wielkości gospodarstwa i
jakości gleb796. W drugiej połowie marca 1864 r. w kościele sułoszowskim odbyło się
uroczyste odczytanie ukazu i nabożeństwo dziękczynne, podczas którego chłopi leżeli
krzyżem z wdzięczności za zniesienie pańszczyzny.

794

Darmochy – powinności chłopskie niewpisane w tabele prestacyjne. Jak mówi Stefan Karcz, pochodzący ze
Sułoszowej, na przykład „chłopi musieli wyłapywać żaby ze stawów zamkowych, gdy te zbyt głośno rechotały‖.
J. Roś, Wspomnienia Stefana Karcza, zamieszkałego w Olkuszu. Rękopis z 2012 r. Zbiory własne.
795
Serwituty – prawo korzystania z gruntów folwarcznych i chłopskich, przysługujące wzajemnie chłopom i
dziedzicom.
796
Por. K. Roś, Dzieje Sułoszowej 1315–1945, Wydawnictwo SPES, Kraków 2002, s. 154.
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Reforma oznaczała rozpad klucza dóbr pieskoskalskich. W ręce chłopów
pieskoskalskich przeszło 9659 morgów797 i 94 pręty798 ziemi, a dotychczasowy jej właściciel
Krzysztof Mierosławski w 1866 r. otrzymał od rządu wynagrodzenie likwidacyjne w
wysokości 96 760 tysięcy rubli srebrem i 46 kopiejek799. Usamodzielnione gminy wybierały
odtąd wójta i ławników Sądu Gminnego. Prawa wyborcze otrzymali właściciele przynajmniej
3 morgów ziemi800. Sądy gminne, do ich reformy w 1875 r., były ściśle związane z
samorządem i działały w oparciu o ustawę z 1860 r. oraz według własnego uznania. Mogły
wymierzać karę chłosty, która została zniesiona dopiero w 1904 r.
Niestety powszechna radość z reformy uwłaszczeniowej rychło opadła. Najważniejszą
przyczyną rozgoryczenia były pomyłki w tabelach likwidacyjnych, wynikające m.in z
jednakowo brzmiących nazwisk gospodarzy (np. ojca i syna). W tabelach pominięto
„żołnierki‖, które dzierżawiły ziemię lub wcześniej ją utraciły. Nie przewidziano jej też dla
komorników, sierot i wielu wysłużonych żołnierzy.
Tabela ilustrująca ilość mieszkańców gminy Pieskowa Skała w 1969 i 1871 r.: 801
Nazwa wsi

Rok 1869

Rok 1871

Sułoszowa

2677

2715

Przeginia

732

747

Wielmoża

747

766

Sąspów

838

883

Wola Kalinowska

424

428

Gotkowice

Brak danych

Brak danych

Innym powodem wieloletnich sporów i procesów stało się zachowanie serwitutów.
Mierosławski, były właściciel klucza pieskoskalskiego, z powodu zniesienia darmoch
zabronił chłopom m.in grabienia ściółki, zbierania suszu na folwarku Kończany i pastwisku
Wolnica. Zabronił też wypasu bydła, a nawet sprzedaży chłopom drewna budowlanego, mimo
że: dozwala się włościanom (…) co tydzień przez dwa dni zbierać susz i gałęzie na opał,
kopać pniaki (…). Oprócz tego wszystkie (…) osady mają prawo dobywania i wywożenia

797

Morga – 5598 m².
Pręt – 18, 66 m².
799
Por. K. Tomczyk, Dzieje wsi i parafii Przeginia, Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca, Kraków 2008,
s. 58.
800
Cenzus dla wójtów wynosił 6 morgów. Por. K. Groniewski, Uwłaszczenie Chłopów w Polsce. Geneza,
realizacja, skutki, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1976, s. 162.
801
Tabela sporządzona na podstawie wykazu rezultatowego ludności. Por. Wykaz rezultatowy ludności za lata
1869–1871. Rękopis niedatowany, podpisany przez wójta M. Goraja. Zbiory własne.
798
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margla. Co tutaj na

zasadzie Tabel likwidacyjnych przez Komisję Centralną Spraw

Włościańskich dnia 13/25 stycznia 1866

roku zatwierdzono802.

Na poczynania Mierosławskiego chłopi odpowiedzieli szeregiem skarg do komisji w
Olkuszu, Radomiu, a nawet Warszawie, czyniąc w międzyczasie „szkody w pańskich
dobrach‖803, m.in. przeorywali grunty folwarczne. Sprzeciwili się też wyrębowi lasów804.
Administratorzy dóbr, dążąc do uregulowania sytuacji sprowadzili geodetę Jana Żarskiego,
który przez cztery lata próbował bezskutecznie pomierzyć chłopskie grunty i usypać kopce
graniczne. Przerażony oporem chłopów i swarami wyjechał zawiadamiając o tym Komisję do
Spraw Włościańskich w Olkuszu805.
Niezadowolenie włościan z przeprowadzonej reformy ujawniło się podczas
przeprowadzonej przymusowo zbiórki pieniężnej na budowę „pomnika wdzięczności‖.
Żądaniu Naczelnika Powiatu Olkuskiego sprzeciwili się mieszkańcy Gminy Jangrot, za co
odsiedzieli po jednym dniu aresztu, a pozostali chłopi z gmin Skała i Pieskowa Skała w 1866
r. wystawili pomnik na Stopinej Górze806 w Sułoszowej II807. „Najwyższemu Bogu w Trójcy
Świętej Jedynemu Najjaśniejszemu Aleksandrowi II mieszkańcy części skalskiej, Sułoszowa,
dnia lutego (marca) 1866‖.
Pierwszym chłopskim wójtem gminy Pieskowa Skała808, powiększonej w 1851 r. o
Gotkowice, liczące wtedy 128 mieszkańców, został Marcin Tyrka ze Sułoszowej, który, jak
pisze w Dziejach Sułoszowej Kazimierz Roś, „na znak niezależności od zamku przeniósł
siedzibę gminy ze wzgórza pieskoskalskiego do własnego domu‖809. Jednak z pisma do
Wydziału Wojskowo-Policyjnego w Olkuszu, dotyczącego urlopowanego żołnierza Macieja
Rogoży wynika, że akta gminne wraz z wójtówką spaliły się podczas pożaru zamku w marcu
1863 r., z czego należy wysnuć wniosek, że wójt i tak nie mógłby tam (na zamku)
urzędować810. Tyrka przewodził gminie krótko, ale cieszył się dużym szacunkiem. Redagując
do władz liczne skargi w interesie wyrugowanych, sierot i „żołnierek‖ naraził się władzom,
które nie mogąc poradzić sobie z niepokornym urzędnikiem oskarżyły go o pijaństwo i
802

Cyt. za: K. Tomczyk, op. cit., s. 170. Margiel – skała osadowa, używana jako nawóz naturalny.
K. Roś, Dzieje Sułoszowej..., s. 152.
804
Por. Tamże, s. 154.
805
„Kopce graniczne oddzielające niegdyś ziemie folwarczne od włościańskich istniały jeszcze w I. poł. lat 70.
XX w‖. Relacja ustna Władysławy Roś, zamieszkałej w Sułoszowej („dział‖ III).
806
Według Wawrzyńca Skouckiego ze Sułoszowej, Skałka na Stopinej Górze była miejscem wykonywania
wyroków na chłopach. Por. Moja wieś, s. 11. Praca wspólna uczniów Szkoły Przysposobienia Rolniczego w
Sułoszowej. Maszynopis z 1969 r. Zbiory własne.
807
Starodawny podział Sułoszowej na „krzesła‖ (Dolańskie, Środkowe i Kończańskie) zamieniono w XIX r. na
„działy‖ (I, II i III).
808
Gmina Pieskowa Skała przyjmuje nazwę Gminy Sułoszowa w latach 70. XIX w. Por. Protokół Uchwały Rady
Familijnej z dnia 11 maja 1873 roku. Rękopis z 1873 r. Zbiory własne.
809
K. Roś, Dzieje Sułoszowej…, s. 155.
810
Por. Odpowiedź wójta Gminy Pieskowa Skała Wawrzyńca Okrajniego (w j. polskim) na pismo Wydziału
Wojenno-Policyjnego Powiatu Olkuskiego, nr 7673 z dnia 17 lipca 1876 (w j. rosyjskim). Rękopis z 1876 r.
Zbiory własne.
803
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aresztowały811. Podczas odbierania znaków władzy doszło w jego obronie do bijatyki, a w
więzieniu w Chęcinach, oprócz wójta, znalazło się czterech mieszkańców gminy. Mimo
skargi do gubernatora w Radomiu, podpisanej przez 41 mieszkańców gminy (w tym
Dionizego Pasternaka, ówczesnego sołtysa Sułoszowej812) władze deportowały do innej
guberni niewygodnego przywódcę chłopów Marcina Tyrkę oraz Marcina Kanię, który stanął
w jego obronie813.
Narzucony niemal siłą przez władze wojskowe nowy wójt Wawrzyniec Okrajni,
umiejący czytać i pisać814, został przyjęty niechętnie i nie cieszył się szacunkiem chłopów ze
względu na swoje okrucieństwo815. Tylko we wrześniu 1866 r. na 101 wyroków sądu
gminnego sygnował 20 kar cielesnych. Tak jak Tyrka urzędował we własnym domu,
podejmując starania o budowę budynku gminnego. Powstał on w latach 70. XIX w. na terenie
„nowsia‖816. Doszło wtedy do zatargów, gdyż pisarz powiększył działkę gminną kosztem
gospodarstwa Tomasza Gorajczyka.
Okrajni utrzymał się tylko jedną kadencję, ale dzięki jego zabiegom w Sułoszowej
powstała szkoła817. 25 sierpnia 1867 r. napisał „do Komisarza w Olkuszu, (…)‖, że „szkoła
podstawowa jest koniecznie potrzebna każdemu i w każdym stanie‖818. Gdy zebranie
włościan w dniu 30 grudnia 1867 r. uchwaliło „po trzy kopiejki, (…) dwie morgi, po garncu
żyta, garncu jęczmienia i po miarze ziemniaków z każdego numeru na utrzymanie
nauczyciela‖819, wójt chciał uruchomić szkołę w starym budynku plebani (wyburzono go
dopiero po 1970 r.). Sprzeciw proboszcza Franciszka Jagodzkiego zmusił wieś do
wybudowania niewielkiej szkoły, liczącej jedną salę lekcyjną.
Nieznaną kartą w życiorysie Okrajniego jest jego współpraca z władzami powstania
styczniowego. Fotografia wójta pieskoskalskiego z 1863 r. znalazła się w albumie z
portretami uczestników tego powstania820.

811

Por. K. Groniewski, Uwłaszczenie chłopów w Polsce…, s. 163.
W tym czasie w Sułoszowej był tylko jeden sołtys. Obecny stan badań nie pozwala określić, od jakiego
momentu wieś podzielona jest na trzy sołectwa.
813
Marcin Kania był tylko jednym z 23 „buntowników‖, którzy w 1855 r. zostali ukarani za zorganizowanie
strajku chłopskiego w dobrach pieskoskalskich. Por. K. Roś, Dzieje Sułoszowej…, ss. 127–128.
814
Pierwszymi prenumeratorami gazety „Zorza‘ już w 1867 r. byli: Wawrzyniec Okrajni – wójt, Józef Okrajni –
ławnik, Jan Kiszka – ławnik, Jan Bąk – sołtys Wielmoży. Por. Pismo Wójta Gminy Pieskowa Skała z 6/18 maja
1867 r. do Komisarza Spraw Włościańskich. WAP Kielce, sygn. 658. Odpis. Zbiory własne.
815
Por. Skarga włościan na wójta Wawrzyńca Okrajniego. WAP Kielce, Rząd Gubernialny Radomski, sygn.
727.
816
Nowsie – pas ziemi biegnący w Sułoszowie wzdłuż drogi, stanowiący wspólną własność wsi, użytkowany
jako pastwisko. Zaczęto go gospodarować w latach 70. XIX w., gdy gmina pozwoliła komornikom i
rzemieślnikom wznosić tam budynki.
817
Por. K. Roś, Dzieje naszej szkoły, Sułoszowa dnia 16 VIII 1969 r. Maszynopis z 1969 r. Zbiory własne.
818
Cyt. za: Idem, Dzieje Sułoszowej…, s. 159.
819
Ibidem.
820
Por. Album z portretami uczestników powstania styczniowego księcia Michała Ksawerego Sapiehy w
zbiorach Muzem Historycznego Miasta Krakowa, „Gazeta Wyborcza‖, Kraków, 4 lipca 2014 r., s. 5.
812
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Pierwszym nauczycielem otwartej jesienią 1869821 r. szkoły w Sułoszowej był Leon
Stodołkiewicz, kielczanin, wychowanek seminarium nauczycielskiego, którego przeniesiono
z podmiechowskich Łętowic. Pracował on w tej jedynej w gminie szkole prawie 20 lat, a do
1874 nauczał języka polskiego, łamiąc wprowadzony przez zaborcę w 1868 r. obowiązek
nauczania w języku rosyjskim. O szacunku, jakim go darzono, może świadczyć fakt, że był
ojcem chrzestnym wielu dzieci w Sułoszowej. Za swoją pracę w 1890 r. otrzymał order św.
Stanisława III klasy. Kolejnym nauczycielem był Mateusz Filipski. Prowadził szkolę w latach
1887-1910, a wspierała go żona Leokadia, z domu Goska, która we własnym mieszkaniu
uczyła dzieci historii i prac ręcznych822. Za swoją pracę w 1889 r. otrzymywał 11 korcy i 12
garncy żyta, tyle samo jęczmienia, 22 korce823 i 24 garnce824 ziemniaków oraz 183 ruble
srebrem i 81 kopiejek srebrem. Oprócz tego uprawiał ponad 2 morgi gruntu szkolnego.
Z czasów Filipskiego pochodzą pierwsze informacje o szkolnych pomocach
naukowych. W 1887 r. szkoła wyposażona była w: 16 tablic porównawczych z wyrazami
polskimi i rosyjskimi, 6 map i 120 książek, których liczba w 1900 r. wzrosła do 259 (w tym
tylko 5 polskich). Jeden z uczniów Filipskiego pisał: „uczył nas wytrwale czytania i trudnej
sztuki pisania na łupkowych tabliczkach‖825.
Tabela ilustruje liczbę dzieci uczęszczających do szkoły w Sułoszowie826:
Rok szkolny

Liczba uczniów

Liczba dziewcząt

Obowiązek szkolny

1886/1887

88

46

300

1900/1901

82

9

-

1909/1910

96

6

ok. 500

Cechą charakterystyczną w okresie pouwłaszczeniowym był zwiększający się przyrost
naturalny. Tabele rezultatowe z 1868 r. wykazują w Sułoszowej 2141 mieszkańców, a w
1872 r. – 2718827. Następuje powolny wzrost zamożności wsi828 i narastające pragnienie
posiadania jak największej ilości ziemi. Przy wyborze żony decydujące znaczenie miały
morgi a nie zalety osobiste kandydatki: „Jasiu wybroł - teroz płace i nażyko teraz na to, że mo

821

„Zajęcia w tym budynku odbywały się do 1989 r.‖. Relacja ustna Joanny Gosztoł, obecnego dyrektora szkoły
nr I w Sułoszowej.
822
K. Roś, Dzieje Sułoszowej…, s. 160.
823
Korzec – 128 litrów.
824
Garniec nowopolski – 4 litry.
825
Zapiski Kazimierza Rosia. Rękopis z lat 60. XX w. Zbiory własne. Cyt. za: S. Gorajczyk, Krótka historia
szkoły w Sułoszowie z lat 1867–1918 (zaginiony rękopis).
826
Por. K. Roś, Dzieje Sułoszowej…, ss. 161–162.
827
Tamże, ss. 157–158.
828
W latach 1873–1884 w Sułoszowej wybudowano nowy kościół. Por. Ks. F. Petroniusz Nawarra, Monografia
kościołów diecezji kieleckiej, t. II, Drukarnia Piotra Laskawera, Warszawa 1911, s. 335.
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żone co nie kocho, ale jest bogato829‖. Przeciętny chłop gospodarzy wtedy na 10-12 morgach
ziemi. W wyniku rozdrobnienia w gminie rzadko zdarzały się gospodarstwa 14-16 morgowe.
Z opisu gospodarstwa Jana Woszczka (z 1871 r.) wyłania się dość smutny obraz wsi. Posiadał
on drewniany dom, chlew, stodołę i wozownię - do tego: konia, krowę, jałówkę, dwie owce i
świnię. Z narzędzi rolniczych: pług, radło, brony, wóz, sanie, topór i piłę. Zapasy stanowiło 8
korców owsa, 2 jęczmienia, 3 korce zboża dla konia oraz 20 korcy ziemniaków.
W 1878 r. w Gminie Sułoszowa mieszkało 8085 osób. Chłopi posiadali 1052 konie,
3461 sztuk bydła rogatego, 2648 owiec, 2118 świń i 27 kóz. Działało tam 5 młynów i 1
tartak.Bardzo często dochodzi do waśni, bijatyk, a nawet zabójstw podczas sporów o spadki
czy miedze. „Było to jeszcze za cara. Mimo że sołtys ułagodził spór o miedzę między
Kijakiem a Nowakiem, ten pierwszy zabił sąsiada, za co siedział w Chęcinach, gdzie
umarł‖830. Chłopi zapożyczali się w celu dokupienia ziemi, m.in w sułoszowskiej Kasie
Oszczędnościowo-Pożyczkowej (1872-1914), którą założył wójt Mikołaj Goraj.
Funkcję wójta po Goraju krótko pełnili Władysław Szewczyk, a następnie Adam
Kiszka. Po nich aż do 1893 r. wójtem był Antoni Adamski. Doprowadził on do zawarcia
ugody, kończącej spory o serwituty między zamkiem a chłopami sułoszowskimi. Za 499
mórg i 40 prętów ziemi i nieużytków na folwarkach Kończany, Wolnicy, Wymysłowi i Krzu
chłopi zrzekli się przysługujących im serwitutów. Wójt ten w 1885 r. przy udziale 96 chłopów
zaczął zabiegać o utworzenie w gminie drugiej szkoły, ale projekt nie został zrealizowany831.

Edukacja
Z końcem XIX w. wieś ulega powolnej przemianie. Z 1870 r. pochodzi opis o
chłopach, którzy „pobisurmanili, sciaraszyli przy onych Letnikach [w Ojcowie i Pieskowej
Skale – J.R] i precz udają szlachtę w mowie, a nawet na jarmarku w Skale piją herbatę z
cukrem (…), a przy witaczce nie mówią »niech będzie pochwalony«, jeno po pańsku »dzień
dobry«832. Bardzo duży wpływ na świadomość włościan miała szkoła. Odpowiedzią
społeczeństwa na narastający proces rusyfikacji były różne formy tajnego nauczania w
gminie. Za drobną opłatą, przez wiele lat, chłopskie dzieci ze Sułoszowej i pobliskiej
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W. Roś, Piosenki śpiewane przez grupy śpiewacze. Rękopis z 2000 r. Zbiory własne.
Relacja usta Franciszki Michalskiej (zm. 1884–1965), mieszkanki Sułoszowej, spisana przez Kazimierza
Rosia, zamieszkałego w Sułoszowej („dział‖ III). Rękopis z lat 60. XX w. Zbiory własne.
831
Por. Zarząd Powiatowy w Olkuszu, WAP Kielce, sygn. 225. Odpis z 1961 r. Zbiory własne. W Przegini w
XIX w. prawie wszyscy parafianie byli niepiśmienni. Pod każdym aktem urodzenia, ślubu czy zgonu widnieje
tylko podpis miejscowego plebana, który stwierdza, że świadkowie nie podpisali dokumentu, ponieważ nie
umieją pisać. Szkoła w Przegini nie powstała, mimo że w 1866 r. rząd z dóbr poduchownych wydzielił działkę
pod budowę szkoły, a 50 lat później, jak mówiono, „dziadowie i pradziadowie pisać i czytać nie umieli, a i to
lepi niż my żyli‖. Cyt. za: K. Tomczyk, op. cit., s. 94.
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Wielmoży uczył „Kaźmierek‖, co „więcej nauczał, niż sam umiał‖833. Znaną nauczycielką
była Katarzyna Karcz, która, jak wspominała jej synowa Agata Karcz, kilkukrotnie siedziała
za to „w kozie‖834, oraz Franciszek Okrajni w 1896 r. ukarany grzywną w wysokości 12 rubli
srebrem i 50 kopiejek. W pamięci sułoszowiaków zostały też szlachcianki: Maria
Doniszewska, Maria Ptakowa, Anna Poziomka i Wanda Łyczkowska. Dzięki nim wielu
mieszkańców Sułoszowej potrafiło czytać i pisać po polsku835. Zdarzało się też, że dzieci
chodzące do szkoły uczyły rodzeństwo z tzw. „Groszówek‖ i "Prawdziwych opowiadań‖ –
samouczków, które wydawał Konrad Prószyński, nazywany „Promykiem‖836 Stefan Karcz w
swoich wspomnieniach przywołuje taki oto wierszyk: „Ucył Morcin Morcina, a som gupi jak
świnia‖837.
Pierwszych prenumeratorów gazet spotykamy w gminie już w latach 70. XIX w.
Najpopularniejszym pismem w okolicy była „Zorza‖838 i „Gazeta świąteczna‖. Na wieś
docierają „Przegląd Katolicki‖, „Tygodnik Ilustrowany‖, „Wieniec‖, „Pszczółka‖, a następnie
„Siewba‖ i „Zaranie‖. W 1884 r., Kacper Marszałek, pragnąc nakłonić sąsiednią wieś,
Przeginię, do czytelnictwa, z własnej kieszeni zaprenumerował dla niej pismo ludowe839. Jego
syn, Jan Marszałek, w swoim domu, oprócz herbaciarni, założył pierwszą w powiecie „kniżną
ławkę‖ (księgarnię)840. W domu Marszałków zwanych „willą‖ gościli Wojciech Kostrzewski
– rysownik, Wojciech Gerson – malarz, Zygmunt Gloger – przyrodnik, pisarz Adolf
Dygasiński i inni. Czasami bywali tam też krakowscy studenci, odwiedzający groby
powstańców styczniowych i za śpiewanie „Jeszcze Polska nie zginęła‖ i „Bartoszu‖ trafiali do
aresztu gminnego lub eskortowano ich do granicy rosyjsko-austriackiej. Jan Marszałek przez
wiele lat utrzymywał kontakty listowne z Władysławą Weychert-Szymanowską (1874-1951),
pisarką i działaczką oświatową z Warszawy, przysyłającą mu do Sułoszowej książki, „żeby
prawdziwy pożytek ludziom przyniosły‖841. O jego autorytecie, jak sądzę, świadczy fakt, że
sułoszowiacy zwracali się do niego „pan‖842.
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Po 1905 r. zaczynało działać w Sułoszowej Towarzystwo Oświaty Polskiej. Założono
tajną bibliotekę, gdzie zgromadzono 1400 woluminów. Prowadził ją szewc Jan Wielgut, a
pomagali mu Wanda Łyczkowska, i ksiądz Zalewski i wójt Michalski843.

Rewolucja
Do Sułoszowej, chociaż wieś leżała daleko od skupisk robotniczych, docierały echa
spraw nurtujących robotników. Przynoszą je chłopi, pracujący sezonowo w Zagłębiu
Dąbrowskim przy wydobyciu i wywożeniu galmanu844, kopaniu węgla i budowie kolei. Jeden
z nich, Błażej Cygankiewicz (1865-1927), za udział w rewolucji w Zagłębiu Dąbrowskim
został zesłany na trzy lata do Norylska845. Jego brat w swojej twórczości literackiej także
pozostawił „echa‖ wydarzeń rewolucyjnych. Jeden z jego utworów został napisany „na nowy
rok 1906 (…) do kolegi po przejściach w roku 1906/ podczas gdy wiele zdrad/ zadało cios
rewolucji‖846. Według moich ustaleń, jest to najstarsza znana próba literacka chłopa ze
Sułoszowej.
Fala rewolucji 1905 r. nie ominęła gminy Sułoszowa. 8 października 1905 r., zebranie
gminne uchwaliło wprowadzenie języka polskiego do szkół, urzędów i dokumentacji
parafialnej, o czym zawiadomiono urząd gubernatorski. Trzy miesiące później, 8 stycznia
1906 r., odbyło się w Sułoszowej kolejne zebranie – na nie mieszkańcy otrzymali pisemne
zaproszenie. W 23-punktowej uchwale zażądano m.in. utworzenia milicji narodowej,
dopuszczenia do głosowania wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy, czy wycofania
prenumeraty gazet rosyjskojęzycznych na rzecz polskojęzycznych. Pod uchwałą podpisało się
z imienia i nazwiska 134 gospodarzy, a 814 krzyżykami 847. Naczelnik powiatu zanotował, że
„był to pierwszy przypadek stosowania języka polskiego w korespondencji gminnej‖848.
Następnie w kościele odbyła się msza, podczas której śpiewano „Boże, coś Polskę‖. W
niedługim czasie zniszczono szyldy i napisy rosyjskie i odesłano naczelnikowi powiatu
oznakę władzy wójtowskiej i sołtysów.
Ówczesny wójt, Jan Kafel, były żołnierz armii carskiej, odznaczony wieloma
medalami, zapisał się bardzo dobrze w historii wsi: rzadko aresztował współmieszkańców i
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zawsze stawał w ich obronie849.
Carskie porządki przywrócił stacjonujący w Pińczowie Belowski Pułk Piechoty, który
aresztował najbardziej aktywnych „gminniaków‖, wśród nich wójta Jana Kafla, Józefa
Gęgotka, Jana Marszałka, nauczyciela Jana Żurowskiego czy Jana Cygankiewicza. 14 z nich
skazano na 2-3 miesiące więzienia, a wójta pozbawiono urzędu. W 1906 r. na terenie
Sułoszowej doszło do akcji bojowej zorganizowanej przez bojówkę PPS850.
Zakończenie
Rozwój Tajnego Nauczania, działalność Macierzy Szkolnej i większe swobody po
1905 r. zaowocowały pojawieniem się szkół z polskim językiem wykładowym. Organizatorką
takiej prywatnej szkoły była Wanda Łyczkowska851. Placówka ta działała w latach 1906-1914
u stóp zamku Pieskowa Skała, w istniejącym nadal budynku zwanym „murowańcem‖. Lokal,
mieszkanie dla nauczycielki, opał, ławki i niektóre pomoce szkolne podarowała Warszawska
Spółka Udziałowa „Zamek w Pieskowej Skale‖, która wykupiła zamek w 1905 r. i utworzyła
tam dom letniskowy852.
Życie XX-wiecznej wsi było bardzo surowe i trudne, ale chłopi sułoszowcy dobrze
wykorzystali czas po uwłaszczeniu, chociaż drzemała w nich długo „dusza niewolniczopańszczyźniana‖ i wielu mieszkańców wsi opierało się nowościom i zmianom. Pokutowała
zasada: „Do przodu się nie pchoj. Księdza proboszcza słuchoj, kuferecek se na klucz
zamykaj, a swoje se myśl‖853. Poznając historię Sułoszowej można zauważyć, że to
najświetlejsi i najśmielsi wyrastali na liderów społeczności i skutecznie oddziaływali na
większość. Propagatorzy oświaty i kontakty sułoszowiaków z Zagłębiem Dąbrowskim
rozbudziły ducha samodzielności. Nie miałam możliwości przedstawić w tym artykule
wszystkich, niezwykle ważnych dla życia sułoszowskiej społeczności postaci, ale to z jej
szeregów wyrósł Józef Ostachowski (1883-1961), pierwszy chłopski Marszałek Sejmu
Rzeczpospolitej.
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Por. Zapiski Kazimierza Rosia z lat 60. XX w. Rękopis. Zbiory własne.
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mgr Edyta Rybak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Człowiek, który wstrząsnął Imperium. Kuba Rozpruwacz jako destruktor ładu
społecznego w Anglii w 1888 roku
Celem referatu jest ukazanie jak, na przykładzie Kuby Rozpruwacza, jednostka może
wywoływać zbiorową panikę na szeroką skalę. Wybrany przykład jest o tyle wyjątkowy
i interesujący z badawczego punktu widzenia, że postać Kuby Rozpruwacza od zawsze
pozostawała jedynie w sferze wyobraźni. Brutalne, nieludzkie wręcz działania, jakie
podejmował, były, obok listów, jedyną realną pozostałością i dowodem na jego istnienie, jako
że sam pozostawał nieuchwytny, co więcej – niewidoczny.
Rozpruwacz

był

nie

tylko

mordercą,

jako

jednostką

osobową,

ale

stał

się zagadnieniem, razem z całym bagażem poszczególnych aspektów, jako części składowych
– poczynając od tożsamości, przez historię kobiet, które mordował, motywy jego poczynań,
swoisty modus operandi, kończąc na listach, jakie słał do redakcji gazet i Scotland Yardu,
w których to podpisywał się właśnie jako Jack the Ripper, czyli Kuba Rozpruwacz.
W poniższym artykule dokładniejszej analizie zostały poddane te kwestie, które szczególnie
mogły wpłynąć na budowanie mitu mordercy i zbiorowego wyobrażenia jego osoby. Z uwagą
przyjrzano się również reakcji społeczeństwa, na którą składały się przede wszystkim panika
i strach, ale też swoisty podziw.
Nieocenionym źródłem do badań reakcji społeczeństwa jest prasa i właśnie
ona została wykorzystana przy rozpatrywaniu tego aspektu poniższego referatu. Gazety
drukowały listy czytelników, na łamach prasy wymieniano poglądy. Prasa stała się także
środkiem przekazu informacji pomiędzy Rozpruwaczem a społeczeństwem. Natomiast
w przypadku mordercy, jedynym źródłem, jakie można wykorzystać do badania, są jego listy,
również uwzględnione w artykule.
Ażeby mówić o Rozpruwaczu jako destruktorze ładu społecznego należy najpierw
określić jak ów ład społeczny wyglądał w epoce, o której mowa. Przemiany w społeczeństwie
mają to do siebie, że dokonują się stopniowo, w dłuższym bądź krótszym okresie, ale nigdy
nie mają określonej cezury, jak wydarzenia polityczne. Jest to do pewnego stopnia trudność
w rozpatrywaniu zagadnień z historii społecznej – nie można określić ram czasowych,
w zakresie których można się swobodnie poruszać, należy naszkicować obraz społeczeństwa
na długo przed wydarzeniami, które zastają społeczeństwo w konkretnym momencie historii.
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Struktura społeczna i związane z nią konflikty między poszczególnymi warstwami
były rysą, która poznaczyła obraz Wielkiej Brytanii w XIX wieku. Rewolucja przemysłowa,
ekspansja kolonialna, dominacja gospodarcza stworzyły przykrywkę, którą Anglia próbowała
zasłaniać niedoskonałości systemu społecznego.
Arystokracja, ziemiaństwo i burżuazja utrzymywały się z dochodów z własności, renty
ziemskiej, dochodów lub z pracy umysłowej. Grupa ta liczyła około 5,5 mln osób.
1/6 społeczeństwa należała do klas o stosunkowo wysokim statusie społecznym. Pozostałe
5/6 społeczeństwa to szeroko rozumiany proletariat, również dość mocno zróżnicowany
wewnętrznie.854 Liczną grupę stanowili rolnicy, szeregowi żołnierze i policjanci. 14,5 mln
ludzi tworzyło klasę robotniczą, zaś połowa z nich należała do proletariatu przemysłowego.855
Najniższe warstwy społeczeństwa to służba domowa, chałupnicy, parobkowie oraz osoby
przebywające w domach pracy i utrzymujące się z zasiłków.856
W drugiej połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii zachodził intensywny proces
urbanizacji, z którym związane były migracje ludności ze wsi do miast. W 1851 roku połowa
ludności Wielkiej Brytanii mieszkała w miastach.857 Wiązało się to ze wzrostem zagrożenia
i pojawianiem się nowych zjawisk. Brak planowania przestrzennego przyczynił się
do powstawania nowych budynków w sposób zupełnie nieuporządkowany i niekontrolowany
przez nikogo poza samym właścicielem posesji. Ci właściciele, kierując się pobudkami czysto
ekonomicznymi, umieszczali całe rodziny w jednej izbie lub suterenie, używali tanich
i nieodpowiednich materiałów budowlanych, nie budowali kanalizacji lub budowali kanały,
którymi nieczystości odprowadzali do sieci wodnej.858 Skutkiem tego było zanieczyszczenie
ujęć sieci wody pitnej, co zwiększało zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych,
takich jak cholera, tyfus i szkarlatyna.
W 1851 roku wprowadzono ustawę o inspekcji czynszowych domów mieszkalnych,
zniesiono również podatek od okien. Aby uniknąć płacenia tego podatku, budowano domy
z minimalną liczbą okien, przez co mieszkania były ciemne i duszne.859 Zwiększało to ryzyko
zachorowań, zwłaszcza że w jednym mieszkaniu przebywało nawet kilkanaście osób.
Zachowanie podstawowych zasad higieny było mocno utrudnione, a świadomość potrzeby
ich przestrzegania niewielka. Artykuły spożywcze przechowywano w nieodpowiednich
warunkach, a woda w większości przypadków nie była zdatna do picia. Jej doprowadzenie
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do mieszkań było bardzo utrudnione, głównie przez oszczędność właścicieli i budowanie
domów pozbawionych rur doprowadzających.860
W drugiej połowie XIX wieku robotnicy zdołali wywalczyć część należnych im praw.
Grupę robotników stanowili nie tylko dorośli mężczyźni, ale też kobiety i dzieci. Te ostatnie,
już od najmłodszych lat, posyłane były do pracy, gdyż ich zarobki, mimo że minimalne,
wspomagały domowe budżety.861 Szczególnie dramatycznie przedstawiała się sytuacja
małych chłopców, którzy wykorzystywani byli do przepychania się z zanieczyszczone
kominy, co miało być tańszą alternatywą dla długich szczotek. Dopiero ustawa z 1875 roku
położyła temu kres.862 Swoistą odpowiedzią na wykorzystywanie nieletnich było również
założenie Towarzystwa dla Zapobiegania Okrucieństwa Wobec Dzieci w 1884 roku.863
Kobiety, podobnie jak dzieci, dostarczały najtańszej siły roboczej. Praca zarobkowa stała się
dla części kobiet koniecznością życiową – musiały partycypować w utrzymaniu rodziny.
Mimo że praca przez nie podejmowana była oficjalnie potępiana, to jednak zjawisko to
występowało masowo wśród proletariatu.864 Część kobiet wychodziła na ulicę, by pracować
jako prostytutki. Skłaniały je do tego niskie zarobki, bieda i popyt, zwłaszcza w wielkich
miastach przemysłowych. Niektóre dzielnice wręcz słynęły z oferowania takich usług
dla bogatych klientów – na przykład w Londynie był to West End.
W

związku

z

narastaniem

tego

zjawiska,

podjęto

próby

zapobiegania

jego niepożądanym efektom. Wydana została ustawa o chorobach zakaźnych, na mocy której
policja miała prawo zmusić prostytutki do poddania się badaniom lekarskim i w razie
stwierdzenia choroby, skierować ją na trzy miesiące do szpitala. W odpowiedzi na tę ustawę,
w 1869 roku powstało Krajowe Stowarzyszenie Odwołania Ustawy o Chorobach Zakaźnych,
w tym samym roku zaczęło działać również Krajowe Stowarzyszenie Kobiet, które
prowadziło kampanię przeciw badaniom lekarskim, uznając je za „instrumentalny gwałt‖.865
Prostytutki wprost mówiły o korzyściach płynących z takiego zajęcia – „jestem w domu, mam
czas na odpoczynek, nie muszę nigdzie siedzieć do później nocy.(…) Mogę odpocząć, nie
muszę wstawać wcześnie rano.‖866 Ponadto, pensje wypłacane kobietom były dużo niższe
od tych, jakie otrzymywali mężczyźni, i praca na ulicy dawała im możliwość podniesienia
dochodów.

860

S. Ryder, http://www.casebook.org/victorian_london/poorbg.html Casebook:Jack the Ripper. Cyt za: ―The
Illustrated London News‖, 24 października 1863.
861
S. Mitchell, Daily Life In Victorian England, Londyn 2009, ss.18-19.
862
G. Trevelyan, op.cit., s. 518.
863
Ibidem, s. 519.
864
M. Bogucka, Gorsza płeć, Warszawa 2005, ss. 248-250.
865
W. Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2005, s. 511
866
N. Roberts, Dziwki w historii: prostytucja w społeczeństwie zachodnim, Warszawa 1997, s. 352.

180

Oczywiście, podejmowano próby poprawy sytuacji robotników i ich rodzin. Było to
związane z pozostałością po purytanizmie w kwestiach etycznych. W 1872 roku William
Booth założył Armię Zbawienia, dla której najważniejszym celem było poprawienia
warunków życia najuboższych w myśl chrześcijańskiego miłosierdzia i miłości bliźniego.
Innym ruchem społeczno-religijnym był ruch za całkowitą abstynencją, bowiem problem
alkoholizmu i nadmierne wydatki na alkohol przyczyniały się do ruiny wielu rodzin i skrajnej
biedy.867 Z drugiej strony, alkohol pozwalał zapomnieć o trudach codziennego życia,
zwłaszcza wśród warstw

pracujących i

najniższych, stanowiących już

margines

społeczny i tam ten problem występował masowo.
Szersze przedstawienie warunków życiowych warstwy proletariatu, z pominięciem
sytuacji arystokracji i klas posiadających ma swoje uzasadnienie. Areną wydarzeń, o których
mowa w dalszej części artykułu jest East End, który był kwintesencją wszystkiego złego,
co zostało powyżej opisane. Plątanina budynków mieszkalnych, budowanych bez żadnego
planu rozmieszczenia, z minimalną ilością okien, straszyła swoim wyglądem zaniedbanych
ruder. Pomiędzy nimi codziennie wczesnym rankiem do pracy szli mężczyźni, kobiety
i dzieci i tymi samymi ulicami wracali późnym wieczorem, 868 przechodząc obok licznych
barów, w których można było zapomnieć o ciężkiej pracy i spędzić kilka chwil
w towarzystwie prostytutek. Wracano do domu nad ranem, by po kilku godzinach
niespokojnego snu znów wyjść do pracy. East End nigdy nie zasypiał, życie nocne kwitło.
Słabo lub w ogóle nieoświetlone ulice i zaułki sprzyjały rosnącej przestępczości i prostytucji.
W latach osiemdziesiątych XIX wieku dzielnica ta stała się areną powszechnego niepokoju,
wywołanego bezrobociem, przeludnieniem, złym stanem budynków i rosnącym poczuciem
beznadziei wobec słabej reakcji rządzących na bunty i strajki klasy robotniczej. 869
W politycznej i gospodarczej strukturze zachodziły głębokie zmiany, co prawda na lepsze,
jednak wszystko, co nowe, budziło niepokój, zwłaszcza wśród tych, których te zmiany
najbardziej dotykały, czyli robotników.
Jesienią 1888 roku dokonano serii brutalnych morderstw w dzielnicy Whitechapel
w East End w Londynie. Pięć z nich, ze względu na podobieństwo zadanych obrażeń, zostało
przypisanych Kubie Rozpruwaczowi. Kuba Rozpruwacz posługiwał się swoistym modus
operandi, co pozwoliło ówczesnej policji i współczesnym badaczom, z prawie pełnym
przekonaniem, wyróżnić kobiety, które jesienią 1888 roku stały się jego ofiarami. Tak zwaną
„kanoniczną piątkę‖ Rozpruwacza tworzą: Mary Ann Nichols (zamordowana 31 sierpnia
1888 roku), Annie Chapman (8 września 1888), Elizabeth Stride, Catharine Eddowes
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(30 września 1888) oraz Mary Jane Kelly (9 listopada 1888). Liczba ta pojawia się już
w dziewiętnastowiecznych aktach sprawy i przemawiają za nią liczne, dobrze dobrane
argumenty oraz cechy wspólne ofiar.
Rozpruwacz wybierał kobiety w średnim wieku, czterdziesto kilku letnie, z wyjątkiem
Mary Jane Kelly, która w chwili śmierci miała dwadzieścia pięć lat. Wszystkie regularnie lub
okazjonalnie

trudniły

się

prostytucją.

Były

biedne,

nie pozostawały

w

stałych,

zalegalizowanych związkach partnerskich, pomieszkiwały w przytułkach i noclegowniach,
w tej samej dzielnicy. Pozwala to przypuszczać, że się znały, choć nie ma to dowodów.
Co najmniej trzy z nich nadużywały alkoholu. Zostały zamordowane w noce weekendowe,
poza ostatnią ofiarą, która została zabita w nocy z czwartku na piątek. Ich ciała zostały
znalezione na ulicy, najprawdopodobniej w miejscu popełnienia morderstwa, z wyjątkiem
ciała Kelly, zamordowanej w wynajmowanym przez nią pokoju.
Za modus operandi Rozpruwacza badacze uznają głębokie podcięcie gardła od strony
lewej do prawej, prowadzące do prawie zupełnego pozbawienia głowy, rany w okolicach
jamy brzusznej oraz narządów płciowych, rany twarzy, coraz poważniejsze u kolejnych ofiar
oraz brak połączenia seksualnego. Pierwsze cztery ofiary zostały zaatakowane od tyłu,
niewykluczone, że przed zadaniem ciosu Rozpruwacz je dusił. Eskalacja brutalności
towarzyszyła morderstwom Rozpruwacza, poczynając od Nichols i kończąc na Kelly.
Okrucieństwo mordercy rosło niemal wykładniczo.
Tu należy zwrócić uwagę na dwa istotne elementy, które mogły podsycać strach
wśród mieszkańców East Endu. Abstrahując od samych morderstw, które same w sobie
nie sprzyjały kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa, niepokój wzbudzał fakt, że zbrodnie
dokonywane były nieregularnie, co więcej – doszło do podwójnego morderstwa, a nawet
do zabicia kobiety w wynajmowanym przez nią pokoju. Nikt nie wiedział kto i kiedy stanie
się kolejną ofiarą Rozpruwacza, okazało się również, że nie można czuć się bezpiecznie
we własnym domu. Drugim elementem, który wpływał na eskalację strachu była wspomniana
eskalacja brutalności – od przecięcia gardła i powłok brzusznych u Mary Ann Nichols
po ściągnięcie skóry z twarzy, skóry i ud Mary Jane Kelly, odcięcie piersi, wyjęcie
wnętrzności i ułożenia dookoła jej ciała. Zaczęto się zastanawiać jak daleko Rozpruwacz
posunie się w swoim okrucieństwie, zaś ten z każdym kolejnym morderstwem udowadniał,
że nie osiągnął szczytu swoich możliwości.
Jedną z cech, jaką mógł posiadać Rozpruwacz i której potwierdzenie znacznie
zawęziłoby krąg podejrzanych, była znajomość anatomii ludzkiego ciała i nieprzeciętne
umiejętności chirurgiczne.
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Pytanie o „kwalifikacje‖ Rozpruwacza pojawiło się już podczas śledztwa w sprawie
Annie Chapman. Obraz mordercy-chirurga ciągle jest żywy i wciąż pojawiają się pytania
o to czy w warunkach niemal całkowitej ciemności, w przypływie adrenaliny, można dokonać
tak rozległych okaleczeń ciał, wyciąć z nich narządy wewnętrzne i zrobić to wszystko w ciągu
kilku-kilkunastu minut.
Nieoceniona okazuje się być prasa angielska, która przybliża kwestię oświetlenia ulic.
„The Daily News‖ 5 października 1888 roku informował, że: „Okolice Whitechapel są
oświetlone w sposób daleko odbiegający od ideału, a ciemność jest ważnym asystentem
zbrodni.(…) Wystarczy, by mieszkańcy zgasili światła w swoich domach i wtedy naprawdę
widać, jak nędznie oświetlone są ulice.‖870
W tym samym tonie o oświetleniu miejskim pisały też „The Pall Mall Gazette‖,
„The East London Advertiser‖, „The Times‖, „The Daily Telegraph‖871. Wniosek pozostawał
ten sam – oświetlenie ulic było słabe lub nie było go wcale. Ciemne zakamarki, zaułki,
przejścia stawały się sprzymierzeńcem mordercy, zapewniały ukrycie, pozwalały szybko
zniknąć. Ale znaczy to również, że Rozpruwacz nie widział co robi, jeśli nie mordował
dokładnie pod lampą lub oknem jakiegoś mieszkania.
W przypadku Mary Jane Kelly Rozpruwacz sam zapewnił sobie światło przez
rozpalenie w kominku. Nie można jednoznacznie stwierdzić czy w przypadkach Mary Ann
Nichols i Elizabeth Stride morderca widział co robi – ale trzeba również zwrócić uwagę,
że obie ofiary zostały okaleczone w dużo mniejszym stopniu niż inne. Wiadomo natomiast,
że Annie Chapman i Catharine Eddowes zostały zamordowane w miejscach zupełnie
nieoświetlonych,872 a jednocześnie z ich ciał zniknęły narządy wewnętrzne. Można zatem
wnioskować, że Rozpruwacz nie potrzebował światła, co z kolei nasuwa myśl, że jego wiedza
anatomiczna i umiejętności chirurgiczne stały na wcale wysokim poziomie.
Prasa nie pominęła tej kwestii. „New Zeland Observer‖ 13 października 1888 pisał
o dotkniętym

paniką

Londynie.

Pojawiły

się

spekulacje

dotyczące

umiejętności

chirurgicznych mordercy. Gazeta optowała za tym, że Rozpruwacz takie umiejętności
posiadał, a przedmioty potrzebne do przeprowadzenia takich okaleczeń posiada każdy
profesor i student.873 „The Northern Advocate‖ 3 listopada 1888 roku przytoczył wypowiedź
doktora Babera, który sądził, że „istnieją powody, by sądzić, że morderstwa zostały
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popełnione w celu uzyskania „wzorów‖ części ludzkiego ciała‖.874 To z kolei każe sądzić,
że morderca musiał wiedzieć gdzie ich szukać i jak je usunąć.
„The Penny Illustrated Paper‖ 6 października 1888 zanalizowała rany na ciele
Catharine Eddowes. Stwierdzono, że: „Okaleczenia nie wydają się być wykonane
tak umiejętnie i celowo, jak w przypadku Annie Chapman. Wystarczyłoby pięć minut,
by wykonać tę pracę i w ten sposób opuścić miejsce zbrodni przed powrotem policjanta na
służbie.‖875
Ruszyła lawina domysłów, które z kolei doprowadziły do wielu debat dotyczących
umiejętności chirurgicznych i znajomości anatomii kobiecego ciała. Niektórzy byli zdania,
że jest to dzieło szalonego lekarza albo chirurga, inni wierzyli, że za morderstwami stoi
rzeźnik. Podejrzewano cudzoziemców, szaleńców, pacjentów szpitala psychiatrycznego,
klientów zamordowanych kobiet. Te gorączkowe poszukiwania ujawniły głęboko
zakorzenione uprzedzenia wobec niektórych ras i klas społecznych, a także różnicę pomiędzy
zachodnią częścią Londynu, West Endem, a wschodnią, East Endem. Miały przede
wszystkim wpływ na podsycanie atmosfery strachu i niepewności.
Sam Kuba Rozpruwacz nie omieszkał odnieść się do podejrzeń o wykształcenie
medyczne. Już w pierwszym liście, jaki otrzymała Centralna Agencja Prasowa, dosłownie
wyśmiał przypuszczenie jakoby był lekarzem, dopisując „ha ha‖ na końcu zdania.876
W okresie działalności Kuby Rozpruwacza do prasy i Scotland Yardu zaczęły napływać setki
listów. Większość zawierała rady jak schwytać mordercę, część była pisana przez rasowych
malkontentów, narzekających na sposób działania policji lub jego brak. Listy te okazywały
się zupełnie nieprzydatne. Były jednak też i takie, które pisał rzekomo sam Rozpruwacz. Ich
dokładna liczba nie jest znana, szacuje się, że było ich około stu. Badacze ubolewają nad
faktem, im policja często traktowała listy jako mało zabawny żart i nie poświęcała im
większej uwagi.877 Spośród pozostałych listów, na szczególną uwagę zasługują „Drogi
Szefie‖,oraz „List z Piekieł‖.
Konstrukcja listów jest niezwykle interesująca i wiele mówi o samym autorze,
o ile pisał je morderca. Samo nazwanie siebie „zuchwałym‖ (to określenie pojawia się
na pocztówce „Saucy Jacky‖ czyli „Zuchwały Kubuś‖) stawia Rozpruwacza w takiej właśnie
perspektywie – człowieka o narcystycznym zaburzeniu osobowości. Aluzje do nieudolności
działań policji, otwarte pisanie o „uśmianiu się z podejrzeń‖, wszechobecne „ha ha‖,
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„tańczycie jak wam zagram‖, oraz „złap mnie, jeśli potrafisz‖ wskazują na osobę pragnącą
sprawować kontrolę nad sytuacją.
Pierwszy raz pseudonim „Kuba Rozpruwacz‖ pojawił się w liście datowanym
na 25 września 1888, nadanym dwa dni później. Adresowany był do: Boss, Central News
Office, London City. 29 września Centralna Agencja Prasowa postanowiła przesłać go do
Scotland Yardu wraz ze stosowną notką informującą, że list został potraktowany jako żart.878
Co znamienne, list został napisany czerwonym atramentem, mającym zapewne imitować
krew, to zaś z pewnością miało na celu zastraszenie odbiorcy.
1 października „The Star‖ wspomniała o tym że „w minionym tygodniu pewien
żartowniś, podpisujący się Kuba Rozpruwacz, napisał do Central News Agency‖879.
4 października

„The

Daily

Telegraph‖

opublikował

faksymile

fragmentu

listu,

prawdopodobnie w nadziei, że ktoś rozpozna pismo i autora. „The Star‖ natychmiast
skrytykowała tę publikację.880 Z perspektywy czasu okazuje się, że opublikowanie faksymile
rzeczywiście było złym pomysłem. Morderca, który poza zabijaniem, napisał do Centralnej
Agencji Prasowej, sam siebie nazwał „Kubą Rozpruwaczem‖ i obiecał, że następnym razem
obetnie kobiecie ucho, urósł w zbiorowej wyobraźni społeczeństwa do postaci monstrum
niepohamowanego w swym morderczym szaleństwie. Ponadto, do redakcji gazet zaczęły
nadchodzić kolejne listy, zaś ci bardziej dowcipni podrabiali pismo Rozpruwacza – w takiej
sytuacji trudno było odróżnić żart od autentycznego listu.
Policja była przekonana, że za tym listem stał jakiś żurnalista. Podtrzymanie sensacji
było w interesie gazet, które w XIX wieku powstawały wręcz masowo. Wykorzystanie
atmosfery strachu i żądzy wiedzy o wszystkim, co mogło dotyczyć mordercy,
było doskonałym sposobem podniesienia nakładu.
Uwagę zwraca fakt, że list skierowany został do „Bossa‖, czyli prawdopodobnie
do komisarza Charlesa Warrena, zaadresowano go jednak do Centralnej Agencji Prasowej.
Rodzi się pytanie, dlaczego Rozpruwacz od razu nie zaadresował koperty do Scotland Yardu.
Wysyłając list do CAP wyraźnie liczył na to, że zostanie on wydrukowany. W takiej sytuacji
oskarżenia rzucane pod adresem jakiegoś żurnalisty, który liczył na rozgłos i podniesienie
nakładu gazety, okazują się być poważne i można rozważać taką ewentualność. Niemniej,
nawet jeśli list napisał sam morderca, efekt miał pozostać ten sam – społeczeństwo miało
zostać zalane falą strachu i niepewności.
W liście do „Bossa‖ autor zapowiedział, że „następnym razem obetnie kobiecie uszy
i wyśle policji dla zabawy‖. Catharine Eddowes miała odcięty płatek i małżowinę prawego
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ucha. Część badaczy jest zdania, że było to dzieło przypadku, Rozpruwacz w morderczym
szale zupełnie niezamierzenie pozbawił Eddowes części ucha. Ponieważ fragmenty listu
zostały opublikowane pięć dni po podwójnym morderstwie, nie można uznać, że morderca
zasugerował się treścią listu, oczywiście przy założeniu, że został on napisany przez
dziennikarza. Być może zbieg okoliczności sprawił, że groźby w liście pokryły się z czynami
Rozpruwacza.
5 października 1888 Centralna Agencja Prasowa otrzymała kolejny list, którego kopię
przekazała do Scotland Yardu. Autor listu zarzekał się, że to nie on zabił kobietę, której ciało
znaleziono w Whitehall.881 Jednocześnie obiecywał, że tym razem dojdzie to „trzykrotnego
wydarzenia‖. Jak wiadomo, groźby te nie zostały spełnione, jednakże już sama zapowiedź
takiego wydarzenia wpłynęła na wyobraźnię czytelników i wywołała pożądaną reakcję, jaką
była panika.
List „Z piekieł‖ dotarł do George‘a Luska, przewodniczącego Straży Obywatelskiej,
16 października 1888 roku. Charakter pisma i stylistyka tego listu znacznie różnią się od listu
„Drogi Szefie‖. Był on pisany poprawną angielszczyzną, ręką wprawioną do kaligrafii. List
„Z piekieł‖ wygląda tak, jakby był pisany przez osobę niewykształconą, nieznającą zasad
ortografii i gramatyki oraz posługującą się transkrypcją fonetyczną.
Do listu dołączone było tekturowe pudełko, a w nim owinięty w papier i zakonserwowany w
spirytusie kawałek nerki.882 Lusk udał się z nią do gabinetu doktora Wilesa, skąd został
odesłany do doktora Openshawa, ten zaś stwierdził, że jest to lewa ludzka nerka. Następnie
Lusk oddał przesyłkę policji, a ta przekazała ją dalej do doktora Browna.883
Prasa, dotychczas szukająca sensacji, podeszła bardzo sceptycznie do przesyłki.
„The Echo‖ 19 października opublikował opinię doktora Saundersa, który stwierdził, że:
„Prawa nerka nie nosiła oznak choroby, zatem należy rozumować, że lewa również była
zdrowa. Całkiem możliwe, że nerka należała do świni.(…) Jednak przy założeniu, że nerka
była ludzka, należy zakładać, że była to studencka mistyfikacja.‖884
Również „The Star‖ był zdania, że „można poważnie wątpić, by część ludzkiej nerki miała
jakiś związek z morderstwem na Mitre Square885, a cała sprawa może się okazać
makabrycznym żartem studenta medycyny‖.886
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W przeciwieństwie do „Drogiego Szefa‖ list ten nie posiada żadnych elementów, które
w jakiś sposób wskazywałyby, że autorem jest morderca. Autor nie zawiera w nim niczego,
czego prasa by już nie wiedziała, lub czegoś, co było zarezerwowane tylko dla wiedzy
mordercy, policji i lekarzy dokonujących sekcji zwłok. Gazety w ciągu kilku dni przedstawiły
szczegóły morderstw z 29 września i czytelnicy wiedzieli, że z ciała Catharine Eddowes
zniknęła lewa nerka. Każdy, kto miał dostęp do stosunkowo świeżych organów
wewnętrznych, jak studenci medycyny, rzeźnicy, lekarze, pracownicy prosektoriów, mógł
tę nerkę wysłać.
Zabójstwa Kuby Rozpruwacza doprowadziły do zmiany stosunku mediów
do przestępstw. Mimo że Rozpruwacz nie był pierwszym seryjnym mordercą, wywołał
panikę, która w największym stopniu ogarnęła Londyn, co nie znaczy, że sprawa nie odbiła
się szerokim echem na świecie, zwłaszcza w sytuacji, gdy Imperium Brytyjskie zajmowało
niemal ¼ powierzchni lądowej Ziemi.
1 września „The Daily Telegraph‖ zamieścił artykuł, w którym wprost stwierdził, że
kobiety East Endu mają wszelkie powody, by obawiać się o swoje życie. 887 8 września „The
East London Advertiser‖ określił mordercę jako „istotę oszalałą z żądzy krwi, który
prawdopodobnie uciekł z domu wariatów, gdyż jego czyny były do tego stopnia
niewytłumaczalne‖. Dodawał również, nieco beztrosko, że „jak długo będzie pozostawał
na wolności, tak długo każda kobieta w East Endzie będzie narażona na conocne
niebezpieczeństwo‖.888 10 września „The Morning Post‖ stwierdził, że w Whitechapel panuje
„przerażenie graniczące z paniką.‖ Sami mieszkańcy dzielnicy mówili o wydarzeniach wprost
„chwytanie i rąbanie kobiecego ciała‖.
8 września The Star w artykule, który zresztą rozpoczynał się wielkim nagłówkiem
„Horror na horrorze! Whitechapel dotknięty paniką! Kolejna szatańska zbrodnia! Czwarta
ofiara maniaka!‖ opisał aktualne nastroje panujące w Londynie:
„Bezimienna, potępiona pół-bestia, pół człowiek, ujawnia z satysfakcją swoje
mordercze instynkty na najbardziej nędznych i bezbronnych przedstawicielach społeczności
najniższych klas. Nie ma cienia wątpliwości, że „Morderca z Whitechapel‖, który ma na
swoim koncie nie cztery, lecz już pięć ofiar, jest morderczym maniakiem. Ohydna złośliwość,
śmiertelna przebiegłość oraz nienasycona żądza krwi, to wszystko to ślady szalonego
mordercy. Potwór, który grasuje po ulicach Londynu, śledzi swoją ofiarę, niczym upojony
krwią i nie spocznie, póki nie dostanie jej więcej.‖889
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Kuba Rozpruwacz jesienią 1888 roku stał się ucieleśnieniem lęków, powszechnego
niepokoju, występku, był „produktem otchłani‖.890 Niektórzy widzieli w nim kogoś,
kto poruszył machinę reform społecznych, kto zwrócił uwagę na to, co dzieje się
w dzielnicach biednych, robotniczych. Skierował uwagę władzy tam, gdzie przez lata
kolejnych rządów i częstych zmian premierów nie docierała. Takiego zdania był Bernard
Shaw, którego list został opublikowany w „The Star‖, 24 września 1888 roku:
„Podczas gdy my, tradycyjni socjaldemokraci, traciliśmy czas na edukację, agitację i
organizację, pewien odpowiadający sam za siebie geniusz wziął sprawy we własne ręce i
przez zwykłe morderstwo i wyprucie wnętrzności czterem kobietom zmienił postawę prasy w
nieudolny rodzaj komunistyczny.(…) Jedynym argumentem, który przemawia do dam i
dżentelmenów jest nóż.‖891
Prawdopodobnie zreformowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej niższych klas nie
było celem Kuby Rozpruwacza, kiedy rozpoczynał swoją działalność na ulicach Whitechapel,
ale niewątpliwie walnie się do tego przyczynił:
„W ciągu sześciu lat Kuba Rozpruwacz zrobił więcej w sprawie uprzątnięcia z Flower i Dean
Street przeludnionych slumsów, niż dokonała tego trwająca przez pięćdziesiąt lat budowa
dróg przez te slumsy, niesłabnąca presja ze strony policji, Strażnicy Praw Ubogich, rad
parafialnych i służb sanitarnych.‖892
Rozpruwacz wzbudzał skrajne emocje. „The Evening News‖ pisał o „artyście‖
i „sztuce‖ w kontekście morderstwa Mary Jane Kelly. 10 listopada 1888 roku ukazał się
artykuł, a w nim:
„Nazywamy go artystą nie w prześmiewczy sposób, lecz bardzo poważnie, z powodu
oczywistego faktu, że on kocha swoją diabelską pracę i stara się w coraz większym stopniu
skupić na niej uwagę świata. Jego sztuka jest horrorem, a on pragnie coraz bardziej go
zintensyfikować.‖893
Kuba Rozpruwacz udowodnił, że zdemoralizowane, pogrążone w nędzy i niepokoju
społeczeństwo, można łatwo zepchnąć w otchłań paniki, a nawet histerii. Metody, jakimi się
posłużył, wskazywały na doskonałą znajomość ludzkiej psychiki. Pozostawał w cieniu,
nieuchwytny, a jednocześnie dokonywał kolejnych zbrodni nieregularnie, w niedalekiej
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odległości, przez co dawał do zrozumienia, że jest blisko, doskonale zna teren, być może
mieszka w sąsiedztwie. To z kolei powodowało stałe uczucie niepokoju i nieufności nawet
wobec najbliższych sąsiadów. Morderstwo w pokoju Mary Jane Kelly udowodniło, że to, co
wydawało się poza zasięgiem Rozpruwacza, nie jest dla niego żadną przeszkodą. Naturalne
poczucie bezpieczeństwa we własnym mieszkaniu zniknęło, zwłaszcza, że to właśnie w
zamkniętym pomieszczeniu morderca dokonał najbardziej okrutnego okaleczenia ciała ofiary.
Podsycał strach poprzez listy, jakie słał do redakcji gazet, pisane lub ubrudzone czerwonym
atramentem, by nadać im bardziej przerażającego charakteru. Groził i zapowiadał kolejne
morderstwa, wyśmiewał domysły na temat swojej tożsamości i umiejętności chirurgicznych,
kpił z nieudolnych posunięć Scotland Yardu, a po powołaniu Straży Obywatelskiej, przysłał
jej przewodniczącemu nerkę, twierdząc, że ta należy do ofiary. Dał tym wyraz lekceważenia,
a jednocześnie skutecznie ośmieszył ówczesną policję i straż, co z kolei wywołało w
społeczeństwie poczucie, że nawet stróże prawa i bezpieczeństwa nie są w stanie schwytać
mordercy.
Można śmiało stwierdzić, że nie działał sam. Znalazł swojego sprzymierzeńca w
postaci prasy, która w pogoni za sensacją drukowała drastyczne ryciny i opisy miejsc zbrodni,
zeznania świadków, wszelkie spekulacje, a przede wszystkim wręcz atakowała czytelnika
wielkimi nagłówkami o horrorze, panice, zbrodni i kolejnej ofierze. Wobec takiej polityki
prasy rozprzestrzenianie się atmosfery strachu było naturalnym stanem rzeczy. Niemniej,
efekt pozostał ten sam – przerażone masy, noszące w wyobraźni obraz potwora
niepohamowanego w morderczym szale, czyhającego za każdym rogiem na niewinne ofiary.
Znaczące jest to, że prasa niemal natychmiast po morderstwie Kelly przestała interesować się
sprawą Rozpruwacza. Zakończenie dwudniowego śledztwa zamknęło drogę do dalszych
spekulacji. Uznano, że nie można dokonać bardziej przerażającego czynu i też do takiego nie
doszło. Nic nowego już nie napisano. Pojawiały się coraz krótsze artykuły pisane coraz
mniejszą czcionką, zazwyczaj informujące, że morderca wciąż pozostaje na wolności. Taka
informacja nie wpływała na uspokojenie nastrojów, ale też nie działo się nic, co
wywoływałoby większą panikę. Rozpruwacz zniknął tak samo szybko, jak się pojawił, a z
nim lęki i niepokoje, które wzbudził.
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mgr Katarzyna Trofimowicz
Uniwersytet Warszawski
Blas Infante – ojciec regionalizmu andaluzyjskiego
Określenie czasu narodzin andalucismo894, czyli andaluzyjskiej tożsamości regionalnej
okazuje się bardzo problematyczne. Opinii na ten temat jest prawie tak wiele, jak badaczy
zabierających głos w dyskusji. Wątpliwości nie ulega jednak to, kto był jego twórcą. Postać
Blasa Infante, w Polsce niemal całkowicie nieznana, w Andaluzji urosła do rangi
symbolicznego ojca tamtejszego ruchu autonomicznego.
Infante stanowi doskonały przykład wybitnej jednostki wpływającej na losy
zbiorowości. To on jako pierwszy sformułował spójny program polityczny, który mógł
posłużyć jego następcom w dziele budowy andaluzyjskiej autonomii, nie na podstawie
wspólnoty historycznej, jak np. Katalonia czy Kraj Basków, a na przesłankach społecznoekonomicznych. Odwoływał się do wspólnego dla mieszkańców jego rodzimego regionu
poczucia krzywdy i nierówności w stosunku do reszty obywateli kraju. Niemniej ważnym od
jego działania za życia był fakt „męczeńskiej‖ śmierci w pierwszym miesiącu krwawej
i traumatycznej hiszpańskiej wojny domowej (11 sierpnia 1936). Eksperci (np. sewilski
badacz Manuel Clavero Arévalo) podkreślają znaczenie tego wydarzenia dla procesów
zachodzących w łonie andaluzyjskiego społeczeństwa, które doprowadziły – w następnym
pokoleniu – do uzyskania przez Andaluzję autonomii, w zakresie najszerszym z możliwych
dla niej w świetle konstytucji z 1978 roku.
Przedmiotem niniejszej pracy będzie ukazanie na tle historii andaluzyjskiego ruchu
narodowego postaci Blasa Infante, jego działalności za życia, jak i dziejów jego pośmiertnego
mitu w oparciu o hiszpańskojęzyczną literaturę i materiał źródłowy.
Andaluzja jest jedną z hiszpańskich wspólnot autonomicznych, składającą się z ośmiu
prowincji: Almerii, Granady, Huelvy, Jaén, Kadyksu, Kordoby, Malagi i Sewilli. Jest
regionem o największej w Hiszpanii liczbie ludności – 8 402 305895 mieszkańców i drugim
pod względem powierzchni, po Kastylii i León. Znajduje się na południu kraju i stanowi
punkt styku między Europą i Afryką oraz między Oceanem Atlantyckim a Morzem
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Śródziemnym. To szczególne położenie spowodowało, że teren ten zamieszkiwało wiele
ludów, zaczynając od Iberów, przez Celtów, Fenicjan, Kartagińczyków, Rzymian, Wandalów,
Wizygotów i Arabów; mieszały się tu ze sobą różne religie, przede wszystkim
chrześcijaństwo z islamem i judaizmem. Była to część Hiszpanii, która najdłużej znajdowała
się pod panowaniem muzułmańskim; stąd też odpływały statki do Nowego Świata. Wszystko
to wpłynęło na ogromną różnorodność kulturową widoczną po dziś dzień i która czyni z
Andaluzji region niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym. Gospodarka była tu
zawsze oparta przede wszystkim na rolnictwie. Choć na terenie Andaluzji znajdują się liczne
złoża metali, przemysł nigdy nie rozwinął się tu tak, jak w innych częściach kraju896,
szczególnie w Katalonii i Kraju Basków. Od XIX w. region postrzegano jako zacofany, o
wybitnie ekstensywnym modelu rolnictwa i szczególnie dotknięty kacykostwem. Niski
poziom rozwoju gospodarczego oraz fakt, iż Andaluzyjczycy nie posiadają odrębnego od
kastylijskiego języka wpłynęły na słabsze niż w Katalonii, Kraju Basków czy Galicji
zakorzenienie i wolniejsze formowanie się poczucia tożsamości regionalnej. Mimo to region
odegrał kluczową rolę w hiszpańskim procesie autonomicznym.
Wiek XIX to wiek kształtowania się hiszpańskiego państwa narodowego, tożsamości
narodowej oraz nacjonalizmów peryferyjnych. W 1808 r., kiedy cała Hiszpania walczyła
z inwazją napoleońską, a na terenie kraju powstawały lokalne junty, także w Andaluzji
powstało ich bardzo wiele. Natomiast już w 1835 r. na czele ruchu domagającego się
liberalnych reform i przywrócenia Konstytucji z Kadyksu stanęła Junta z Andújar. Powstała
ona z połączenia junt prowincjonalnych z Malagi, Kadyksu, Granady, Almerii, Jaén,
Kordoby, Sewilli i Huelvy i była swego rodzaju wyrazem jedności Andaluzji. W jej skład
wchodziło po dwóch przedstawicieli każdej z prowincji. Stawiała sobie głównie cele militarne
i po ich realizacji rozwiązała się. Warto podkreślić wolę zjednoczenia się wszystkich
andaluzyjskich prowincji i występowania jako jeden podmiot, ale trudno tu mówić jeszcze
o jakichś przesłankach regionalnego patriotyzmu. Chodziło raczej o złączenie sił w celu
skuteczniejszego wystąpienia przeciwko rządowi897.
Kolejne wydarzenie na drodze do powstania andalucismo wiąże się z ruchem
kantonalnym, upadkiem I Republiki i późniejszą działalnością Partii Republikańsko896

Główne przyczyny zahamowania rozwoju przemysłu w Andaluzji to: desamortización, czyli przejęcie przez
państwo i wystawienie na sprzedaż dóbr „martwej ręki‖, przejęcie dóbr kościelnych, w których wyniku dostępny
kapitał został przeznaczony na zakup ziemi, a nie na inwestycje w przemysł; kolonialny charakter przemysłu
wydobywczego, szczególnie w przypadku spółek brytyjskich, które nie budowały fabryk, a jedynie
eksploatowały zasoby; niewystarczające zasoby węgla dla przemysłu, ogromne koszty jego sprowadzania,
również z powodu słabo rozwiniętej sieci kolejowej; zdominowanie przemysłu przez burżuazję katalońską; niski
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Demokratyczno-Federalnej. Na zgromadzeniu Partii w Saragossie w 1883 r. ustalono, iż
komitety regionalne przygotują projekty konstytucji dla swoich regionów. W tym samym
roku w Antequerze odbyło się zgromadzenie, na którym uchwalono projekt konstytucji (Paktu
Federalnego) dla kantonów z obszaru Andaluzji. Nie stanowiło to prawdziwego zaczątku
andalucismo. Był to projekt stworzony przez Partię Federalną, dokument wydany przez partię
polityczną, a nie produkt oficjalnego zgromadzenia sił politycznych regionu. W dodatku
ograniczał się on tylko do ogłoszenia serii zasad, praw i wolności fundamentalnych w każdym
państwie demokratycznym, w tekście nie pojawiają się natomiast żadne elementy
charakterystyczne dla przypadku Andaluzji. Teksty projektów przygotowanych dla
poszczególnych regionów różniły się jedynie nazwą898.
Podczas gdy ruchy regionalne w innych częściach Hiszpanii rodziły się ok. 1880 r.,
w Andaluzji miało to miejsce w pierwszych latach XX w. Jego początki wywodzą się ze
środowisk drobnomieszczańskich Ateneo de Sevilla899 i działalności czasopisma El Liberal
z Sewilli. Prawdziwym ojcem andaluzyjskiego ruchu regionalnego był jednak Blas Infante.
W tym miejscu warto przybliżyć tę postać, jako kluczową dla rozwoju andaluzyjskiej
tożsamości regionalnej, przede wszystkim w warstwie ideologicznej i symbolicznej.
Blas Infante Pérez urodził się w 1885 r. w Casares (prowincja Malaga) i tam też spędził
pierwsze lata życia do 1895 r., kiedy to rozpoczął naukę w szkole w Escolapios de Archidona
(prow. Malaga). Pochodził ze stosunkowo zamożnej rodziny, ale jego otoczenie, jak i cała
ówczesna

Andaluzja,

charakteryzowało

się

występowaniem

zacofanego

rolnictwa,

skoncentrowanego w rękach wielkich właścicieli ziemskich, którzy wywierali przemożny
wpływ na lokalną politykę. W związku z tym panowały bieda, analfabetyzm, bezrobocie
i emigracja zarobkowa. Z sytuacją tą wiąże się również powstanie klasy jornaleros,
robotników rolnych, nieposiadających własnej ziemi i pracujących w latyfundiach na
dniówki. Wszystkie te okoliczności dadzą o sobie znać w późniejszej działalności politycznej
Blasa Infante900. Jeszcze inne doświadczenie z dzieciństwa Blasa pobrzmiewa do dziś:
uczęszczał on do szkoły katolickiej, gdzie śpiewano pieśni religijne. Na melodię jednej z nich,
wykonywanej również tradycyjnie przez jornaleros podczas pracy, napisany został znany
nam współcześnie hymn Andaluzji901.
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Po pięciu latach wrócił do rodzinnej miejscowości i podjął zatrudnienie jako
pracownik sądu gminnego. W 1904 r. przeniósł się do Granady, by studiować prawo, które
ukończył półtora roku później. W Granadzie poznał lepiej historię swojego regionu oraz rolę
okresu panowania muzułmańskiego w Andaluzji w rozwoju jej kultury. Zainteresowanie
historią i kulturą Żydów i, przede wszystkim, Maurów, zamieszkujących niegdyś region staną
się charakterystyczne dla jego poglądów902. Następnie w domu rodzinnym przygotowywał się
do egzaminów państwowych na urząd notariusza, które zdał w 1909 r. i objął stanowisko
w Cantillana (prow. Sewilla). Wtedy też nawiązał kontakty ze światem polityki 903. W swojej
działalności zawsze miał na uwadze los jornaleros i własności ziemi, sprzeczność między
bogatą i pełną splendoru przeszłością Andaluzji i dramatyczną rzeczywistością społeczną
w czasach mu współczesnych. Nie był przy tym jedynie człowiekiem idei, wciąż starał się
wprowadzać je w życie904.
Po przybyciu do Sewilli poznał członków Ateneo, którzy na łamach gazety Bética
przedstawiali idee kulturowego rozwoju tożsamości andaluzyjskiej. W 1913 r. Infante wziął
udział w I Międzynarodowym Kongresie Georgistów905 w Rondzie oraz współpracował
z dziennikiem El Liberal. Był już wówczas przesiąknięty ideą regionalizmu906. W tym też
okresie powstały pierwsze publikacje Blasa Infante, w tym najważniejsza z nich, Ideal
Andaluz.
Był on przeciwny tworzeniu andaluzyjskiej mancomunidad907 na wzór katalońskiej.
Uważał, iż z powodu braku tożsamości regionalnej stanie się ona narzędziem w rękach
lokalnych oligarchów i kacyków. Mówił wprost, iż najpierw musi powstać jedność
i społeczeństwo świadome możliwości, jakie daje ten rodzaj organizacji politycznej.
Andaluzja nie stworzyła swojej mancomunidad, ale rozpoczął się proces kształtowania
tożsamości regionalnej, dla którego kluczowe znaczenie miało właśnie wydanie Ideal
Andaluz908.
Było to dzieło, które słabemu jeszcze ruchowi regionalnemu nadało treść i podstawy
teoretyczne. Program stworzony przez Blasa Infante można streścić w następujących
punktach:
duchowe przewodzenie Andaluzyjczykom w celu budzenia ich „uśpionych możliwości‖;
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Stowarzyszenie takie musi mieć jasno określony cel i środki własne do jego realizacji.
908
M. Clavero Arévalo, op. cit., ss. 104‒106.
903

193

umacnianie ich cech charakterystycznych, obrona ich osobowości, budzenie patriotyzmu;
otwieranie zamkniętych umysłów poprzez intensywną akcję edukacyjną;
pomocny we wcielaniu w życie powyższych punktów miał być rozwój życia ekonomicznego i
zwrot ziemi poprzez „wyrwanie jej tyrańskim formom własności przez jej nacjonalizację lub
regionalizację‖909.
Rok po wydaniu Ideal Andaluz Blas Infante rozpoczął tworzenie Centros andaluces
(Centrów andaluzyjskich), jako ośrodków promocji tożsamości andaluzyjskiej i autonomii
regionu. Miały one na celu rozciągnięcie działalności na obszar całej Andaluzji, ale nigdy nie
pretendowały do przekształcenia się w partię polityczną, co stanowi różnicę organizacyjną
w stosunku do innych regionalizmów910. Blas Infante miał raczej niekonwencjonalne
spojrzenie na politykę. Zamiast dążenia do zdobywaniem głosów lub po prostu przejęcia
władzy, jego celem było raczej zmienianie serc i sposobu myślenia Andaluzyjczyków911.
Działalność Centrów umożliwiła zwołanie I Kongresu Andaluzyjskiego w Rondzie
w 1918 r. i Zgromadzenia w Kordobie w 1919 r. Kongres w Rondzie miał znaczenie
historyczne, bo obok postulatu przyznania regionowi autonomii, przyjęto tam symbole
Andaluzji: flagę, hymn i godło, które obowiązują po dziś dzień912. Określono tam również
Andaluzję jako kraj, narodowość i autonomiczną demokrację, odwołując się do kantonalnej
Konstytucji z Antequery z 1883 r. Wśród postanowień takich jak industrializacja czy polityka
proafrykańska, warto podkreślić pojawienie się postulatu godnego i równego traktowania
kobiet w życiu społecznym913.
W Kordobie stworzono program reformy rolnej, oparty na zastosowaniu w Andaluzji
doktryny ekonomisty Henry‘ego George‘a. Jego główne punkty to: a) wywłaszczenie ziem,
ich własność miała być przyznana municypiom; b) wycena ziem miała być przeprowadzona
zgodnie z kryteriami zawartymi w ustawie o przymusowym wywłaszczeniu; c) właściciele,
których ziemie pochodziły z podboju lub nabyli je w drodze sekularyzacji majątków
kościelnych nie mieli prawa do odszkodowań, chyba że przeprowadzili jakieś prace na tych
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ziemiach, np.: posadzili drzewa, dokonali zasiewów, postawili budynki; d) odszkodowania
miały być wypłacane w formie obligacji; e) we wszystkich municypiach miały powstać
związki zawodowe jornaleros w celu eksploatacji wywłaszczonych ziem914.
Jeszcze przed Zgromadzeniem w Kordobie członkowie Centrów wydali w tym
mieście Manifest Regionalistów. Bez względu na tytuł, manifest ten jest uważany przez
niektórych badaczy za punkt przejścia od regionalizmu do nacjonalizmu. Obok tradycyjnych
elementów andalucismo, manifest określał Andaluzję jako narodowość, posiadającą cele
wspólne wszystkim swoim „dzieciom‖. Miała być nią także dlatego, że „Natura‖ i „Historia‖
uczyniły ją odrębną od reszty terytorium hiszpańskiego. Znajdujemy tu zaczątki
„świadomości nierówności‖, która odegra znaczącą rolę we współczesnej historii
Andaluzji915.
Podsumowując, „doktryna andaluzyjska‖ charakteryzowała się następującymi
elementami:
Andaluzja jest narodowością, posiadającą stałe cechy charakterystyczne;
bycie narodowością nie przeczy przynależności do Hiszpanii i tylko w ten sposób może się
realizować – antysecesjonizm;
federalizm

i

skłonność

do

zawierania

paktów,

umawiania

się

z

państwem

i jednostkami niższego szczebla;
federalizm oddolny; konstytucja powinna być uchwalona przez Zgromadzenie wybrane w
wyborach powszechnych na poziomie municypiów;
georgizm – nikt nie powinien mieć więcej ziemi niż sam może uprawiać; potrzeba stworzenia
średniej klasy chłopskiej916.
Zamach stanu i początek dyktatury gen. Primo de Rivery miały miejsce w momencie
najwyższej aktywności politycznej Blasa Infante. W 1923 r. zostały zamknięte Centra
andaluzyjskie, a Infante przeniósł się do Isla Cristina (prow. Huelva), gdzie, zmuszony do
milczenia, poświęcał czas przede wszystkim rodzinie, lekturze i rozważaniom. W tym też
czasie podjął podróże do Galicji, by nawiązać kontakty z tamtejszymi nacjonalistami (1927)
oraz do objętego wojną Maroka (1924) w celu poszukiwania grobu ostatniego króla Sewilli,
al-Mutamida. Był zachwycony poznaną kulturą, wielkie wrażenie wywarła na nim skala
podobieństwa z kulturą Andaluzji. Po powrocie zajął się badaniem pochodzenia śpiewu
flamenco i dziedzictwa al-Andalus. Mówiono, że podczas tej podróży przeszedł na islam, ale
informacja ta nigdy nie została potwierdzona917.
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Po nastaniu II Republiki Hiszpańskiej (14 kwietnia 1931) Blas Infante wrócił do
prowincji Sewilla i objął stanowisko notariusza w gminie Coria del Río. Tam też po raz
pierwszy wszedł w posiadanie domu, który urządził według własnego gustu i nazwał go Casa
de la Alegría (Dom Radości). Wrócił również do działalności politycznej. Wspólnie
z wcześniejszymi współpracownikami założył organizację, nie mającą charakteru partii
politycznej i nie biorącą udziału w wyborach, zwaną Junta Liberalista de Andalucía
(Liberalne Zgromadzenie Andaluzji), której działanie miało charakter pedagogiczny, za cel
stawiała sobie odnowienie ideałów Centrów andaluzyjskich. Współpracowała z Centro de
Estudios Andaluces (Centrum Studiów Andaluzyjskich) oraz czasopismami Pueblo Andaluz
i Andalucía Libre. Infante kilkakrotnie brał udział w wyborach, w tym do Kortezów.
W żadnych nie zdobył mandatu, ale wykorzystywał kampanię wyborczą do przedstawienia na
szerokim forum swoich poglądów na problemy Andaluzji. Stworzył projekt reformy rolnej,
który został jednak zablokowany przez parlament. Domagał się powstania autonomicznego
samorządu w Andaluzji918.
W czasie II Republiki głównym celem andalucismo i Junta Liberalista było
osiągnięcie autonomii dla Andaluzji poprzez uchwalenie statutu. Zaraz po proklamowaniu
Republiki, zebrało się Zgromadzenie wszystkich deputacji prowincjonalnych z Andaluzji
i w lutym 1932 r. uchwalono tzw. bases (podstawy, fundamenty), na podstawie których
miano stworzyć statut autonomiczny. W tym celu do Kordoby zwołano Zgromadzenie
wszystkich deputacji prowincjonalnych, zarządów municypiów i partii politycznych.
Zgromadzenie rozpoczęło się 29 stycznia 1933 roku919. Niestety zabrakło jedności, dobrej
organizacji, a głównym elementem Zgromadzenia stała się konfrontacja między różnymi
częściami regionu. Zgromadzenie opuściły reprezentacje Jaén, Granady, Huelvy i Almerii.
Mimo tego, kontynuowało ono prace i stworzyło wstępny projekt statutu, który można było
już poddać procedurze przewidzianej przez konstytucję z 1931 r. w celu uzyskania
autonomii920.
Statut autonomiczny nie został jednak uchwalony, a Andaluzja nie osiągnęła
autonomii w czasie II Republiki. Wygrana partii prawicowych w wyborach w 1934 r.
zahamowała proces autonomiczny w kraju. Próby uzyskania autonomii podjęto znów po
wyborach w 1936 r., kiedy to wygrał Front Ludowy (Frente Popular, koalicja partii
marksistowskich i antyfaszystowskich). 5 lipca 1936 r. w Sewilli spotkali się deputowani do
parlamentu wybrani w Andaluzji oraz przedstawiciele prowincji i gmin i postanowili
wznowić działania na rzecz uchwalenia statutu dla Andaluzji w wersji przyjętej w Kordobie.
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Zgromadzeni nazwali również Blasa Infante „honorowym przewodniczącym akcji na rzecz
statutu‖ w uznaniu dla jego wysiłków podejmowanych w celu uzyskania autonomii921.
Było już jednak za późno, ponieważ Hiszpania stała na progu wojny domowej. Po jej
wybuchu 17 lipca 1936 niemożliwe było kontynuowanie procesu autonomicznego. Jedną
z pierwszych ofiar wojny był Blas Infante – został aresztowany 2 sierpnia i osadzony
w Sewilli. Jego żona i przyjaciele wstawiali się za nim u władz, bezskutecznie. Zginął
rozstrzelany 11 sierpnia, stając się w ten sposób duchowym ojcem Andaluzji. Śmierć lidera
i powstanie mitu męczennika, symbolu, punktu odniesienia pozwoliły młodej tożsamości
regionalnej na zakorzenienie się922. Blas Infante został prawdopodobnie pochowany
w zbiorowym grobie na cmentarzu San Fernando w Sewilli. 4 maja 1940 r., blisko cztery lata
po jego śmierci, Regionalny Trybunał Odpowiedzialności Politycznej wydał skazujący
wyrok, niejako w celu usprawiedliwienia tego zabójstwa923.
Wymienia się kilka przyczyn, które uniemożliwiły Andaluzji osiągnięcie autonomii
przed wojną domową. W regionie brakowało partii politycznych, forsujących ideę
andalucismo i autonomii regionu. Proletariat andaluzyjski mocno się zradykalizował i chętnie
przyłączał do ogólnokrajowych związków zawodowych, przez co mniej zainteresowany był
kwestiami regionalnymi. Zabrakło przede wszystkim powszechnej i trwałej tożsamości
andaluzyjskiej. Andalucismo poniósł porażkę z powodu swojej „ułomności teoretycznej‖, nie
umiał wyzbyć się idei dziewiętnastowiecznego federalizmu, co zablokowało rozwój
nacjonalizmu, ponieważ wciąż kładziono nacisk na municypia, zamiast akcentować rolę
narodu jako całości, jak to czyniono w Katalonii. Nie znaleziono także rozwiązań, które
zdobyłyby dla sprawy klasę robotniczą czy chłopów, którzy woleli angażować się
w ogólnokrajowe ruchy i związki zawodowe, niż zajmować się sprawami lokalnymi 924.
W czasie dyktatury frankistowskiej andalucismo zanikł w sferze publicznej z uwagi na
represje kierowane przez reżim wobec wszelkich ruchów niezgodnych z oficjalną doktryną,
a przecież do takich należały wszelkie regionalizmy. Jednakże, jeszcze w ostatnich latach
frankizmu niektórzy autorzy, jak Gil Benumeya lub José María Osuna przywoływali idee
pochodzące z dzieł Blasa Infante, choć wciąż nie wymieniając jego nazwiska. Kiedy
dyktatura chyliła się już ku końcowi, opozycja zaczęła łączyć dążenie do demokratyzacji
z osiągnięciem autonomii, zaczęto odkrywać na nowo zakazaną przez ostatnie czterdzieści lat
biografię bohatera, jego ideały i dorobek, przywracać jego dziedzictwo. Jeszcze przed
śmiercią gen. Franco ukazała się reedycja pierwszego z dzieł Blasa Infante925.
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Kwestia autonomii powróciła w Andaluzji, jak i w całej Hiszpanii po upadku
frankizmu. Podczas wyborów parlamentarnych z 15 czerwca 1977 r. problem autonomii
pojawił się w programach wszystkich partii politycznych, które uzyskały mandaty
w Kortezach. Nowo wybrani parlamentarzyści pogrupowali się nie tylko zgodnie z
przynależnością partyjną, ale także, co miało poważne skutki, według regionów.W przypadku
Andaluzji, Zgromadzenie Parlamentarzystów926 powstało formalnie 12 października 1977 r.
w Sewilli i wezwało wszystkich Andaluzyjczyków do publicznego opowiedzenia się za
autonomią. 4 grudnia na wezwanie to odpowiedziało około półtora miliona mieszkańców
regionu, ukazując w gorących manifestacjach powszechną wolę osiągnięcia autonomii927.
Jak to się stało, że postulat popierany w czasie II Republiki przez mniejszościową grupę
zwolenników andalucismo po upadku dyktatury przerodził się we wspólne dążenie
większości Andaluzyjczyków? To, co wcześniej było tylko „regionalnym uczuciem‖ opartym
na emocjach bez konotacji politycznych, przekształciło się w „świadomość regionalną‖,
opartą na ekonomicznej i społecznej nierówności Andaluzji w stosunku do reszty kraju. Przez
długie lata w regionie panowały nastroje obojętności, zrezygnowania i fatalizmu,
a brak aktywności tylko pogłębiał zacofanie. Działalność części przedstawicieli inteligencji
skupiła się od końca lat pięćdziesiątych na próbie przekucia tego „poczucia dekadencji‖
w świadomość nierówności. Dzięki ich pracy udało się przejść od pasywnej akceptacji do
postawy domagania się prawa do równości, a tożsamość andaluzyjska została zbudowana na
poczuciu nierówności ekonomicznej i dyskryminacji ze strony reszty kraju 928.
Wsparte poparciem społecznym, tak wyraźnie manifestowanym 4 grudnia,
Zgromadzenie Parlamentarzystów zaaprobowało organizację preautonomiczną, która została
zatwierdzona przez rząd UCD (Unión de Centro Democrático – Unia Demokratycznego
Centrum), dekretem królewskim 11/1978 z 27 kwietnia, który to instytucjonalizował Radę
Andaluzji jako organ rządowy regionu. Po uchwaleniu Konstytucji 6 grudnia 1978 r.
Andaluzja stanęła przed wyborem jednego z możliwych modeli osiągnięcia autonomii. Rada
Andaluzji nie miała wątpliwości co do tej kwestii – wszyscy jej członkowie zdecydowali na
posiedzeniu plenum 21 czerwca o wyborze drogi z art. 151, opowiedzieli się więc za
najszerszym z możliwych zakresem kompetencji, ale jednocześnie najtrudniejszym do
osiągnięcia.
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28 lutego 1980 r. odbyło się w Andaluzji referendum, w którym 55,8% wyborców
opowiedziała się za ratyfikacją inicjatywy autonomicznej. W siedmiu prowincjach głosy na
„tak‖ przekroczyły większość absolutną wyborców, natomiast w Almerii poparcie wyniosło
42%, w związku z czym Centralna Rada Wyborcza ogłosiła 24 kwietnia, iż „inicjatywa
autonomiczna przewidziana w art. 151 Konstytucji została odrzucona‖929. Oznaczało to
niemożność ponownego podjęcia inicjatywy autonomicznej przez kolejne 5 lat, na co politycy
w Andaluzji nie chcieli się zgodzić. Po długich negocjacjach i przepychankach z rządem,
w których szczegóły nie będziemy się tu wdawać, gdyż jest to zagadnienie interesujące raczej
ze strony prawnej, ustalono ostateczny tekst statutu autonomicznego dla Andaluzji, który
został poddany pod referendum 20 października 1981 r. i zatwierdzony we wszystkich
prowincjach930.
Ostatnim z etapów było zatwierdzenie statutu przez Kortezy, co nastąpiło 17 grudnia
w Kongresie i 23 grudnia w Senacie. Król podpisał statut 30 grudnia i został on opublikowany
w BOE 11 stycznia 1982 pod nazwą ustawa organiczna 6/1981 z 30 grudnia, Statut
Autonomiczny dla Andaluzji931. Była to jedyna wspólnota autonomiczna, która osiągnęła
swój statut na drodze przewidzianej przez art. 151 Konstytucji932.
Parlament Andaluzji, najwyższy organ reprezentujący ludność Andaluzji, na jednym
z pierwszych spotkań plenarnych w kwietniu 1983 r. nadał Blasowi Infante tytuł Ojca
Andaluzji (Padre de la Patria Andaluza). Tym samym tytułem został on uhonorowany
również przez Kongres Deputowanych w listopadzie 2002 r. W preambule nowego statutu
autonomicznego Andaluzji z 2007 r. składa się hołd „wysiłkom Junta Liberalista
przewodzonej przez Blasa Infante podejmowanym w celu uzyskania autonomicznego
samorządu, osiągnięcia Andaluzji Wolnej i solidarnej w jedności z pozostałymi ludami
Hiszpanii, domagania się prawa do autonomii i możliwości decydowania o swojej
przyszłości‖. Również w 2007 r. Parlament Andaluzji podjął kroki w celu unieważnienia
wyroku z 1940 r. skazującego Blasa Infante na śmierć. W 2001 r. władze Andaluzji przejęły
zarząd nad domem Blasa Infante w Coria del Río, w którym założone zostało Muzeum
Autonomii Andaluzji. W miejscu, w którym Infante został rozstrzelany (4 kilometr szosy
z Sewilli do Carmony) znajduje się pomnik, przy którym 11 sierpnia odbywają się
uroczystości upamiętniające bohatera933. Dla rzetelności można dodać, że podziw dla Blasa
Infante nie jest bezwarunkowy czy bezsprzeczny. Można spotkać się z wątpliwościami, choć
nielicznymi, odnośnie jego postawy, głównie w kontekście domniemanej konwersji na islam
929

J. Cano Bueso (red.), Curso de Derecho Público de Andalucía, Madryt 2003, s. 25.
Ibidem, ss. 29‒31.
931
Ibidem.
932
M. Clavero Arévalo, op. cit., s. 132.
933
M. Ruiz Romero, op. cit., s. 56.
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i nadmiernego odwoływania się do dziedzictwa al-Andalus, podkreślania wspólnoty
Andaluzji bardziej z Marokiem, niż z Hiszpanią.
Analiza dążeń Andaluzji do uzyskania autonomii wskazuje jasno na przemożny
wpływ jednej postaci – Blasa Infante – na cały ten proces. Za życia działał on aktywnie na
rzecz reform, poprawy sytuacji na andaluzyjskiej wsi oraz uzyskania autonomicznego
samorządu i możliwości wpływania na sytuację w regionie. Jego aktywność, choć angażował
się raczej w sferę kultury niż politykę, sprawiła, że również po śmierci jego postać
przysłużyła się realizacji celów patriotów andaluzyjskich. Choć sam nie doczekał dnia,
w którym Andaluzji nadany został statut autonomiczny, jego marzenie spełniło się. Wpływ
Blasa Infante na otaczającą go rzeczywistość jest niezaprzeczalny. Jego działalność, a później
sam symbol rozbudziły ducha wspólnoty w społeczności andaluzyjskiej, a jej mobilizacja
pozwoliła na uzyskanie upragnionej autonomii, mimo trudności stawianych przez władze
centralne.
Innym problemem badawczym, godnym poruszenia w odrębnej pracy jest charakter
tożsamości andaluzyjskiej, siła jej zakorzenienia. Artykuł 1 statutu z 2007 r., wzorując się na
statucie katalońskim, mówi, iż „Andaluzja jest narodowością historyczną‖. Nie próbując
obecnie rozstrzygać, czy w przypadku Andaluzji można mówić tylko o tożsamości
regionalnej, czy może już o nacjonalizmie, warto zwrócić uwagę za innymi badaczami, że
ruch ten jest znacznie ograniczony, a baza społeczna niewielka. Najsilniejszą siłą w regionie
jest PSOE (Partido Socialista Obrero Español – Hiszpańska Socjalistyczna Patia Robotnicza)
– partia ogólnokrajowa. Partido Andalucista (Partia Andaluzyjska) nie odgrywa wielkiej roli.
Ponadto mówi się, że nacjonalizm ten czy tożsamość regionalna są dość powierzchowne,
kreowane odgórnie przez lokalne władze i polityków, wreszcie, że opierają się na prostych
symbolach, z których głównym ma być postać Blasa Intante. Dowodem na to ma być fakt, że
we wspomnianym Muzeum Autonomii Andaluzji najwięcej miejsca i uwagi poświęcone jest
właśnie mu934. Z drugiej strony, wydaje się to dość logiczne, jeśli mamy na uwadze fakt, że
Muzeum otwarto w domu należącym niegdyś do Blasa Infante. Niezaprzeczalna wydaje się
również jego rola w procesie uzyskiwania autonomii przez Andaluzję.

934

Por. A. Antczak, Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii, Warszawa
2008, ss. 204‒216; D. Nijhuis, Nation branding in Spain: Andalusia’s search for recognition, Budapeszt 2013,
www.etd.ceu.hu/2013/nijhuis_denise.pdf [dostęp: 4.03.2015].
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Ewelina Woźniak-Wrzesińska
Uniwersytet Łódzki
(Post)modernistyczne ukazanie jednostki i zbiorowości, mające odzwierciedlenie w
strukturze tekstu, na przykładzie Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego
„Wielki Ruch [...] jest koniecznością. On przyniesie szereg przypadków, rzeczy
luźnych, nie powiązanych, tych, które się niczym nie dadzą powiązać; rozumem ludzkim a
nawet wolą będą trudne do opanowania, - jak zawsze – [...] odbędzie się jako [...] szereg
epizodów dramatu o podkładzie tragicznym... No ale do czegóż właściwie prowadziłem?‖935
Przedstawione słowa Konrada z Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego niech
stanowią motto niniejszej pracy.
W tytule przedstawionych tu rozważań pojawiają się kategorie modernizmu i
postmodernizmu936.
(historycznoliterackiej)

Modernizm
937

ujmuję

w

perspektywie

diachronicznej

, ponieważ w tym okresie literackim powstał poddawany analizie

tekst Wyzwolenia. Postmodernizm zaś – w ujęciu synchronicznym – ujmuję jako określenie
strategii literackich. Spośród nich za Ihabem Hassanem wymieniam m.in.: dekreację, grę,
działanie przeciwko interpretacji oraz uczestnictwo938.
Anachronizmem może wydać się stosowanie nazw kategorii estetycznych młodszych
od tekstu analizowanego (postmodernizm). Pomysł ten nie jest oryginalny. Dorota
Olszewska-Sajewska pisze o Wyzwoleniu jako o „brakującym ogniwie do teatru
postmodernistycznego‖939. Badaczka zwraca uwagę na dramaturgiczne wyznaczniki
postmodernizmu w tekście Wyspiańskiego. Analizuje tekst w kontekście tradycji
dramatycznej. Natomiast celem moich rozważań jest po pierwsze: odnotowanie strategii
postmodernistycznych w konstrukcji dramatu oraz po drugie: wyznaczenie analogicznych
strategii w relacji jednostka (Konrad) – Maski (zbiorowość), co ma przybliżyć do odpowiedzi
na pytanie: jakim typem bohatera może okazać się Konrad? Ze względu na ograniczone
rozmiary tego referatu prezentuję dwa z trzech aspektów, poddanych analizie. Są to relacje
między:
poszczególnymi elementami struktury tekstu,

935

Wszystkie cytaty z Wyzwolenia za: S. Wyspiański, Wyzwolenie, oprac. A. Łempicka, Wrocław 1970.
Zob. M. Dąbrowski, Modernizm, awangarda, postmodernizm – próba całości, „Slavia Litteraria‖, LIV, nr 8,
s. 19-30, (zwłaszcza: 19-21).
937
Por. A. Makowiecki, [Hasło:] Modernizm, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992.
938
K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000, s. 129-130
939
D. Olszewska-Sajewska, Brakujące ogniwo. Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego na drodze do teatru
postmodernistycznego, [w:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności, M. Dąbrowski, Warszawa 2003, 245253.
936
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b) Konradem a Maskami: jednostką-zbiorowością (poddaję analizie Akt II – Maski są
bohaterami części centralnej dramatu).
Problemy interpretacyjne Wyzwolenia – struktura dramatu
Prapremiera Wyzwolenia odbyła się na deskach teatru miejskiego w Krakowie 28
lutego1903 roku940. W tym czasie Stanisław Wyspiański był już uznanym dramaturgiem i
dramatopisarzem941, do tego stopnia, że ogłoszono go godnym następcą trzech wieszczów
romantycznych, o czym świadczy otrzymany od grupy widzów wieniec z cyfrą 44. By
zrozumieć rozczarowanie Wyzwoleniem, trzeba wspomnieć o oczekiwaniu ówczesnej
inteligencji „na Tego, który przyjdzie [...] Potężnego [...] Mocnego [...] Nieśmiertelnego –
Geniusza, w którym się absolut uświadomi‖942. Po inscenizacji Wesela tym kimś miał być
Stanisław Wyspiański. Późniejsze dzieło Wyzwolenie sprawiło i widzom, i recenzentom
zawód. Maria Prussak, badająca recepcję twórczości Wyspiańskiego, pisze o perspektywie
pierwszego

pośród

recenzentów

doby

młodopolskiej

(Stanisława

Brzozowskiego):

Słabością Wyspiańskiego jest rodzaj teatru wpisany w jego dramaty. Brzozowski nie
akceptuje nastrojowości i braku dyscypliny logicznej, które są przyczyną ogólnikowości ich
treści myślowej943. Z tego wniosek, że niechęć do Wyzwolenia mogła wynikać z
autoprezentacji podmiotu czynności twórczych, który ujawnia się właśnie poprzez
wspomnianą nastrojowość. Nastrojowość, w obrębie której umiejscawiane są wypowiedzi
Wyspiańskiego944. Bezpośredniość podmiotu reprezentowana jest nie tylko dzięki ogołoceniu
sceny, której fasady stanowiły barierę komunikacyjną między autorem a widzami.
Bezpośredniość ta ujawnia się również w poetyzacji didaskaliów, o czym pisze Maria
Woźniakiewicz-Dziadosz. Jedynie w celu zakomunikowania złożoności problematyki tych
mikrotekstów, podajemy za badaczką: „z epickimi strukturami komentarza poetyckiego
współistnieją silne tendencje liryzacji, polegające głównie na ujawnianiu się w obrębie tekstu
odautorskiego subiektywistycznej postawy podmiotu mówiącego, który niekiedy przybiera
postać ja lirycznego‖945. Dodajmy, że do dziś didaskalia Wyzwolenia nie doczekały się
lingwistycznej analizy, która mogłaby wskazać językowe wyznaczniki kategorialne tejże
940

L. Płoszewski, Dodatek krytyczny [w:] Dzieła zebrane, S. Wyspiański, t. V, Kraków 1959, s. 244.
Por. [Hasła] Dramatopisarz, Dramaturg, [w:] Słownik terminów teatralnych, P. Pavis, tłum. S. Świontek,
Wrocław 1998.
942
Cyt. za: A. Łempicka, Wstęp, [w:] Wyzwolenie, S. Wyspiański, Wrocław 1970, s. V.
943
M. Prussak, Wyspiański w tekstach Brzozowskiego, [w:] Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego,
Eadem, Wrocław 1986, s. 102.
944
Zob. L. Płoszewski, loco cit.
945
M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Funkcje didaskaliów w dramacie młodopolskim, „Pamiętnik Literacki‖, LXVI,
z. 3, s. 26-27.
941
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bezpośredniości, co również przemawia za trudnościami interpretacyjnymi tekstu. O tych
trudnościach pisze Aniela Łempicka, pytając na przykład: „Kto, z jakiej niewoli, przez kogo,
w jaki sposób ma zostać wyzwolony?‖946 Dalej badaczka ustala, że miałoby to być:
1. wyzwolenia Polski z niewoli politycznej, 2. wyzwolenia narodu z bezwładu ducha i woli,
3. wyzwolenie sztuki947.
W tej pracy porzucamy wątek interpretacji tytułu w podanych wyżej trzech aspektach.
Rezygnujemy również z traktowania Konrada jako nośnika cech bohatera Dziadów cz. III (na
ten temat istnieje bogata literatura)948. Nie będziemy porównywać cech obu postaci, ponieważ
celem jest wskazanie sposobu ukazania relacji między jednostką a zbiorowością. W tej części
przyjrzymy się tylko formie dramatu, spróbujemy nazwać jego poetykę , której zasady można
przenieść na relacje ukazane w tekście między jednostką a grupą. Taka analiza pozwoli
zbliżyć nas do odpowiedzi na pytanie: reprezentantem jakiego typu bohatera jest Konrad?
By scharakteryzować formę dramatu, konieczne wydaje się wyodrębnienie funkcji
wewnętrznej oraz zewnętrznej struktury tekstu. Te pierwsze opisują relacje pomiędzy
poszczególnymi konstruktami tekstu (konstruktami nazywam dialogi, monologi, didaskalia,
podział na sceny i akty). Te zewnętrzne opisują relacje między tekstem a światem
zewnętrznym (odbiorcami), prezentują zatem sposób oddziaływania na odbiorcę.
Maria Prussak, pisząc o niezrozumieniu dzieł Wyspiańskiego przez ówczesną krytykę
literacką wspomina o konstrukcji dramatów autora Wesela, która powoduje, że „dramaty te
składają się z oderwanych obrazów‖949. Podobne zarzuty można odnieść do Wyzwolenia. Akt
I prezentuje społeczeństwo doby Wyspiańskiego, II – walkę o siebie Konrada z Maskami, III
– odrzucenie tradycji przez głównego bohatera w podziemiach Wawelu. Na podstawie treści
tekstu nie można określić czasu ani trwania fabuły ani też czasu upływającego pomiędzy
poszczególnymi aktami dramatu. Kolejne, wydzielone części dramatu nie wynikają z siebie
na zasadzie konieczności czy prawdopodobieństwa950 ; nie są ze sobą powiązane.
Tym niemniej, w Wyzwoleniu oprócz antyformy tekstu (antyformy rozumianej jako
braku powiązania scen), czy asceniczności luźno powiązanych aktów, można doszukać się

946

A. Łempicka, op. cit., s. III.
Loco cit.
948
Por.: M. Jankowiak, „Dziady” Mickiewicza a dramaty Wyspiańskiego [w:] W kręgu Młodej Polski. Prace
ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, red. M. Stala, F. Ziejka, Kraków 2001.
947

949
950

M. Prussak, loco cit.
Zob. H. Podbielski, Wstęp [w:] Poetyka, Arystoteles, przeł. Idem, Warszawa 1983, s. XLIX-LVII.
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wewnętrznej gry, na przykład między didaskaliami a dialogami i monologami. Przyjrzyjmy
się jednej z pierwszych partii tekstowych dramatu.
Spektakl otwiera wypowiedź Dekoracji, zapisana w formie didaskaliów.
DEKORACJA:
Wielka scena otworem, /przestrzeń wokół ogromna, /jeszcze gazu i ramp nie świecono. /Kto
ci ludzie pod ścianą?/ Cóż tu czynić im dano? /Czy to rzesza biedaków bezdomna?
Zjawisko wpisania didaskaliów w tekst wypowiedziany rozbija – znaną wcześniej –
konstrukcję dramatu. Dekreacja wewnętrznej formy tekstu utrudnia wystawienie dramatu w
zgodzie z wpisaną w niego inscenizację. Poza tym sama budowa didaskaliów stanowi
poetycką peryfrazę tradycyjnych wskazówek reżyserskich, np. opis wyglądu Konrada
przedstawia się tak:
„Czarny płaszcz go okrywa/ ręce wiążą ogniwa, na rękach ma kajdany [...]‖ Dalej opis
jego zachowania: „To powolny, to rzutny/ To zapalny, to smutny, / w mowę własną dziwnie
zasłuchany‖. Opis wyglądu Konrada polega na poetyckim – ponieważ wyrażony leksemami
wartościującymi951: powolny, zapalny, dziwnie zasłuchany – wymienieniu cech bohatera. Dla
porównania, zestawmy charakterystykę Samotnika: „Ni młoda jego twarz, ni stara/ nos orli,
wielkie, łyse czoło; zaklęta w twarzy jedna wiara‖. Opis Samotnika odzwierciedla percepcję
człowieka; od pierwszego wrażenia, po szczegółową charakterystykę wyglądu twarzy do
mimiki i w dalszych fragmentach opisuje zachowanie Samotnika. Dzięki takim zabiegom
fragmenty tekstu pobocznego aktualizują wydarzenie sceniczne. Wygląd i zachowanie postaci
– wbrew tradycji dramatycznej – nie są dane raz na zawsze w tekście pobocznym, ale stają się
w procesie językowej kreacji952 stylu poetyckiego. Zaś poprzez rozbicie wewnętrznej formy
dramatu w Wyzwoleniu osiąga się efekt ironii – dystansu wobec nadrzędności tekstu
głównego wobec tekstu pobocznego.
Wewnętrzna gra konstruktami tekstu uniemożliwia gatunkowe zaszufladkowanie
Wyzwolenia.
mikrotekstów,

Łatwiejsze
np.

może

wspomnianą

okazać
już

się

wydzielenie

kwestię otwierającą

gatunków
sztukę,

poszczególnych
czyli

didaskalia

wypowiedziane można spróbować nazwać balladą – gatunkiem synkretycznym. Są w nim i
cechy liryki (forma) i epiki (narracyjność, retardacja), i dramatu (dialogiczność –
fabułotwórczosć). Również poszczególne partie tekstu można spróbować sklasyfikować
gatunkowo. Taka operacja pokaże, że Wyspiański przełamuje antyczne gatunki, włączając w
grę odbiorców. Przyjrzyjmy się ostatniemu monologowi Konrada: sam już na wielkiej pustej
scenie. Na proch się moja myśl skruszyła. Wstyd mię i rozpacz precz stąd żenie. - Na
951

Zob. T. Skubalanka, O ekspresywności języka, „Annales Universitas Mariae Curie-Sklodowska‖, 1973, s.
125-126.
952
Rozumienie językowej kreacji za: Eadem, Językowa kreacja Jacka Soplicy, [w:] Mickiewicz-SłowackiNorwid. Studia o języku i stylu, Eadem, Lublin 1997, s. 21
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Świętym-Krzyżu północ biła. [...]. Tekst po pierwszej lekturze przypomina hymn: strofa
czterowersowa, rymy krzyżowe, nastrój patetyczny. W tym tekście uobecnia się element
rozbijający

iluzję harmonii – to liczba zgłosek – dość nietypowa, ponieważ mamy do

czynienia z 9-zgłoskowcem. Taki układ sylab nie wpisuje się w tradycję wersyfikacji polskiej,
rozbija on intonację tekstu. Pozorna harmonia w dysharmonii – tak można, upraszczając,
określić poetykę sformułowaną tekstu.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, struktura Wyzwolenia (wewnętrznie)
rozbija się na mikrostruktury

formalne (dialogi – didaskalia) i genologiczne (liryka

bezpośrednia, ballada, dramat). Można więc mówić o antyformie dramatu, rozumianej jako
intencjonalne (zamierzone, celowe) dekonstruowanie tradycyjnej formy dramatu953.
Treść tekstu postuluje obnażenie teatru z jego tradycyjnych rekwizytów. Widzom jawi
się: „Wielka scena otworem, /przestrzeń wokół ogromna, /jeszcze gazu i ramp nie świecono‖.
Natomiast forma tego tekstu ukazuje nagość dramatu. Proces tworzenia wychodzi poza obiekt
sztuki (zamknięte dzieło).
Ponieważ widz/czytelnik nie dostaje zamkniętego dzieła,

skłaniany jest

do

podejmowania dodatkowego wysiłku interpretacyjnego; poddana dekreacji forma zmusza
odbiorcę do uczestnictwa w jej współtworzeniu. Co istotne: znaczenia poszczególnych
konstruktów nie są już tradycyjnie zhierarchizowane, a bez tekstu pobocznego,
zmetaforyzowane dialogi i monologi wydają się niezrozumiałe. W związku z tym forma
tekstu przybiera postać gry nie tylko wewnętrznie, ale również zewnętrznie – z
czytelnikiem/widzem.

Odbiór

dramatu

wiąże

się

z

odnawiającym

interpretacyjnym, ponieważ utarte ścieżki analityczne nie wystarczają, aby

się

procesem

odkryć sens

dzieła. Konstrukcja dramatu umożliwiła nowoczesny – jak na początek XX wieku – zabieg
reżyserski: manipulację znaczeniami. Wybór didaskaliów do inscenizacji lub ich redukcja
decydują o potencjale interpretacyjnym wpisanym w dzieło. Wybór czyni z reżysera dramatu
inscenizatora sztuki widowiskowej.
Po przeanalizowaniu formy dramatu i relacji między niektórymi konstruktami oraz
tym konstruktami i odbiorcami dostrzega się, że zarówno we wnętrzu tekstu, jak i jego
zewnętrzu toczy się gra. Gra teatralna (sztuka) nie tylko tematyzuje Wyzwolenie, ale również
jest

zasadą

porządkującą,

wynikająca

przede

wszystkim

z

antyformy

tekstu.

Można zatem stwierdzić, że dramat Wyzwolenie pomimo swej modernistycznej genezy
jest zdominowany przez cechy tekstu postmodernistycznego, czyli: dekreację, grę, działanie
przeciwko interpretacji oraz uczestnictwo.
953

W celu naświetlenia kontekstu – dygresyjnie – przypominam o roli Stanisława Wyspiańskiego w
reformowaniu polskiego dramatu i teatru. Mamy na myśli m.in. wdrażanie w praktykę pisarską oraz
inscenizatorską koncepcji Richarda Wagnera Gesamtkunstwerk, czyli syntezy sztuk.
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Relacja jednostka – zbiorowość
Przez formę dramatu dochodzimy do relacji między jednostką (Konradem) a
zbiorowością (Maski). Jak wspomnieliśmy wcześniej w celu zaprezentowania tychże relacji
poddajemy analizie akt II. O części centralnej dramatu, czyli dialogu z maskami, Aniela
Łempicka pisze, iż z komentarza zawartego w brulionie Wyzwolenia wynika, że „maski – to
ludzie‖954. W badaniach nad Wyzwoleniem przyjęło się uznawać, że polemika z aktu II jest
polemiką ze społeczeństwem doby Wyspiańskiego.
Stanowi ona zasadniczą dyskusję nad tą ujrzaną i przeżytą współczesnością [...] rozprawę
ze sposobem myślenia, postawą i poglądami Polaków. Te postawy, poglądy, sposoby
myślenia prezentują Maski.955
W Akcie II Konrad przeprowadza batalię o siebie – jednostkę. Przyjrzyjmy się
symbolicznemu znaczeniu Masek. Zgodnie ze wskazówkami, zawartymi w didaskaliach –
Maski to ci, którzy nie są szczerzy. W kontekście kulturowym zaś stanowią one alegorię
sztuki teatru. Maska była nieodłączną częścią stroju śródziemnomorskiego, starożytnego
aktora. Przede wszystkim za pośrednictwem wizerunku Melpomeny, trzymającej maskę
tragiczną i komiczną w ręku, stała się atrybutem sztuki teatru. Można zatem przyjąć, że w
Wyzwoleniu Maski przyjmują omawiane wyżej oba znaczenia. Konrad, dyskutując z
Maskami, dyskutuje z samą sztuką sceniczną, co za tym idzie polemizuje z regułą udawania i
formą iluzji, postulując reformę teatru. Stworzyć zatem teatr nowy.
Konrad zdaje sobie sprawę z niejednoznaczności wypowiedzi Masek i prowadzi z nimi
swoistą grę językową. Stosuje aluzje, ironie, pytania retoryczne. W wymianie zdań z Maską 2
pyta: „I cóż w tym Olimpie spokoju mówią o Polsce?‖ Odpowiedź stanowi milczenie,
dlatego – zorientowany w sytuacji Konrad – ripostuje: „Wy chcecie żyć i plwać na wszystką
rękę, która was i podłość waszą odsłania‖. Zdanie to stanowi – w planie symbolicznym956 –
komentarz do budowy dramatu, ponieważ Wyzwolenie odsłaniania mechanizmy tworzące
teatr (widowisko) oraz dramat.
Dostrzegalne jest również, że ostatnie kwestie Konrada z rozmów z kolejnymi Maskami
odwołują – poprzez ironię i niedopasowanie stylistyczne względem tematu – konstruowane
w toku akcji dialogi. Wiąże się to z rozpoznaniem fałszu rozmówcy (jak wyżej cytowany
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A. Łempicka, op. cit., s. XVIII.
Loco cit.
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S. Świontek, Wykład jedenasty. Dialog dramatyczny a dialog potoczny. Część druga, [w:] Sławomira
Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze, L. Karczewski, I. Lewkowicz, M. Wójcik,
Łódź 2003, s. 80-82.
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fragment) lub uznaniem siebie

za niezależną jednostkę, np. „Wszystko, co myślę, jest

definicją [...] Ostatecznym określeniem i wszystko, co myślę, zależy ode mnie‖.
Poza dekonstruowaniem utworzonych w toku dyskusji znaczeń, rozmówcy dodatkowo
uczestniczą we wzajemnych wypowiedziach, np.
KONRAD:
I jedyną drogą dla rozwoju tych tajemnoc jest...
MASKA 5
Jest według ciebie...
KONRAD
Milczenie. –
Boleję nad tym, że w ogóle myślisz.
MASKA 5
I że myśli mojej pod korzec schować nie można.
KONRAD
Czynisz to zwłaszcza z myślą innych.
MASKA 5
Zwłaszcza z niedorzeczną myślą cudzą.
Takie prowadzenie rozmowy pomimo niezgodności w poglądach, jednoczy. Nawet,
jeśli układ kwestii przypomina stychomytię (czyli – najprościej wyjaśniając – żywy dialog,
zbudowany z krótkiej wymiany zdań).
Analizując relacje między Maskami a Konradem

poza retoryczną grą, ironią,

uczestnictwem należy uwydatnić organizujący wypowiedź styl potoczny. Treść dotyczy
m.in. modusu (sposobu istnienia) sztuki wybitnego artysty, natomiast sposób mówienia
(forma przekazu) odwołuje tę nastrojowość. Bohaterowie mówią prozą (przypomnijmy: w
dramacie, w którym didaskalia przypisane Dekoracji są tekstem poetyckim). W ich
wypowiedziach przeważa parataksa (czyli zdania współrzędne) nad hipotaksą (czyli zdaniami
podrzędnymi), co charakteryzuje styl opisowy, potoczny, nie analityczny – umożliwiający
konstruowanie fabuły. Można zatem stwierdzić, że w relacji Maski – Konrad dodatkowo
prezentowana jest kombinacja patosu i niskości.
Kiedy weźmie się pod uwagę zasady relacji, łączące poszczególne konstrukty,
konstrukty i odbiorców oraz porówna się je z relacjami zachodzącymi między Maskami
(grupą) a Konradem (jednostką), dostrzega się paralelność wymienionych typów
oddziaływań. Nie tylko zewnętrzne i wewnętrzne relacje, lecz również relacje między
Konradem a Maskami opisują m.in. takie kategorie jak: gra, uczestnictwo, ironia, dekreacja.
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Nadrzędną zasadą organizującą – również w kontekście współistnienia relacji Konrad-Maski
– jest gra. Należy przy tym dopowiedzieć, że kwestie Konrada w akcie II uzależnione są od
istnienia Masek. Bez kolejnych przedstawicieli tej zbiorowości (dwadzieścia dwie Maski )
Konrad nie mógłby wypowiedzieć siebie. To na ich tle prezentuje się główny bohater
Wyzwolenia. Bez kontekstu istnienia Masek nie mógłby wyrazić siebie tak, jak czyni to,
uzupełniając wypowiedzi swoich rozmówców. Dzięki formie rozmów oraz sposobom
budowania znaczeń można powiedzieć, że w akcie II jednostka daje się wyodrębnić z grupy,
manifestując swoją podmiotowość oraz niezależność.
Powtórzmy ostatnie pytanie właściwe dla rozważań w tej krótkiej analizie: reprezentantem
jakiego typu bohatera może być Konrad? Konrad – nosiciel imienia romantycznego bohatera.
Biorąc pod uwagę wnioski z dotychczasowych dociekań , należy zrewidować romantyczne
konotacje powiązane z główną postacią Wyzwolenia. Tym celom należałoby poświęcić
odrębne studia. Tutaj postaramy się jedynie naszkicować problematykę związaną z jawiącymi
się w akcie II cechami Konrada.
Konrad – jednostka

Na podstawie kolejnych dyskusji z Maskami odtworzymy katalog cech Konrada.
Główny bohater Wyzwolenia deklaruje swobodę i opanowanie własnych myśli. Dyskutuje z
Maskami w imię nienawiści, na którą – wg niego – należy się odważyć. Miłość uważa za
kłamstwo. Uznaje, że „Artystami są wszyscy. I ci, co o tym wiedzą i ci, co o tym nie wiedzą
zgoła o sobie‖. Z krytycyzmem podchodzi do ówczesnej twórczości. Z ironią stylizuje swoją
wypowiedź na modernistyczną. Ówczesną lirykę nazywa niczym. Wierzy, że poprowadzi
dojrzałą

społeczność

Do momentu

do

wyzwolenia

–

na

śmierć

w

podziemiach

Wawelu.

rozmowy z Maską 7 Konrad prezentuje siebie jako człowieka

wyważonego, umiejącego odrzucić obłudę. W swojej wizji sztuki optuje za pluralizmem,
przy jednoczesnym odrzuceniu ówczesnych kanonów. Widzi w sobie wodza dojrzałej
społeczności. Od rozmowy z Maską

7

kontestuje bierność (konceptualną wizję

rzeczywistości), wskazując cel nienawiści: „Tam, czyli na Wawel‖. Podkreśla, że Wawel
(śmierć) jest niczym, a każdy, kto pójdzie za nim staje się Edypem. Dalej jednak porzuca
wizję zaprojektowanej śmierci na rzecz śmierci przypadkowej, wywołanej wielkim ruchem
wszystkich. Po tym odkryciu Konrad przestaje utożsamiać wyzwolenie społeczności/grupy ze
śmiercią. Odtąd planuje własne wyzwolenie – wyzwolenie myślenia . Zatrzymajmy się przy
tych spostrzeżeniach.
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Do rozmowy z Maską 11 Konrad zmienia swoje postrzeganie. Wcześniej wydawał się
być pewny swoich sądów, w autokreacji wodza prowadzącego do wyzwolenia poprzez
śmierć, i reformatora negującego ówczesną wartość sztuki. Teraz porzuca prymat myśli - na
rzecz działania. Dochodząc do wizji konieczności przypadkowej śmierci, wątpi w swobodę
własnych myśli; uświadamia sobie własną maskę. Rośnie w nim poczucie zależności od
innych. Dostrzegalna jest zatem przemiana Konrada. Od jednostki wybitnej (z konieczności,
ponieważ osadzonej w tradycji romantycznej) do jednostki wpisanej w „Wielki Ruch‖ (ciągłe
zmiany, przypadkowość, wielość i różnorodność). Konrad zmienia się w jednostkę,
stanowiącą część grupy; uczestniczącą, a nie antagonizującą.
W dalszych dyskusjach prowadzonych w akcie II Konrad zdejmuje swoją maskę.
Krytykuje mitologizację Polski: tworzenie wizji zamiast podtrzymywanie cech narodowych.
Ironicznie mówi: „Każdy Polak, jako skoro zacznie gadać tak ze słabą głową, przegada
wszystko, a on jest tylko od tego, żeby siedział w swoim kącie, na swoich śmieciach i był‖.
Potem dopowiada: „I nie filozofować, bo to gubi naród‖. W tych słowach odcina się od
literackiej popowstaniowej tradycji romantycznej. Zastanawiać może jedynie odebranie przez
Konrada głosu prostym ludziom. Czy uważa, że lepiej być biernym niż szkodzącym Polsce?
Kolejne wypowiedzi precyzują obraz zwykłego Polaka. Człowiek ten powstaje na skutek
spauperyzowania wielkiej poezji. Ponieważ każdy może powtarzać utarte poetyckie wizje
Chrystusowe, należy zabronić je wypowiadać, gdyż sztuka już nie wystarcza.
Konrad stwierdza, że zaproponowana przez romantyków sztuka tworzy mity
narodowe, dlatego się przeciwko niej buntuje, kontestuje ją. Uważa, że taka sztuka tworzy
niewolniczy patriotyzm i zniewala narodowość. Za prawdziwe wyzwolenie siebie – jednostki
uznaje nie filozoficzną teorię rzeczywistości, lecz jej zrozumienie. Dlatego zaczyna – jak sam
to określa – „logicznie myśleć‖, aby pojąć rzeczywistość nie jako ogólną, abstrakcyjną
całość, lecz jako dostrzegalną poprzez jej poszczególne epizody. Porzuca wielkie wizje:
„przypatruję się drobnym zdarzeniom i żyje tym życiem nieustawnych tragedii
drobnoustrojów [...] tworów małych, które gromadzą, idą, ale wcale w gromadach nie są, i
które giną pojedynczo‖.
Główna postać Wyzwolenia nie jest postacią statyczną. W akcie II przechodzi szereg
metamorfoz. Początkowo: pewny siebie, marzący o zbawczej śmierci pośród bohaterówlegend Polski, potem negujący zasady rozumowego poznania. Nie wierzy, przecząc swoim
początkowym przekonaniom, w niezależność myśli. Odrzuca ciążące na nim brzemię
wieszcza narodowego, poprzez zrozumienie, że nie mity, lecz codzienne, drobne zachowania
czynią kogoś reprezentantem konkretnego narodu. Konrad, prowadząc grę z Maskami,
prowadzi słowną szermierkę z samym sobą. Poprzez kolejne wymiany zdań sokratejską
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metodą dekonstruuje swój zawikłany w tradycję obraz romantycznego bohatera. Nie tylko
forma dramatu (wewnętrzna i zewnętrzna) i relacje między Konradem a Maskami, ale
również dynamizm głównego bohatera jest grą. Grą z samym bohaterem. Konrad nie wierzy
w poznanie logosu. Intuicyjnie przypatruje się szczegółom. Odrzuca, jak postmoderniści,
wielkie narracje. Przy tym, choć wydaje się „pozornie zdefiniowany i istnieje w ramach
pewnej części fabularnej, ale równocześnie o jego statusie decyduje nieustanna gra pomiędzy
pragnieniem

nadania

własnej

egzystencji

pełnej

substancjalności

a

ciągłym

jej

brzmieniem‖957.
Podsumowując rozważania właściwe dla tego referatu, należy stwierdzić, że
modernistyczna geneza dramatu nie wyklucza postmodernistycznych strategii w budowie
dzieła, którego nadrzędną zasadą jest gra (zarówno znaczeniami, rekwizytami, strukturami
tekstowymi, jak również ujawniająca się w nieoczekiwanych zestawieniach i relacjach, co w
efekcie prowadzi do przełamywania tradycyjnych zasad dramatu). Tekst – wewnętrznie –
prowadzi między poszczególnymi elementami grę, zmuszając ówczesnych widzów do rewizji
dotychczasowych sposobów recepcji dzieła. Analogiczna zasada rządzi relacjami jednostkazbiorowość, dzięki czemu – pomimo niespójności poszczególnych fragmentów dzieła –
można mówić o swoistej harmonii kompozycji treści, i formy dramatu.
Na sam koniec chcemy zaznaczyć, że postmodernistyczna analiza Wyzwolenia,
zaprezentowana w tym artykule, nie została wyczerpana. W dalszej perspektywie badań
ciekawe może okazać się odniesienie do mitów i mitotwórstwa narodowego oraz
porównawcze studia nad krytyką mesjanizmu i mitologizacją narodu, również w kontekście
współczesnej polityki historycznej. Ze względu na skrótową formę artykułu, wspomnianymi
tematami zajmiemy się w innej pracy.
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D. Olszewska-Sajewska, op. cit., s. 249.
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mgr Elwira Kamola
Uniwersytet Gdański
Wybrana działalność Emmy Dmochowskiej z Jeleńskich (Elian)
Była zasłużoną i bezinteresowną działaczką społeczną na polu tajnej oświaty. Pracę jej
cechowała wrażliwość na społeczne potrzeby, postępy nauki pragnęła wiązać z wymogami
życia. Publikacje stały się dalszym ciągiem społecznej pracy dla oświaty każdej warstwy
narodu. Kontynuowała swoje postanowienia i pracę pomimo wielu przeszkód i wyrzeczeń,
zawsze z ogromnym poświęceniem. Brała czynny udział w pracy społecznej i narodowej.
Prowadziła bezpardonową walkę z rosyjskim rządem i nigdy w niej nie ustała. Swoimi
utworami chciała nauczać, przestrzegać, wskazywać znaczenie książki w życiu gorliwego
czytelnika.
Czesław Jankowski nazwał Emmę Dmochowską ,,patriotką bez leku i skazy‖ w 1921
w napisanym szkicu z okazji dziesiątej rocznicy śmierci wileńskiej działaczki, redaktorki i
pisarki958. Życiem i postepowaniem Emma Jeleńska potwierdziła słuszność tezy, którą w roku
1920 zaprezentowała Emilia Węsławska, która zauważyła, iż prawdziwym posłannictwem
kobiety jest aktywna działalność, postawa strażniczki idei narodowych, krzewienie kultury i
oświaty959. Posługiwała się pseudonimem Eljan lub obocznie Elian960. W swojej twórczości
chętnie podejmowała współczesne obyczajowo-społeczne aspekty, akcentowała patriarchalne
cnoty, popierała narodową i obywatelską postawę ziemiaństwa961.
Działalność

powieściopisarki

obejmowała

trzy

dziedziny:

literaturę

piękną,

ludoznawstwo, pracę społeczną patriotyczną i oświatową. Mieszkając w Komarowiczach
zainteresowała się kulturą i życiem Poleszuków, wpływ na jej zaabsorbowanie mieli Z.
Wolski i J. Karłowicz. Dzięki wskazówkom i poradom zaczęła dokumentować obserwowany
folklor962. Pilnie zajmowała się również badaniem materialnej kultury, zwyczajów i wierzeń
głównie obywateli Polesia. Wskazywała na izolację tego obszaru. Jednak zauważała jego
unikatowość, bogactwo wewnętrznego świata jego obywateli a także wyjątkowość kultury.
Dzięki własnym spostrzeżeniom, obserwacjom zbierała materiały badawcze. Warto
podkreślić, że krytycznie podchodziła do zgromadzonego materiału. Skrupulatnie zdobywała
958

I. Fedoroviĉ, Emma Jeleńska-Dmochowska – „patriotka bez lęku i skazy”, [w:] Vilniaus kultūrinis
gyvenimas: moterų indėlis, 1900-1945: mokslinės konferencijos, vykusios 2003 m. balandžio 24 d., papildyti
pranešimai, opr. A. Lapinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, s. 46.
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Ibidem, s. 61.
960
Słownik pseudonimów pisarzy polskich, XV w.-1970 r., pod red. E. Jankowskiego, t. 1, Wyd. Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, warszawa 1994, s. 486.
961
Literatura polska XX wieku, pod red. A. Hutnikiewicza, Wyd. PWN, Warszawa 2000, s. 119.
962
Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice, biografie, pod red. E. Fryś-Pietraszkowej i A. Spiss,
Wyd. Polskie towarzystwo ludoznawcze, t. 2, Kraków 2007, s. 130.
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materiały dotyczące obrzędów, mitologii i wiary. Najważniejszą etnograficzną pracą była
monografia, bardzo dobrze znanego jej od dzieciństwa miejsca, Wieś Komarowicze w
powiecie mozyrskim. Zwróciła uwagę na budownictwo, wierzenia, pracę mieszkańców,
położenie wsi, gospodarkę, tradycje, obrzędy rodzinne963. W czasopiśmie ,,La Tradition‖
popularyzowała także kulturę ojczystą. W paryskiej gazecie w roku 1895 opublikowała tekst
Un village en Polѐsie. Ukazało się również osiem ludowych pieśni białoruskich w latach
1894-1895964.
Angażowała się w aktywny udział w inicjatywach lokalnych. Przykładowo w księdze
jubileuszowej z okazji uczczenia setnej rocznicy urodzin wieszcza Adama Mickiewicza
zamieściła tekst Świteź. W pracy z 1906 roku znajdujemy nowelę pod tytułem Przy lampie,
która weszła w skład zbiorowego tomu Znad Wilii i Niemna. W jednym z numerów
,,Tygodnika Ilustrowanego‖ można było przeczytać tekst Przed świtem a w roku 1908 w
innym czasopiśmie ,,Jednodniówka literacka na kolonie letnie‖ jest zamieszczony List Józefa
Bociuka do matki. Z kolei ironiczny tekst autorstwa Elian dotyczący obyczajów widnieje w
Albumie szubrawieckim965.
Udostępniała swoje mieszkanie dla występów teatru amatorskiego (zawracalni).
Prowadziła także amatorski zespół. Obecność publiczności tłumaczyła tym, że osoby, które
przybyły, są jej prywatnymi gośćmi. Udawało jej się nieustannie usypiać czujność władzy. W
roku 1905 została jedną z organizatorek przedstawienia amatorów w Druskiennikach.
Dokładnie trzy lata później wystąpiła w kabarecie ,,Ach‖ Minkiewicza Michała. W
karnawałowym występie zaprezentowała się wileńskiej publiczności w jednej z głównych
ról966. Dialog dramatyczny Wieszczba róży ukazał się w 1884 w czasopiśmie ,,Echo
Muzyczne, Teatralne i Artystyczne‖. W roku 1886 na łamach ,,Biesiady Literackiej‖ Emma
Dmochowska opublikowała dramatyczny obrazek Promyk. Wymienione tytuły były jedynymi
drukowanymi próbkami dramatycznymi. Trzy napisane przez nią sztuki, Syn, Krzywda,
Chwila, nie doczekały się nigdy druku. Na scenie w Łodzi i w Wilnie wystawione były dwie
pierwsze z wymienionych sztuk. Sztuka Syn zdobyła uznanie na dramatycznym konkursie
im. Henryka Sienkiewicza. Z kolei w 1912 w Warszawie można było obejrzeć sztukę
Chwila967.
Wedle źródeł powstawały z jej dobrej myśli szkoły, seminaria nauczycielskie,
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Ibidem, s. 131.
I. Szulska, Przykładem i piórem. Codzienność Emmy Jeleńskiej- Dmochowskiej (1864-1919) w świetle
twórczości i dokumentów epoki [w:] Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś,
Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 197.
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czytelnie, ochrony. Bardzo szybko zdobywała współpracowników, ponieważ doskonale
potrafiła wszystkim kierować i każdy z miłą chęcią podejmował z nią współpracę. Emma
Dmochowska była osobą skromną, nigdy nie pragnęła rozgłosu i popularności, preferowała
innych wysuwać na plan pierwszy. W drugim roku wojny postanowiła nawiązać łączność
Polski z Wilnem968. W czasie okupacji niemieckiej założony został Związek Patriotek przez
Emmę Dmochowską. Zasadniczym celem było polityczne uświadomienie, wskazywanie
nadużyć okupacyjnych, opisywanie nastrojów ludności i wyrażenie chęci łączności z Polską.
Wszystkie pilnie zbierane informacje wysyłano głównie do Warszawy i Szwajcarii. Było to
cenne źródło w latach 1916-1918. W roku 1920 związek został rozwiązany dobrowolnie969.
Opisując działalność polityczną nie należy pominąć faktu, że wspólnie z Elizą
Orzeszkową, Konstancją Skirmunttówną i Aliną Wilejszisową sformułowały odezwy, które
zatytułowano Do wyborców i wybrańców naszych ziem i miast i odezwę Do współobywatelek
naszych. Zostały sformułowane w 1906 roku. Niestety słabe poparcie kobiet nie przyniosło
oczekiwanych rezultatów970. Warto dodać, że publikacja Dmochowskiej Kalwaria pod
Wilnem początkowo ukazała się w czasopiśmie ,,Tygodnik Ilustrowany‖, jednak dopiero w
1903 roku w Wilnie światło dzienne ujrzało wydanie książkowe. Miało ono wymiar
patriotyczny, celem miało być krzepienie w czasach rządów carskich971. Warto przytoczyć tu
cenne słowa: ,,Emma Jeleńska z pośród wielu współczesnych jej autorek, wyróżnia się tem,
że wyraźnie i jakgdyby i jak na owe czasy jasno mówi o sprawie polskiej. Jest bowiem
związana silnemi węzłami

miłości i przywiązania

z ziemią, z której czerpie moc i

natchnienie… Jeleńska ma tę charakterystyczną właściwość swego talentu, że wypowiada się
zdecydowanie, nie rzuca tematów do dyskusji, lecz rozpoczyna ją jakgdyby zaznaczeniem
własnego, umotywowanego stanowiska‖972.
Działaczka założyła w roku 1924 Koło im. Emmy Dmochowskiej. Poza Wilno były
wysyłane tzw. wędrowne biblioteczki do wybranych szkół. Nie wszystkie pozycje książkowe
wracały zawsze do Koła. Niektóre placówki były likwidowane, a zgromadzone zbiory
pozostawały bez nadzoru. Zdarzały się także takie przypadki, że pozostawione pozycje
stawały się pretekstem do stworzenia księgozbioru, bądź wzbudziły zainteresowanie starszej
młodzieży i zachęcały do czytelnictwa. Niektórzy zwracali się z prośbą o stworzenie
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biblioteki973.
Elian traktowała swoją działalność literacką jako zajęcie uzupełniające i dodatkowe.
Tworzenie nowel, powieści, dramatów było rozrywką, wykonywaniem ,,damskiej robótki‖
bądź tworzeniem pseudo gobelinu. Celem życia i powołaniem do końca życia pozostała
działalność społeczna i oświatowa o wyraźnym charakterze narodowo-patriotycznym974.
Dwie główne publikacje Panienka i Dwór w Haliniszkach oscylowały wokół aktualnych
wówczas tematów wynarodowienia, ratunku rodzinnego majątku przed oddaniem w obce
ręce, zrusyfikowania. Emma Jeleńska bardzo szybko zyskała ogólnopolski rozgłos, warto
dodać, że nie dorównywał jej pod wspomnianym względem nikt z dawnych wileńskich
literatów975. Popełnione nowele i dzieła publikowała głównie na łamach czasopism ,,Kurier
Codzienny‖, ,,Kurier warszawski‖, ,, Tygodnik Ilustrowany‖. Z kolei artykuły dotyczące
kwestii ludoznawczych ukazywały się w ,,Wiśle‖.
Emma Dmochowska kształciła się pod okiem matki z prywatnymi nauczycielami.
Pierwsza napisana powieść Żółte róże nie została opublikowana. Została pozytywnie
oceniona przez Czesława Jankowskiego i oscylowała wokół kwestii żydowskiej. Działalność
pisarska rozwinęła się dopiero po roku 1897. Wówczas na konkursie zorganizowanym przez
,,Kuriera Codziennego‖ zdobyła główną nagrodę za powieść pod tytułem Panienka976. Elian
w roku 1890 wyszła za mąż za lekarza Kazimierza Dmochowskiego. Przyjęła nazwisko
podwójne. Interesujący jest fakt, że nadal podpisywała swoje utwory pseudonimem lub
nazwiskiem

panieńskim.

Oboje

mieli

wspólne

poglądy

i

wartości.

Mąż

był

współpracownikiem, przyjacielem, pomocnikiem. Brał czynny udział w krzewieniu kultury i
oświaty polskiej na Litwie977.
Emmę Dmochowską jako redaktorkę oskarżono za zamieszczenie w numerze
trzynastym ,,Zorzy Wileńskiej‖ (26.03. 1909) artykułu Marji Wysłouchowej. Uznano, że
artykuł Bitwa pod Racławicami miał charakter agitacyjny, pobudzał polską część
społeczeństwa do zdrady i buntu. Kolejno zamieściła w numerze czterdziestym szóstym
wymienionego czasopisma w rubryce Tydzień polityczny informacje o finlandzkich sprawach,
informacje te uznano za pobudzające do buntowniczych czynów. W opisywanym numerze
znaleziono także wzmiankę w innym dziale Wiadomości bieżące o cerkiewno-parafialnych
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szkołach. Przedstawiona informacja uznana została za nawołującą do nienawiści pomiędzy
narodowościami978. Izba sądowa dnia 27 sierpnia wydała wyrok. Oddalono zarzut dotyczący
artykułu Marji Wysłouchowej. Została skazana Elian na miesiąc aresztu w związku z dwoma
pozostałymi zarzutami979. W ,,Kurjerze Wileńskim‖ z 1911, dokładnie w numerze 127(247),
można znaleźć informację, iż Emma Jeleńska skazana została na dwa miesiące aresztu980.
Redaktorka zwracała szczególną uwagę na poziom literacki pisma, pragnęła dostosować go
do kompetencji czytelniczych odbiorców, był to czas najintensywnego rozwoju pisma.
Nakład był duży wynosił 2360 egzemplarzy. Gazeta uznana była za postępową i w
porównaniu z czasopismem, także skierowanym do ludu, ,,Przyjaciel Ludu‖ miała charakter
w mniejszym stopniu nacjonalistyczny981. W artykule Dwie śmierci pojawia się informacja:
,,Żadne wieści, ani argumenty nie zachwiały jej wiary w to, że Litwa musi być z Koroną, że
oto już wojsko polskie idzie na odsiecz broniącemu się Wilnu, a rząd polski roztacza nad nim
opiekę‖982.
Była również redaktorką czasopisma ,,Jutrzenka‖. Pozostawała pod wpływem
twórczości Elizy Orzeszkowej. Popierała wychowanie tradycyjne, patriotyzm i pozytywny
wpływ pracy na życie człowieka983. Od stycznia 1910 roku ,,Jutrzenka‖, gazeta dla ludu,
wiernie kontynuowała

tradycje poprzedniego czasopisma ,,Zorzy Wileńskiej‖. W

rzeczywistości wydawała ją Emma Jeleńska, jednak jako redaktorzy figurowali: Kuncewicz
Witold, Korolec Józef, Palczewski Stanisław, bowiem powieściopisarka pragnęła uniknąć
jakichkolwiek kłopotów z cenzurą. Sporadycznie pojawiały się artykuły o litewskiej
tematyce984. Przy czasopiśmie ,,Jutrzenka‖

utworzyła stypendia dla młodzieży, którą

wysyłała do: Pszczelina, Kruszynka, Mieczysławowa, Krzyżewa. Miało to na celu szerzenie
gospodarczego postępu i oświaty polskiej. Warto podkreślić, że także na wsi Emma
Dmochowska prowadziła działalność oświatową. Jeździła i zachęcała do edukacji, wysyłała
ludówki, nauczała, wspomagała słowem i sprawdzała szkoły, często wspomagając je
finansowo985. W piśmie ,,Jutrzenka‖ Emma Dmochowska była odpowiedzialna za
prowadzenie działu korespondencji z odbiorcami. Ponadto samodzielnie redagowała dodatek
dla najmłodszych odbiorców ,,Grządkę‖. Potwierdzała słuszność postawionej tezy, że
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wychowywanie dzieci to budowanie przyszłej Polski986.
W literaturze praca nauczycielek określna jest jako zadanie, które łączy ze sobą cechy
misji społecznej z cechami zawodu987. W roku 1916, gdy Niemcy zajęli Wilno, kilka kobiet
przy ulicy Pańskiej założyło salę edukacyjną. Kształcono tam młode dziewczyny a także
stworzono miejsce zarobku. W tych ciężkich warunkach dla okolicznej ludności
powieściopisarka razem z Sokołowską Heleną wskazały na potrzeby pracownic, pragnęły
przekazać im pewien zasób ogólnokształcących umiejętności i wiadomości. Z przytoczonej
idei powstała niższa zawodowa szkoła. Uczono w niej hafciarstwa, krawiecczyzny i
bieliźniarstwa. Towarzystwo Pomocy Ofiarom wojny wspierało założoną szkołę i internat,
dzięki temu wsparciu przetrwała cały okres niemieckiej okupacji988. Szkoła zawodowa niższa
dla dziewcząt została założona z prywatnych funduszy Emmy Dmochowskiej. Po śmierci
zasłużonej działaczki została przekształcona w Średnią Szkołę Przemysłowo-Handlową
imienia Emmy Dmochowskiej989.
W pedagogicznej działalności współpracowała z najzdolniejszymi nauczycielkami.
Przykładowo z Marją Szostakówną, z którą wspólnie objeżdżała szkoły i urządzała
pogadanki, pokazy z przyrody a także historii. Emma Jeleńska samodzielnie jednak
przeprowadzała wszystkie egzaminy. W miejscu swojego zamieszkania organizowała
spotkania z młodymi nauczycielkami. Tłumaczyła im, że zmuszone do egzystencji w
biednych domach, bez zapewnienia higieny, przy małych racjach żywnościowych, pod
nieustanną groźbą aresztu będą uczyły dzieci . Pragnęła dla kraju uczynić wiele. Ludność czy
to miejska czy to wiejska zawsze starała się jej pomóc i nigdy nie zdarzyło się, by ktokolwiek
o działalności Eljan doniósł na policję. Ludność otaczała wysyłane nauczycielki opieką. W
mieście otworzyła bardzo tanią gospodę dla przyjeżdżających nauczycielek. Ponieważ
pragnęła uchronić je od wyzysku990. Oprócz wymienionych pól działalności Emma
Dmochowska prowadziła wiejski sklep, dzięki temu lepiej mogła poznać potrzeby
ekonomiczne ludu991.
Priorytetowym zadaniem szkoły stało się przekazanie zawodowego kształcenia
kobietom, ogólnokształcących wiadomości dla celów zarobkowych a także chęć podniesienia
duchowego poziomu. Zwracano uwagę na utrzymanie nieustannego kontaktu z aktualnymi
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wymaganiami i płynnym przystosowaniem się do nich. Oprócz ustalonych zajęć
dydaktycznych urządzano wycieczki, konkursy a także zwiedzanie wystaw czy zabytków 992.
Warto przytoczyć ważny cytat: ,,Robiła to tak cicho, bez rozgłosu o sobie, że zaledwie
najściślejsze grono ludzi zakonspirowanych w tej tajnej organizacji wiedziało o tem, co i jak
ona robi. A jak od wielkiego płomienia lecą iskry zapalając ogniska dokoła, tak od jej duszy
gorącej i pełnej zapału szło płomię do młodych, śpiących dotąd duszyczek jej uczennic,
przyszłych ,,ludówek‖. Widząc jak ofiarnie i wytrwale pracuje ich kierowniczka, nie
zrażająca się żadną niewygodą, żadnym trudem, i one stawały ochoczo z zapałem do swej
pracy‖993.
Siostra jej męża Justyna Dmochowska pomagała Emmie Jeleńskiej w działalności
oświatowej. Samodzielnie prowadziła w placówkach edukacyjnych zajęcia o moralności i
religii. Ludwika Życka podkreśliła, że dotąd nie słyszała tak interesujących, intrygujących i
przekonujących

wykładów dotyczących wybranych aspektów z religii994. Podpis Emmy

Dmochowskiej z Jeleńskich nie widniał nigdzie, dlatego nikt nie wiedział o zadaniach, pracy,
problemach i ofiarności,

jaką wykonywała każdego dnia. Podsuwała plany pracy,

organizowała zjazdy wiejskiej młodzieży z Mińszczyzny i Wileńszczyzny, przyznawała
stypendia, pomagała niezamożnym osobom
wymienionej działalności upływały jej lata życia

finansowo, organizowała wycieczki. Na
995

.

Wspólnie z Napoleonem Roubą i Emilią Węsławską prowadziła zajęcia dla dziewcząt
z inteligencji na dokształcających kursach. Streszczenia referatów dotyczących historii Polski,
które prezentowała w ramach odczytów, zostały opublikowane w pozycji Pogadanki z kobietą
ludu996. Niektóre kobiety

samodzielnie dzięki samokształceniu mogły zaspokajać głód

wiedzy. Z trudnościami zdobywały książki i materiały do edukacji. Dla tych osób zdobywanie
wiedzy, pogłębianie umiejętności i wiadomości było cenne i ważne. Gotowe były do
poświęceń, znoszenia trudów i przeciwności losu. W roku 1886 w Warszawie zorganizowano
Uniwersytet Latajacy. Nazwą tą określone były kursy tajne wyższe. Kobiety nie uzyskiwały
po nich jakichkolwiek formalnych uprawnień. Usatysfakcjonowane były z możliwości
zaspokojenia własnych ambicji intelektualnych997. Bez względu na kary, zakazy policji w
bardzo trudnych warunkach powoływała nowe szkoły. W ciężkich i trudnych warunkach
992
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objeżdżała szkoły, kształciła młode kobiety na bojowniczki polskiej oświaty. Podczas
niemieckiej okupacji założyła także pismo nielegalne ,,Unia‖998. Według Z. Morawskiej
kształcenie i wychowanie jest czynnością i powołaniem kobiety. Jak wskazywała: ,,…kobieta
bowiem na jakimkolwiek znajdować się będzie stanowisku, zawsze przypadnie na nią praca
nauczania. Jako pani domu, uczy i przestrzega całe swoje otoczenie, lub nadaje tzw. ton
domowi; jako matka, mimo wszystkich bon i ochmistrzyń, uczy swe dzieci wymawiać
pierwsze wyrazy‖999. Po śmierci działaczki powstało w Wilnie, dokładnie w roku 1924, Koło
im. Emmy Jeleńskiej- Dmochowskiej, które swoim celem uczyniło kontynuację oświatowej
działalności. Przede wszystkim organizowali biblioteki przenośne, które były następnie
wysyłane do szkół na terenie Wileńszczyzny1000.
W zarządzie Komitetu Edukacyjnego pełniła funkcję wizytatorki placówek
edukacyjnych zarówno na wsi jak i w mieście. Często pieszo w fatalnych warunkach, przy
pogarszającym się stanie zdrowia, odbywała inspekcyjne podróże. W czasie jednej ze
wspomnianych podróży przeziębiła się, poważnie rozchorowała i w styczniu 1919 roku
zakończyła swoją egzystencję1001. Komitet Edukacyjny był organizacją, która skupiła
działalność wielu stowarzyszeń. Wspomagał istniejące szkoły i powoływał nowe placówki.
Wszystkie pedagogiczno-naukowe miejsca otaczał opieką i pomagał w kierowaniu tymi
instytucjami. Prezesem Komitetu został Witold Węsławski1002. Pracowała także jako
bibliotekarka w Wilnie w czytelni im. Mickiewicza, która powstała w roku 1905. Warto
podkreślić, że wsie objeżdżała z ,,latarnią magiczną‖. Prowadziła wykłady dotyczące
zagadnień z historii Polski. Lekcje miały głównie charakter patriotyczny, skierowane były
przede wszystkim do dzieci1003.
Dawniej wymagano od mężczyzny, by pracował, utrzymywał rodzinę i był
autorytetem. Z kolei kobieta powinna być opiekuńczą panią domu, zajmować się domowymi
obowiązkami, dbać o harmonię, komunikacyjne i emocjonalne stosunki z innymi osobami.
Wówczas cechy stereotypowo kobiece oceniane były pejoratywnie. Dla bycia człowiekiem
wzorcem była męskość1004. Emma Dmochowska z Jeleńskich wbrew obowiązującym
stereotypom: ,,W czasach niewoli uczyła czytać, pisać, myśleć i modlić się po polsku, kochać
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pracę i ziemię, a przykładem własnym pokazywała tłumom dziatek z najbiedniejszych
przedmieść wileńskich i wiosek okolicznych, jak być dobrym, uczciwym i mądrym Polakiem.
Ta wysokiej miary społeczna działaczka była zarazem pisarką, świetnym dowcipem gromiąca
przesądy kastowe, ale miłująca dobre tradycje starego kulturalnego domu‖1005.
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Państwo rosyjskie na Syberii pod rządami wierchownogo prawitiela admirała
Aleksandra Wasiliewicza Kołczaka (grudzień 1918 – styczeń 1920)
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie zarysu dziejów rosyjskiego organizmu
państwowego na Syberii, funkcjonującego w latach wojny domowej toczonej na gruzach
byłego Imperium Carów, a rządzonego dyktatorsko od grudnia 1918 do stycznia 1920 r.,
przez wysokiego oficera carskiej marynarki wojennej, admirała Aleksandra Wasiliewicza
Kołczaka, noszącego tytuł Wierchownogo Prawitiela Gosudarstwa Rosijskogo. Państwo owo
wpisywało się w nurt polityczny tejże wojny, określany mianem „białej Rosji‖. Problematyka
powyższa była przez wiele lat zaciemniana przez liczne mity i uproszczenia, uzależnione od
poglądów politycznych historyka ją poruszającego1006. Jak się wydaje, za istotne uznać należy
zaprezentowanie w skrótowej formie podstawowych zagadnień polityki prowadzonej przez
Kołczaka jako dyktatora rosyjskiego państwa na Syberii, z zaznaczeniem tych zwłaszcza
kwestii, które miały wpływ na taki a nie inny przebieg wojny domowej oraz los samego
Kołczaka i rządzonego przez niego państwa. Skupienie się na postaci Admirała jest
uzasadnione ze względu na jego wyjątkową pozycję w obozie „białej Rosji‖ jako tego
polityka, któremu podporządkowały się wszystkie w zasadzie skonfliktowane ośrodki
białorosyjskie i który doprowadził do ustanowienia na Syberii silnego ośrodka władzy,
zastępującego słaby Ogólnorosyjski Rząd Tymczasowy. W postaci Kołczaka i jego polityce
skupiały się ponadto te wszystkie cechy i przyczyny, które uniemożliwiały „białej Rosji‖
zwycięstwo w wojnie domowej. Za szczególnie istotne autor uznaje w tym kontekście
przybliżenie polityki zagranicznej Wierchownogo Prawitiela, a przede wszystkim –
kontaktów z Polską i mocarstwami Ententy.
Przewrót bolszewicki 1917 r. ze względu na swój wysoce ograniczony zasięg
terytorialny i szerokie zróżnicowanie poglądów politycznych społeczeństwa rosyjskiego nie
mógł spowodować już w momencie swego przeprowadzenia błyskawicznych konsekwencji
polityczno-ustrojowych dla całego terytorium Rosji. Wkrótce po szturmie na Pałac Zimowy,
zaczęły kształtować się konkurencyjne ośrodki władzy, które szansę swego istnienia
upatrywały w swej odległości od centrum władzy sowieckiej jak i poparciu szerokich rzesz
ludności, w tym przede wszystkim – wojska. Jednakże, u progu rosyjskiej wojny domowej, za
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czynnik o pierwszorzędnym znaczeniu dla przywódców rodzącej się „białej Rosji‖ uznać
należy niechętną bolszewikom postawę mocarstw Ententy. Otwierała ona pole do
antysowieckiej interwencji, rokującej dla zwalczających bolszewików przywódców
rosyjskich szansę na skierowanie ustroju Rosji w satysfakcjonujące ich ramy.
Początek „białej‖ Rosji nierozerwalnie wiąże się z nazwiskiem gen. Michaiła
Alieksiejewa. Wojskowy ten, po objęciu przez cara w 1915 r. stanowiska Naczelnego
Wodza1007 został szefem Sztabu Generalnego, co de facto, wobec wojskowej inercji Mikołaja
II, czyniło zeń głównodowodzącego. Widząc słabość dotychczasowego reżimu, ratunek dla
Rosji dostrzegając w polityce ustępstw wobec coraz większych rozruchów społecznych,
przystąpił do antycarskiego spisku, skłaniając monarchę w dniach rewolucji lutowej do
abdykacji. Po przewrocie bolszewickim generał, będąc zdania, że rządy Lenina doprowadzą
do wycofania się Rosji z wojny z gigantycznymi stratami terytorialnymi, zbiegł nad Don, aby
tam organizować siły do dalszej wojny z mocarstwami centralnymi. Alieksiejew początkowo
opierał się na niewielkiej grupie oficerów (ok. 500 wojskowych), jego politycznym
zapleczem była zaś „Rada Działaczy Społecznych‖ grupująca przede wszystkim działaczy
partii kadeckiej1008.
Poważne wzmocnienie stanowiło przybycie gen. Ławra Korniłowa wraz z generałami
Makarowem, Łukomskim i Romanowskim. Oficerowie ci, uwięzieni po nieudanym puczu
Korniłowa przez rząd Kiereńskiego w Starej Bychawie, znajdowali się pod ochroną 1.
Korpusu Polskiego w Rosji gen. J. Dowbora-Muśnickiego. Umożliwił im on ucieczkę, zdając
sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie zagrażało wysokim carskim oficerom po przewrocie
bolszewickim1009.
Słynący z ambicji Korniłow rychło popadł w konflikt z Alieksiejewem, żądając dla
siebie pełni władzy nad organizującym się dońskim ośrodkiem. Spór został zażegnany dzięki
mediacji P. Struwego i P. Miliukowa, którzy opowiadając się po stronie Alieksiejewa, skłonili
niedawnego więźnia Starej Bychawy do kompromisu w postaci objęcia przez niego
dowództwa nad wojskiem, przy zachowaniu kontroli Alieksiejewa nad finansami i
administracją. Organizacja Alieksiejewa przyjęła nazwę „Armii Ochotniczej‖. Liczyła ona w
lutym 1918 r. 4000 żołnierzy i oficerów. Alieksiejew i Korniłow liczyli na wsparcie dońskich
Kozaków, ci jednak nie byli jednolici w swej postawie wobec „białych‖ i „czerwonych‖.
Mniejsza ich część, pod dowództwem Kaledina, opowiadała się za „Armią Ochotniczą‖,
niewiele jednak było też takich, którzy zawierzyli Leninowi. Zdecydowana większość
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zajmowała postawę neutralną, zabiegając przede wszystkim o zachowanie lub poszerzenie
dotychczasowej autonomii.
Zimowa wyprawa Korniłowa na Kubań, mająca na celu opanowanie tego rejonu i pozyskanie
kubańskich Kozaków, zakończyła się śmiercią dowódcy 13 kwietnia 1918 r. Jego następcą
został gen. Anton Denikin, który po pyrrusowym zwycięstwie w postaci zajęcia
Jekaterynodaru, zdołał przy pomocy buntów kozackich oczyścić rejon Donu z bolszewików.
Stało się to podstawą do utworzenia na tym terenie w miarę stabilnego białorosyjskiego
ośrodka państwowego1010.
Tendencje odśrodkowe od dawna nurtujące państwo rosyjskie znalazły swój wyraz na
Syberii jeszcze pod koniec 1917 r., gdy zebrani w Tomsku działacze partii eserowskiej i
kadeckiej powołali w tym mieście Syberyjską Dumą Obwodową. Organ ten 9 lutego 1918 r.
ogłosił niepodległość Syberii i mianował jej rząd, który w lipcu 1918 r. przeniósł się do
Omska. Zaznaczyć należy, że rząd ten nie dążył do trwałej niezależności Syberii, lecz do
obalenia władzy bolszewickiej i ponownego połączenia z oczyszczoną z „czerwonych‖
europejską częścią Rosji.
Państwowość antybolszewicka na Syberii nierozerwalnie wiąże się z Korpusem
Czechosłowackim, który po rozkazie Trockiego z maja 1918 r., polecającym mu złożyć broń,
zbuntował się i 8 czerwca 1918 r. zajął Samarę. Tego samego dnia powstał w tym mieście
Komitet Uczestnisków Zgromadzenia Ustawodawczego, uważający się za legalną
kontyunuację, rozpędzonej przez bolszewików w grudniu 1918 r., Konstytuanty. Składał się
on z polityków eserowskich, zaś jego przewodniczącym był Wiktor Czernow. Reprezentując
program o radykalnym charakterze, KomUcz mianował własny rząd i tworzył siłę zrojną o
nazwie „Armia Ludowa‖. Była ona jednak o wiele słabsza od sił rządu omskiego i Armii
Ochotniczej, toteż jego podstawowe zaplecze zbrojne stanowił Korpus Czechosłowacki.
Sytuacja na Syberii zwróciła uwagę Ententy, snującej plany antybolszewickiej interwencji. W
lipcu 1917 r. Korpus Czechosłowacki został uznany za część sił zbrojnych mocarstw
sprzymierzonych i stowarzyszonych. 7 sierpnia Czesi zajęli Kazań. Dzięki ich ofensywie
władza KomUcza rozciągała się późnym latem 1918 r. na gubernię samarską, symbirską,
kazańską i ufijską oraz część guberni saratowskiej.
We wrześniu 1918 r. oddziały Ententy wkroczyły do Murmańska, Archangielska i
Władywostoku. Nie chcąc jednak angażować gros swych sił do wojskowej interwencji,
politycy zachodni dążyli do zjednoczenia sił antybolszewickich w Rosji, co miało stać się
podstawą do utworzenia potężnej armii białorosyjskiej. Ich naciski doprowadziły do
utworzenia, po wrześniowej konferencji w Ufie, Ogólnorosyjskiego Rządu Tymczasowego.
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W istocie jednak nie podporządkował mu się jeden z najważniejszych graczy na rosyjskiej
scenie politycznej ówczesnej doby – gen. Denikin.
Najwyższej władzy wykonawczej na Syberii, nazywanej Dyrektoriatem, przewodził Nikołaj
Awksientijew. Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnami objął gen. Bołdyriow. Po przetargach 4
listopada Awksientijew powołał rząd pod przewodnictwem Wołogodskiego. Tekę wojny
objął w nim, po namowach Bołdyriowa, słynny dowódca floty czarnomorskiej, wiceadmirał
Aleksander Kołczak, który przez wschodnia Rosję udawał się do Armii Ochotniczej.
Nominacja ta wynikała przede wszystkim ze względów dyplomatycznych. Syberyjscy
politycy zdawali sobie sprawę ze znajomości, jakie Kołczak posiadał w najwyższych
wojskowych sferach Ententy.
Sytuację skomplikowało proklamowanie 28 października 1918 r. niepodległej
Czechosłowacji. Żołnierze czescy i słowaccy pragnęli jak najszybciej powrócić do Ojczyzny,
tak, że wiosną 1919 r. dowództwo Korpusu wyraziło zgodę na czasowe tylko pozostanie na
Syberii, i to jedynie w celach ochrony kolei transsyberyjskiej.
Syberyjski Dyrektoriat opierał się na nienaturalnym i wymuszonym porozumieniu.
Radykalna część partii eserowskiej, pod przewodnictwem Wiktora Czernowa, 5 listopada
1918 r. wypowiedziała mu de facto posłuszeństwo, w krytycznym manifeście. Doprowadziło
to do usunięcie socjalistów-rewolucjonistów z rządu. Sytuacja polityczna stawała się coraz
bardziej napięta, grożąc rozpadem syberyjskiej państwowości.
W tym czasie, do powracającego z witytacji frontu ministra wojny zwróciło się (30
listopada) z prośbą o przejęcie władzy, kilku oficerów, na czele z generałem D. Lebiediewem.
Admirał odmówił, wykazując niechęć do objęcia władzy dyktatorskiej.
W tej sytuacji oddział kozacki pod dowództwem atamana Krasilnikowa aresztował
kilku wybitnych polityków eserowskich. 1 grudnia rząd zebrany na nadzwyczajnym
posiedzeniu stwierdził upadek Dyrektoriatu, tymczasowo przejmując całość władzy.
Większość dygnitarzy uważała za konieczne ustanowienie dyktatury wojskowej. Kołczak
zaproponował złożenie jej w ręce Bołdyriowa, gabinet jednak koncepcję tę odrzucił,
powierzając władzę ministrowi wojny. Zbulwersowany Bołdyriow wezwał Admirała do
nieprzyjmowania

stanowiska,

co

ten

zignorował.

Zrezygnowany

dotychczasowy

głównodowodzący opuścił Omsk i wyjechał do Japonii. Z oburzenia nie posiadali się
eserowcy. Uznając Kołczaka za „wroga ludu‖ i proklamując wojnę z rządem w Omsku,
próbowali jeszcze raz przejąc władzę 20 grudnia 1918 r. Próba zamachu stanu została jednak
szybko zdławiona1011.
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Kim był admirał Aleksander Wasiliewicz Kołczak, który, otrzymawszy od
syberyjskiego rządu tytuł Wierchownogo Prawitiela Gosudarstwa Rosijskogo (którego nie
pragnął), okazał się tym przywódcą białorosyjskim, któremu podporządkowały się wszystkie
niemalże ośrodki antybolszewickiej Rosji?
Zasłużony oficer marynarki, szef Oddziału Operacyjnego Floty Bałtyckiej, następnia
dowódca Dywizji Minowej i obrony zatoki ryskiej, w 1916 r. objął prestiżowe stanowisko
dowódcy Floty Czarnomorskiej. Po rewolucji lutowej dawał niejednokrotnie wyraz swej nie
tylko antybolszewickiej, ale w ogóle monarchistycznej postawie. Zaniepokojony jego
popularnością Kiereński wysłał go w lipcu 1917 r. do USA, w celu nawiązania ścisłej
współpracy z tamtejszą marynarką. W listopadzie udał się do Japonii, gdzie dowiedziawszy
się o przewrocie bolszewickim, planował udać się do Rosji. Ostatecznie przybył do Omska,
jak wspomniano w listopadzie 1918 r.
Mający w momencie objęcia władzy 44 lata Kołczak skupiał w sobie wszystkie cechy
wyższych rosyjskich oficerów. Monarchizm, przekonanie o potrzebie zachowania „jednej i
niepodzielnej Rosji‖, słabo skrywana sympatia do idei rosyjskiej ekspansji terytorialnej,
niechęć i lekceważanie okazywane narodom środkowoeuropejskim – to wszystko przesądzić
miało o działalności Kołczaka na stanowisku rosyjskiego „Naczelnika Państwa‖.
Admirałowi rychło podporządkowały się de facto wszystkie niemalże ośrodki polityczne i
przywódcy „białej Rosji‖ na czele z najważniejszymi – gen. Denikinem1012 i „rządem obwodu
północnego‖ Nikołaja Czajkowskiego. Sam Kołczak powołał całkowicie powolny sobie rząd
pod kierownictwem P. Wołogodskiego.
Obejmując urząd „najwyższego wielkorządcy Rosji‖ Admirał nie posiadał
przemyślanego programu w polityce wewnętrznej. Będąc „człowiekiem wojska‖ niechętnie
korzystał ze swych dyktatorskich kompetencji w kwestiach administracyjnych. Jego polityka
nastawiona była na walkę z bolszewikami i restaurację „jednej i niepodzielnej‖ Rosji.
Uznawał co prawda legalność decyzji Rządu Tymczasowego, niemniej nie miał zamiaru
kontyunować drogi przezeń wytkniętej1013.
Swoją pasywistyczną postawą restytuował de facto w swym państwie politykę caratu.
Ta zaś skutecznie odstręczała od Omska potencjalnych sojuszników z lewej strony sceny
politycznej. Program polityczny, z jakim posuwały się na zachód wojska syberyjskie nie mógł
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przyciągnąć szerokich warstw społecznych, co było nieodzownym warunkiem pokonania
bolszewików.
Sama struktura administracyjna państwa Kołczaka nie rokowała wielkich szans na
powodzenie zarówno przymusowej mobilizacji jak i zaciągu ochotniczego. Powielając
podział na gubernie i powiaty z czasów carskich akceptowano przeprowadzoną jeszcze latem
1918 r. likwidację rad wiejskich i zastąpienie ich ziemstwami. W guberni jenisejskiej
przywrócono nawet urząd starosty wiejskiego, jednakże były to kroki ograniczone i
połowiczne, powodujące, ze chłop syberyjski nie widział większej różnicy pomiędzy carem i
Wierchownym Prawitielem1014.
W zespole czynników od którego zależały nie tylko realizacja planów politycznych
Kołczaka ale i sama egzystencja jego państwa olbrzymią rolę odgrywały kwestie zagraniczne
i związane z nimi zagadnienie pomocy wojskowej.
Najpoważniejszym sojusznikiem Admirała była u progu 1919 r. Wielka Brytania.
Należy jednak podkreślić, iż pomoc Londynu przejawiała się przede wszystkim we wsparciu
finansowo-technicznym. Kołczak nie mógł liczyć na odsiecz w postaci wysłania potężnego
alianckiego korpusu ekspedycyjnego. Mógł się za to spodziewać stosunkowo sporego
wsparcia w postaci oficerów Ententy.
Przewrót w Omsku skomplikował stosunki „syberyjskiego państwa białych‖ z
Czechosłowacją. Rząd w Pradze utrzymywał bliskie stosunki z eserowcami – zaciekłymi
wrogami Admirała. Miało to wpływ na, i tak niechętną Kołczakowi, postawę dowódcy
Korpusu Czechosłowackiego – francuskiego gen. M. Janin. Stojący jednocześnie na czele
francuskiej misji wojskowej oficer, dążył (podobnie jak szefowie francuskich misji
wojskowych w Europie środkowo-wschodniej1015) do podporządkowania sobie bezpośrednio
wojsk wiernych Kołczakowi. Kompromis, zawarty pomiędzy obu wojskowymi 16 stycznia
1919 r., opierał się na zasadzie wspólnej koordynacji przez Kołczaka i Janin‘a działań
sprzymierzonych sił zbrojnych1016.
Admirał musiał też liczyć się z ekspansywnymi dążeniami Japończyków, którzy pod
hasłem antybolszewickiej interwencji okupowali Syberię na wschód od Bajkału.
Stany Zjednoczone wysłały na Syberię 7 tys. Żołnierzy pod dowództwem mjr. W.
Gravesa.
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antyniemieckiego bez ingerowania w wewnętrzne sprawy Rosji. „Pomoc‖ amerykańska
sprowadzała się w istocie do ochrony kolei transsyberyjskiej. Podobnie za pomoc nie można
uznać ok. 70 tys. „wsparcia‖ francuskiego, które w marcu 1919 r. wylądowało na wybrzeżu
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czarnomorskim nie w celu walki z bolszewikami, lecz obsadzenia kluczowych punktów
strategicznych na tym terenie, opuszczanym przez Niemców.
Podkreślić należy, że Ententę do wspierania Kołczaka skłaniało nie tylko dostrzeganie
ekspansywnej siły bolszewizmu, ale też chęć „odzyskania sojusznika‖ przeciwko Niemcom.
Ponadto, z czego zdawał sobie sprawę Admirał, alianccy przywódcy spodziewali się, że
obalenie bolszewików pozwoli na uregulowanie przez Rosję jej wysokich długów. Z tego
względu Kołczak już w listopadzie 1918 r. uznał rosyjskie zobowiązania finansowe za
nieunieważnione i obiecał ich spłatę.
Opinia publiczna mocarstw Ententy nie pozwalała jej przywódcom na podjęcie
interwencji z prawdziwego zdarzenia. Ponadto, bolszewicka dyplomacja już w 1919 r. zaczęła
odnosić pewne sukcesy, doprowadzając do przełamania izolacji SowNarKomu na arenie
międzynarodowej. Szczególnym orędownikiem szukania porozumienia z Leninem okazał się
brytyjski premier David Lloyd George, który lansował koncepcję „pokoju przez handel‖. W
jego zamierzeniach nawiązanie kontaktów gospodarczych z Rosją Lenina miało otworzyć ją
na wpływy zachodu, a przez to ucywilizować, zbliżyć do zachodu i wreszcie – pozwolić na
zawarcie z nią sojuszu. Liberalna w istocie koncepcja Walijczyka opierała się na nierealnych
przesłankach, nieznajomości Rosji i bolszewizmu, wreszcie – na dogmatycznie pojmowanych
zaletach handlu międzynarodowego jako niemalże sprawczego czynnika dziejów1017.
Jedynym państwem, które mogło dać „białym‖ realną pomoc militarną w postaci
wspólnej, skoordynowanej wojny z bolszewikami, była odrodzona Polska. Ażeby jednak do
takiego aliansu doprowadzić, zarówno Aleksander Kołczak jak i Anton Denikin, musieliby
zrezygnować z tego elementu swych założeń, które stanowiły konstytuwny element ideologii
„białej Rosji‖. Elementem tym była koncepcja niepodzielnej i mocarstwowej Rosji.
Dla Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Kołczak ze swym terytorialnym
programem, roszczącym sobie pretensje nie tylko do ziem wchodzących w skład terytorium
Rosji przed 1914 r. (z warunkowym wyłączeniem Królestwa Polskiego, ale bez
Chełmszczyzny), ale też do Galicji Wschodniej i Rusi Zakarpackiej 1018 nie mógł być
1017

A. Nowak, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku),
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4 stycznia 1919 r. działający w Omsku z ramienia Kołczaka „Komitet przygotowawczy do rokowań
pokojowych― sprecyzował poglądy „państwa syberyjskiego― na kwestie rosyjskiej polityki zagranicznej po
zwycięstwie „białych―. W kwestii przyszłości obszaru bałtycko-czarnomorskiego Komitet stwierdzał
konieczność utrzymania przy Rosji ziem litewsko-białoruskich i ukraińskich, Chełmszczyzny oraz przyłączenia
Galicji Wschodniej (określanej mianem Rusi Halickiej), Rusi Przykarpackiej i Bukowiny. Konieczność takiego
rozwiązania motywowano m. in. potrzebą istnienia wspólnej granicy polsko-czechosłowackiej. Odwołując się do
polityki wewnętrznej Stołypina i zamierzając ją naśladować, postulowano bezwględne utrzymanie i związanie
wszystkich wyżej wymienionych ziem z Rosją. Zdaniem podwładnych Kołczaka „Tylko w wypadku, gdy żaden
cal kwadratowy ziemi rosyjskiej nie dostanie się w granice Polski, wielki spór między Rosjanami a Polakami,
rozpoczęty tysiąc lat temu, w 981 r., właśnie na terytorium zjednoczonej z Rosją Rusi Halickiej z powodu
Grodów Czerwieńskich, zostanie zakończony―. Jednocześnie nie wykluczano konieczności utrzymania przy
Rosji ziem polskich. W takiej sytuacji Polska posiadałaby autonomię jedynie w kwestiach polityki wewnętrznej i
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atrakcyjnym partnerem politycznym. Tym bardziej, że koncepcje polskiego Naczelnego
Wodza sięgały znacznie dalej. Ich najistotniejszym elementem w kwestii wewnętrznych
stosunków w Rosji był plan wytworzenia konkurencyjnego wobec zarówno „białych‖ jak i
„czerwonych‖ ośrodka politycznego – „trzeciej Rosji‖, i utorowania mu drogi do władzy w
państwie rosyjskim. Grupa Borysa Sawinkowa, której powołanie było pierwszym krokiem do
urzeczywistnienia tych zamierzeń dowodziła, że istnieją Rosjanie nie orientujący się ani na
Lenina ani na Kołczaka i Denikina.
Zaznaczyć należy ponadto, że Piłsudski widział w rosyjskiej wojnie domowej czynnik
dla Polski niezmiernie korzystny. Konflikt wyniszczał Rosję, jej siły ludzkie, militarne,
gospodarcze, dając nadzieję, że potęga rosyjska nie odrodzi się przez długi okres czasu. Rzecz
jasna, Naczelnik wolał mieć w Moskwie demokratycznych polityków rosyjskich,
wyrzekających się mocarstwowej polityki zagranicznej, od zniszczonej wojną Rosji
kierowanej przez ludzi pokroju Lenina czy Kołczaka. Zasadne jest jednak pytanie – jaki
dokładnie program musieli reprezentować owi kandydaci Piłsudskiego na przywódców
„trzeciej Rosji‖? Naczelnik pozostawał sceptyczny nawet wobec Sawinkowa, który szedł na
dalekie terytorialne ustępstwa wobec Polaków. Wydaje się, że Rosjan, nawet takich jak
Sawinkow, Czajkowski i Mereżkowski, nigdy do końca pewny nie był. Admirał, ażeby móc
liczyć na poparcie Polski, musiał w takiej sytuacji nie tylko wyrzec się pomysłów „unii
polsko-rosyjskiej‖ i uznać istnienie takich państw jak Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa,
Białoruś, Ukraina, ale też zgodzić się na demokratyczny system rządów w Rosji. Jak się
wydaje, tylko to bowiem mogło odwieść Piłsudskiego od dążenia do przeciągania wojny
domowej i przyspieszyć jego działanie na rzecz obalenia bolszewików i zastąpienia ich przez
siły „trzeciej Rosji‖.
W istocie rzeczy Kołczak, aby otrzymać pomoc Polski musiał przekształcić Rosję
„białą‖ w „trzecią‖. Nie miał ku temu ani możliwości, ani nawet chęci. Pozostał wiernym
mocarstwowej Rosji carskim oficerem aż do swej śmierci.
Sytuacja na froncie syberyjskim na przełomie 1918/1919 r. początkowo wydawała się
rysować korzystnie dla bolszewików. Niespodziewanie, pod koniec grudni0,a wojska
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oświatowej. Protokół posiedzenia specjalnego Komitetu przygotowawczego do rokowań pokojowych z 4 I 1919,
[w:] Polska w świetle postanowień rządu omskiego, red. A. Kamiński, [w:] Studia z najnowszych dziejów
powszechnych, t. 3, Warszawa 1963, s. 218-221. Jak zauważa A. Nowak, op. cit., s. 119, koncepcja taka
„oznaczałaby z punktu widzenia niepodległości [Polski – A. O.] krok wstecz w stosunku nie tylko do deklaracji
Rządu Tymczasowego z marca 1917 , ale nawet do stanu wprowadzonego w Królestwie Polskim przez Kongres
Wiedeński i Aleksandra I―. Jak się wydaje, koncepcja ta była szczególnie bliska Admirałowi i jego otoczeniu.
Na ten temat zob. też: A. Juzwenko, Stosunek „białej“ Rosji do odradzającego się państwa polskiego i jego
granic, „Kwartalnik Historyczny― 1973, R. LXXX, z. 3, s. 623-626.
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niewykorzystaną przez „białych‖, szansę połączenia ich wojsk z oddziałami alianckimi w
Archangielsku.
Spowodowana zimą przerwa w działaniach wojennych została przez Admirała
wykorzystana do wzmocnienia swych wojsk. Na czele swego sztabu postawił 36-letniego
zaledwie oficera carskiego Sztabu Generalnego D. Lebiediewa. Ani on, ani sam Wierchownyj
Prawitiel nie zdołali jednak opanować fatalnej i wręcz absurdalnej polityki aprowizacyjnej w
armii. Jej największym mankamentem było finansowanie racji żywnościowych kilkakrotnie
większych niż rzeczywisty stan armii (proporcja ok.5,6:1 – wojska syberyjskie liczyły maks.
150 tys. ludzi, racji żywnościowych wydawano 800 tys.). Chaos w tej materii pogłębiały
trudności transportowe, spowodowane faktem, że jedynym połączeniem kolejowym z
sojusznikami, jakim dysponował Admirał, była kolej transsyberyjska, przez kilka miesięcy
kontrolowana przez Japończyków, zaś przez cały okres wojny domowej narażona na ataki
wszelkiego rodzaju partyzantów.
Ofensywę na Archangielsk podjęto dopiero w marcu 1919 r. Początkowo wojska
Kołczaka posuwały się w szybkim tempie, przemierzając w ciągu miesiąca 600 kilometrów.
Sukcesy Admirała były spowodowane jego przewagą liczebną. Już jednak w kwietniu
bolszewicy podjęli odpowiednio zarządzenia mobilizacyjne, które pozwoliły im zwiększyć
liczebność Armii Czerwonej na tyle, że oddziały walczące na Froncie Wschodnim
przewyższały pod względem ilości żołnierza wojska syberyjskie.
Kołczak rychło zaczął zdawać sobie sprawę, że sukces nie tylko ofensywy
archangielskiej, ale i w ogóle istnienie jego państwa, zależy od wsparcia aliantów. Oficjalne
uznanie jego władzy przez Ententę, mogło też wzmocnić dla niej sympatie wśród samych
Rosjan. 26 maja mocarstwa sprzymierzone i stowarzyszone postawiły „Najwyższemu
Wielkorządcy Rosji‖ warunki, od których uzależniały jego władzę. Należały do nich uznanie
niepodległości Polski i Finlandii, zwołanie Konstytuanty, przeprowadzenie wolnych wyborów
samorządowych, przystąpienie Rosji do Ligi Narodów, spłacenie carskich zobowiązań
finansowych, przekreślenie możliwości powrotu do przedrewolucyjnych stosunków
społecznych, wreszcie – przyjęcie mediacji Ententy w sprawie określenia stosunku Rosji do
państw bałtyckich, kaukaskich i środkowoazjatyckich.
Admirał, przytłoczony groźbą rozwinięcia bolszewickiej kontrofensywy, warunki
przyjął. 4 czerwca 1919 r. wysłał pozytywną odpowiedź, zastrzegając jedynie, że ostateczne
uznanie niepodległości Finlandii będzie dokonane przez przyszłą Konstytuantę. Jak się
wydaje, była to typowa gra pozorów. Kołczak spodziewał się, że po zwycięstwie nad
bolszewikami powyższe zobowiązania będą mogły być negocjowane, zaś o przyszłości
obszaru bałtycko-czarnomorskiego zdecydują nie takie czy inne umowy, zaciągnięte przez
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Omsk wobec Ententy, ale siła zbrojna „białej‖ Rosji. Dowodem na to jest postawa Kołczaka
wobec bezpośrednich negocjacji z Polakami i jego niechęć do reform wewnętrznych podczas
wojny domowej.
Wkrótce po wysłaniu przez Admirała odpowiedzi bolszewicy zdobyli Ufę. Fakt ten, w
połączeniu z niechętną postawą USA, przesądził o niepowodzeniu inicjatywy uznania przez
Ententę rządu w Omsku za prawowity rząd Rosji1019.
Ofensywa sowiecka na froncie syberyjskim rozpoczęła się już 28 kwietnia 1919 r. i
skierowana została na Ufę. Jak wspomniano, miasto to zdobyte zostało 9 czerwca. Pod koniec
tego miesiąca, 5. Armia Sowiecka, dowodzona przez M. Tuchaczewskiego, przekroczyła
Ural. 24 lipca bolszewicy zdobyli Czelabińsk. Front zbliżył się na odległość 500 km do
stolicy „państwa syberyjskiego‖, w sierpniu-październiku 1919 r. utrzymując się na w miarę
stabilnej linii rzek Toboł i Iszym. 14 października Armia Czerwona przerwała go,
przekraczając Toboł. W listopadzie Kołczak wraz z rządem opuścił Omsk, przenosząc się do
Irkucka. Dotychczasowa stolica „białej‖ Rosji 14 listopada 1919 r. została zdobyta przez
Sowietów1020.
Nawet w obliczu tak dramatycznej sytuacji Admirał nie sięgnął po te rozwiązania
polityczne, które dawałyby jego państwu szansę na uniknięcie losu politycznej efemerydy.
Nie zgadzał się na porozumienie z jakimkolwiek realnie zainteresowanym wspólną walką z
bolszewikami organizmem państwowym. W maju 1919 r., gdy oddziały gen. N. Judenicza
mogły przy wsparciu Finów i Estończyków podjąć ofensywę na Piotrogród, Wierchownyj
Prawitiel zabraniał Judeniczowi jakichkolwiek porozumień z tymi państwami. W liście do
Denikina z 14 września, poruszając sprawę ewentualnej współpracy Armii Ochotniczej z
oddziałami Ukraińskiej Republiki Ludowej, pozwalał na nią pod warunkiem przestrzegania
zasady, w myśl której „twardo trzymamy się [...] odmowy wszelkich umów które mogłyby
umacniać rozdrobnienie Jednolitej Rosji‖. Nawet w obliczu ostatecznej klęski, 17 grudnia
1919 r., w liście do S. Sazonowa, reprezentującego Kołczaka i Denikina w Paryżu, pisał, że
żaden rząd rosyjski nie ma prawa przesądzać kwestii ustępstw terytorialnych, wobec, jak je
określał „okrain‖. Sprzeciwiał się stanowczo przyznaniu Polsce Galicji Wschodniej. Kilka dni
potem dopuszczał co prawda możliwość negocjacji z Polską i państwami bałtyckimi, ale z
góry spodziewał się niepowodzenia takiej inicjatywy, nie wykazując jakiejkolwiek woli
ustępstw. W odpowiedzi Denikin pisał, że zadaniem „białych‖ jest „odbudowanie całej,
jednolitej Rosji‖. Państwa kaukaskie określał mianem „quasi państewek‖ i sprzeciwiał się
jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym wobec Polski. Choć po kolejnych kilku dniach (i
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kolejnych klęskach) generał z Taganrogu zauważał, że kluczem do zwycięstwa nad
bolszewizmem jest pomoc Polski, to jednocześnie stwierdzał w liście do Admirała z Irkucka:
„dotąd jednak nie udaje się ustawić rosyjsko-polskich rozmów na praktycznym gruncie – z
powodu jawnego dążenia Polaków do tego, by wykorzystać sytuację dla zapewnienia sobie
nabytków terytorialnych naszym kosztem‖1021.
Admirał Kołczak i generał Denikin nie byli w stanie pójść na jakiekolwiek ustępstwa
wobec Polski, nawet w kwestii Chełmszczyzny i Galicji Wschodniej, w sytuacji, gdy wojska
polskie stały w Wilnie, Mińsku i Kamieńcu Podolskim, zaś oddziały „białych‖ były gromione
przez bolszewików.
Efektem takiej postawy były zdecydowane kroki Józefa Piłsudskiego i jego
współpracowników. Należały do nich nie tylko rokowania w Baranowiczach i
Mikaszewiczach, ale i kroki w kierunku wytworzenia „trzeciej Rosji‖, sfinalizowane
ostatecznie w 1920 r. Misja wojskowa gen. Karnickiego, skierowana do Taganrogu,
utwierdziła tylko Piłsudskiego w przekonaniu, że jakiekolwiek porozumienia z „białą‖ Rosją
możliwe nie jest i likwidowała szanse uznania przez Rzeczpospolitą rządu Wierchownogo
Prawitiela1022.
Istotna była również polityka wewnętrzna Kołczaka. Zachowanie podziału
administracyjnego z czasów caratu – na gubernie i powiaty – skutkowało powierzeniem na
tych jednostkach administracyjnych ich kierownikom niemalże dyktatorskiej władzy.
Sprzeciw, również wśród rozsądnych polityków w Omsku, budziło mieszanie się wojskowych
do administracji cywilnej. Sam Admirał o uczestnikach Konferencji Ekonomicznej (doradców
gospodarczych rządu), którzy w lipcu 1919 r. proponowali ograniczyć ingerencję armii w
sprawy cywilne powiedział „ich trzeba aresztować‖1023.
Reakcyjna polityka, zwłaszcza w kwestii własności ziemi1024, zaowocowała
nieznanym wcześniej na Syberii konfliktem na linii wieś-ziemianie. Szczególnie negatywne
skutki wywoływało przyznawanie sobie przez wojskowych nadań ziemskich na wsi.
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zintensyfikować handel gruntami w celu rozdrobnienia wielkiej własności ziemskiej, oraz wzmocnić
kompetencje Chłopskiego Banku Rolnego i przekształcić go w Państwowy Bank Rolny. Plany te zaczęto
realizować wiosną 1919 r., napotykały one jednak silne opory stronnictw politycznych, ziemian i
przemysłowców. Ibidem, s. 100-101. Te z pozoru radykalne rozwiązania przy ówczesnych rewolucyjnych
nastrojach okazały się zbyt słabe, aby skłonić chłopów do poparcia rządo omskiego. Należy też zwrócić uwagę
na fakt powolnego wdrażania tych reform na obszarach odległych od Omska, gdzie szczególnie szerzyła się
samowola lokalnych „miniaturowych wielkorządców―.
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Przykładowo, we wrześniu 1919 r. gen. D. Horwat nadał sobie 18 tys. dziesięcin ziemi, zaś
jego wysocy podwładni pod 12 tys1025.
Polityka taka skutkowała buntami chłopskimi i działalnością partyzantów, to zaś
wywoływało brutalne wyprawy pacyfikacyjne, wzmacniające napięcia społeczne. Jak się
wydaje, częściowo przynajmniej skanalizować owo wrzenie mogły wolne wybory do
instytucji przedstawicielskiej. Admirał zaczął o nich zaledwie przemyśliwać w grudniu 1919
r1026. Rację miał Lenin mówiąc 5 grudnia 1919 r.: „przekonujemy [...] chłopa nawet nie tyle
my ile nasi panowie przeciwnicy – Kołczak i Denikin. Bardziej niż ktokolwiek inny [...]
kierują go w naszą stronę‖1027. Sami chłopi syberyjscy mieli wyrażać opinię, że „bolszewicy
zabierali tylko zboże, a biali odbierają wszystko‖, dodając z satysfakcją „wkrótce nie będzie
ich już, czortów‖1028.
Tymczasem, 20 grudnia padł Tomsk. Irkuck, nowa stolica „państwa syberyjskiego‖,
został 4 stycznia 1920 r. opanowany przez podległą eserowcom Syberyjską Armią Narodową.
W mieście utworzono koalicyjny Ośrodek Polityczny złożony z bolszewików, mienszewików
i eserowców. 7 stycznia „biali‖ stracili Krasnojarsk. Jedyne niepobite oddziały wojska
syberyjskiego znajdowały się na Dalekim Wschodzie. 5 stycznia Admirał złożył urząd
Wierchownogo Prawitiela na ręce Denikina. Sam Kołczak znalazł się pod opieką
Czechosłowaków. Wraz z premierem Wiktorem Piepelajawem 6 stycznia opuścił pociągiem
Irkuck. Wkrótce pojazd został zatrzymany przez partyzantów na stacji Innokientjewska.
Ochrona Admirała porozumiała się z napastnikami, uzyskując zgodę na dalszy przejazd
pociągu w zamian za wydanie byłych dygnitarzy. 6 lutego 1920 r. obaj zostali skazani na
śmierć. Rozstrzelano ich następnego dnia1029.
Zarówno sam Kołczak jak i „biała‖ Rosja ponieśli klęskę z powodu swej konstytuwnej
niemożności wykroczenia poza generalne ramy zakreślone przez rosyjską ideologią
imperialną. Należy mieć na uwadze, że ideologia ta dotyczyła nie tylko kwestii polityki
zagranicznej, stawiającej sobie za cel Rosję „jedną i niepodzielną‖, dążącą do zagarnięcia
nowych terytoriów, ale też przynosiła istotne implikacje w kwestiach polityki wewnętrznej.
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R. Wojna, op. cit., s. 100.
Ibidem, s. 98-99; 102-103; idem, W ogniu rosyjskiej, s. 130-132.
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Cyt. za: idem, Z trzeciego okresu..., s. 93.
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Cyt. za: ibidem, s. 99.
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Przed swym ustąpieniem naczelne dowództwo przekazał Kołczak atamanowi Siemonowowi. Bolszewicy z
uwagi na syberyjski separatyzm proklamowali 6 kwietnia 1920 r. w Wierchnieudinsku marionetkową Republikę
Dalekiego Wschodu. Temu tworowi politycznemu podległa utworzona 11 marca 1920 r. Armia LudowoRewolucyjna dowodzona przez byłego d-cę 5. Armii, Ejchego. Toczyła ona walki z oddziałami Siemionowa i
lokalnych przywódców (jak chociażby gen. Romana Nicolausa Ungerna von Steunberga). Walki z resztkami sił
„białych― trwały na Dalekim Wschodzie do 1922 r. 14 lutego Sowieci zdobyli Chabarowsk, zaś 25 października
Władywostok. 13 listopada Zgromadzenie Ludowe Republiki Dalekiego Wschodu dokonało czysto formalnego
aktu przyłączenia do Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, zaaprobowane przez
Centralny Komitet Wykonawczy Sowietów dwa dni później. Idem, W ogniu rosyjskiej..., s. 135-137; idem, Z
trzeciego okresu..., s. 105.
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Należał do nich kult silnej władzy, dążenie do zagwarantowania potężnej roli wojska w
administracji, niechęć do ludowych ruchów masowych, a co za tym idzie – do idei samorządu
lokalnego, centralnego organu przedstawicielskiego, reformy rolnej i poprawy losu
najuboższych warstw społecznych. Mimo wszelkich okrucieństw bolszewizmu, o których
słyszano na Syberii podczas wojny domowej, program Kołczaka nie był w stanie zapewnić
mu szerokiego poparcia społecznego, niezbędnego dla rozbudowy wojska.
Mimo to, nie można lekceważyć problematyki zagranicznej. Było oczywiste, że
Kołczak nie może liczyć na interwencję brytyjską, francuską czy amerykańską w
prawdziwym tego słowa znaczeniu – wysłania licznego korpusu ekspedycyjnego. Z
pewnością, pomoc finansowa i materiałowa umożliwiła początkowe sukcesy „białych‖.
Jednakże, zwycięstwo nad Armią Czerwoną mogła zapewnić im tylko pomoc Polski,
przejawiająca się w skoordynowaniu działań przeciwko bolszewikom. Abstrahując od tego,
czy „rozejm mikaszewicki‖ spowodowany był dążeniem Piłsudskiego do unicestwienia białej
Rosji (co wydaje się poglądem uproszczonym), czy też zamierzeniem przedłużenia wojny
domowej i trudnościami materiałowymi w WP, zaznaczyć należy, że odpowiednie zgranie
działań wojsk polskich i białorosyjskich mogło zagrozić egzystencji władzy sowieckiej.
Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz Wojska Polskiego Józef Piłsudski nie widział
przez cały rok 1919 sensu w takiej koordynacji działań1030. W latach 30-tych generał Anton
Denikin pytał w tytule swej książki „Kto uratował władzę sowiecką od zguby?‖, chcąc, aby
po jej lekturze czytelnik uznał, że upadek białej Rosji umożliwił Pierwszy Marszałek Polski.
Jak się jednak wydaje, władzę sowiecką od zguby uratowali Admirał z Omska i Generał z
Taganrogu, swą politykę zagraniczną i wewnętrzną, która nie mogła być skuteczna w
ówczesnych układach – rosyjskim społecznym i europejskim międzynarodowym.
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Szerz. na temat wzajemnych stosunków Piłsudskiego i „białej― Rosji, zob. A. Juzwenko, Polska a „biała“
Rosja. Od listopada 1918 do kwietnia 1920 r., Wrocław 1973, passim; idem, Stosunek „białej“ Rosji..., s. 621639, A. Nowak, op. cit., passim.
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Paweł Gofron
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Exposé Władysława Grabskiego i debata poprzedzająca wotum zaufania dla jego
drugiego gabinetu w kategoriach inicjowania relacji premiera rządu technicznego z
gremium sejmowym
Kontekst ustrojowy i tło faktograficzne
Uchwalona 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1031 stała się na 14
kolejnych lat podstawowym regulatorem ustroju państwa polskiego. Na jej mocy określona
została zarówno organizacja, jak i sposób funkcjonowania poszczególnych organów
państwowych. Zgodnie z treścią przepisów ujętych w rozdziale pierwszym, z formalnoprawnego punktu widzenia Polska przyjęła model republikańskiej formy rządów, a kolejne
paragrafy potwierdzały implementowanie do ustroju państwa polskiego trójpodziału władz i
systemu parlamentarno-gabinetowego1032.
Przytoczone założenia ustrojowe mają fundamentalne znaczenie dla niniejszego
artykułu.

Jego

celem

jest

bowiem

zaprezentowanie

pierwszej

(pod

względem

chronologicznym) formy relacji premiera rządu technicznego z sejmem na przykładzie exposé
Władysława Grabskiego z 20 grudnia 1923 r. i debaty plenarnej poprzedzającej udzielenie
wotum zaufania dla jego drugiego gabinetu. W ramach wprowadzenia zarysowany zostanie
kontekst ustrojowy i tło faktograficzne, a w treści zasadniczej rzeczone wystąpienie
programowe przeanalizowane zostanie zarówno pod kątem treści, jak i formy. W tekście ujęto
również stanowiska poszczególnych klubów sejmowych (wraz z głównymi argumentami,
jakie padły podczas debaty) i przytoczono wynik przedmiotowego głosowania.
Konstytucja marcowa wprowadziła model dwuizbowej legislatywy, co oznaczało, że
władza ustawodawcza powierzona została parlamentowi, składającemu się z sejmu i senatu.
Jednocześnie ustawa zasadnicza znacznie wzmocniła izbę poselską kosztem izby senackiej,
przyznając tej pierwszej o wiele szerszy katalog kompetencji. Mając na uwadze te
uprawnienia, stwierdzić należy, że podstawowym zadaniem sejmu – zgodnie zresztą z nazwą
władzy, jaką reprezentował – było prawodawstwo1033. O silnej pozycji ustrojowej izby
poselskiej przemawiał również szereg konstytucyjnie przyznanych jej kompetencji
kontrolnych (m.in. kontrola działań Rady Ministrów pod kątem finansowym i decyzja o
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Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r., nr 44, poz. 267).
A. Burda, Konstytucja marcowa, Lublin 1983, s. 31–53.
1033
A. Gwiżdż, Prawo państwowe, [w:] Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, cz. 1, red. F. Ryszka,
Warszawa 1962, s. 118; W. Żebrowski, Ewolucja systemu politycznego Polski1918–2007, Olsztyn 2008, s. 125.
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zamknięciu rachunków państwowych1034, prawo zwracania się do rządu jako całości lub do
poszczególnych

ministrów

z

interpelacjami1035,

możliwość

tworzenia

tzw.

ankiet

parlamentarnych1036, prawo do pociągania gabinetu i jego członków do odpowiedzialności
politycznej1037). Zgodnie z ustrojowymi założeniami Konstytucji marcowej, trzecią
podstawową domenę sejmu, po ustawodawstwie i kontroli, stanowiła funkcja kreacyjna. Jej
istotą było wykonywanie przez parlament zobowiązań elekcyjnych, jak choćby w przypadku
wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Zgromadzenie Narodowe, a poniekąd
także wpływ na politykę personalną w postaci potwierdzania nominacji dokonanych przez
premiera1038.
Tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów z 5 listopada 1922 r. (w ramach których
zdecydowanym zwycięzcą został blok wyborczy Chrześcijańskiego Związku Jedności
Narodowej1039) elity polityczne rozpoczęły proces konstruowania Sejmu II Rzeczypospolitej I
kadencji pod względem jego oblicza politycznego. Ostatecznie izba niższa podzieliła się na
16 klubów, czego efektem było znaczne rozdrobnienie polityczne. To natomiast skutkowało
niemożnością wyłonienia stabilnej większości parlamentarnej1040. W ciągu 5-letniego okresu
funkcjonowania Sejmu II Rzeczypospolitej I kadencji, niejako wzorem swoistych tradycji
parlamentarnych Sejmu Ustawodawczego, dochodziło do licznych i stosunkowo częstych
zmian w jego układzie politycznym. Przegrupowania, rozłamy i secesje charakterystyczne
były dla każdego z odłamów polskiej sceny politycznej1041.
Na mocy założeń ustrojowych Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921
r. egzekutywę w państwie polskim sprawowały dwa ośrodki władzy – prezydent oraz rząd1042,
w skład którego wchodzili ministrowie pod przewodnictwem premiera1043. Prezes Rady
Ministrów był mianowany i odwoływany przez prezydenta, który musiał przed podjęciem
decyzji uwzględnić stanowisko i żądania większości sejmowej. Kandydatów na ministrów w
procesie prezydenckich nominacji wskazywał już sam premier, co było przejawem
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W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne, Warszawa 2008, s. 330 i n.
M. Pietrzak, Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919–1926, Warszawa 1969, s. 279.
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G. Górski, Polonia Restituta. Ustrój państwa polskiego w XX wieku, Lublin 2007, s. 71.
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A. Gwiżdż, op. cit., s. 119.
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W. Żebrowski, op. cit., s. 127.
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T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922–1927, Poznań 1923, s. 486 i n.
1040
M. Pietrzak, op. cit., s. 95 i n.
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A. Ajnenkiel, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 195.
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Choć Konstytucja marcowa stanowiła, że szczegółowa organizacja Rady Ministrów ma zastać ujęta w
ramach odrębnej ustawy, to jednak nigdy tego rodzaju akt prawny nie powstał. Przy kreowaniu kolejnych
rządów pozostało więc odwoływać się do przedkonstytucyjnego dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej
organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz.U. z 1918 r., nr 1, poz. 1).
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W wykreowanym przez Konstytucję marcową ustroju prezes Rady Ministrów określany był jako „primus
inter pares‖. Przyjęto zatem model, w którym premier zajmował w strukturach rządowych jedynie koordynującą
rolę, a nie – jak w przypadku typu kanclerskiego – szefa rządu realnie kierującego pracą podległych mu
ministrów (A. Gwiżdż, op. cit., s. 119).
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poszanowania swobody autonomicznego ukształtowania personalnego swojego gabinetu1044.
Instrumentem służącym zdjęciu odpowiedzialności politycznej z prezydenta i przerzucenia jej
na ministrów była tzw. kontrasygnata. Zgodnie z tym założeniem, każdy prezydencki akt
musiał być podpisany przez prezesa Rady Ministrów i właściwego ministra1045.
Podstawowym zadaniem, przed jakim Konstytucja marcowa stawiała rząd, było realizowanie
polityki wewnętrznej i zagranicznej. W tym celu, Rada Ministrów i poszczególni szefowie
resortów zostali wyposażeni w możliwość wydawania rozporządzeń wykonawczych do
ustaw, zarządzeń i okólników1046.
Zamianowanie Władysława Grabskiego na premiera wraz członkami jego drugiego
gabinetu – kluczowe wydarzenie w kontekście niniejszego artykułu – nastąpiło 19 grudnia
1923 r. na skutek upadku drugiego gabinetu Wincentego Witosa i bezpośrednio po
zakończonej niepowodzeniem misji konstruowania rządu przez Stanisława Thugutta1047.
Nowo mianowany premier utworzył dwanaście ministerstw i zawnioskował wnioskował do
prezydenta Stanisława Wojciechowskiego o powołanie do nowego gabinetu łącznie dwunastu
członków. Zrównoważenie liczby resortów z liczbą osób wchodzących w skład Rady
Ministrów było wynikiem połączenia przez Grabskiego funkcji premiera i ministra skarbu1048.
W okresie sprawowania przez siebie władzy Władysław Grabski dokonał dziewiętnastu
zmian personalnych w składzie swojego rządu. Warto zauważyć, że pozornie dużą liczbę
dymisji i nominacji ministerialnych należy analizować w kontekście niespotykanie długiego
jak dotąd premierostwa i – co wydaje się ważniejsze – uwzględniając pozaparlamentarny
charakter kierowanego przez niego gabinetu1049. Władysław Grabski sprawował rządy do 14
listopada 1925 r., kiedy to na ręce prezydenta Stanisława Wojciechowskiego złożył dymisję
swojego gabinetu. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji było niepodjęcie przez Bank Polski w
obliczu narastającego kryzysu – koniecznej według premiera – interwencji giełdowej1050.
Exposé Prezesa Rady Ministrów
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Chcąc zapewnić poparcie większości parlamentarnej dla nowego rządu, w procesie
jego konstruowania udział brały stronnictwa polityczne. Należy jednak zauważyć, że z
formalno-prawnego punktu widzenia, zgodnie z przepisami Konstytucji marcowej, parlament
został sensu stricto wyłączony z uczestnictwa w procedurze tworzenia gabinetu. Z tego więc
powodu wygłoszenie przez premiera exposé stanowiło w systemie parlamentarnogabinetowym II Rzeczypospolitej formalnie pierwszy – pod względem chronologicznym –
rodzaj relacji rządu z sejmem1051.
Jak zostało wspomniane, 19 grudnia 1923 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Wojciechowski zamianował Władysława Grabskiego Prezesem Rady Ministrów
oraz wręczył nominacje ministerialne pozostałym członkom gabinetu. Następnego dnia, w
trakcie 89. posiedzenia Sejmu II Rzeczypospolitej I kadencji nowo zaprzysiężony szef rządu
wygłosił swoje exposé1052.
„Prezydent Rzeczypospolitej wobec ujawnionej niemożności utworzenia się rządu na
gruncie zwyczajów parlamentarnych, polecił mnie, bym jako jego mąż zaufania utworzył
rząd, który by całą energię aparatu państwowego i społeczeństwa skierował dla dokonania
naprawy Skarbu‖1053. Powyższym zdaniem rozpoczął swoje wystąpienie premier Grabski,
zwracając już na wstępie uwagę na dwie istotne kwestie dotyczące bezpośrednio jego nowo
powstałego gabinetu. Po pierwsze, uwypuklił pozaparlamentarny charakter Rady Ministrów,
utworzonej na skutek braku możliwości powołania rządu mającego poparcie większości
sejmowej. Po drugie, wyraźnie zaznaczył, że to reformy budżetowo-walutowe stanowiły dla
niego zasadnicze zadanie, które miał wykonać w czasie swojego premierostwa i
jednoczesnego piastowania funkcji ministra skarbu1054.
Skoncentrowanie się przede wszystkim na naprawie finansów publicznych wynikało –
jak przekonywał Grabski w zdominowanym tą kwestią exposé – z katastrofalnej sytuacji, w
jakiej znalazła się Polska. Brak zdecydowanej reakcji na kryzys, w szczególności na
hiperinflację, przyczyniłby się do jego spotęgowania, dalszego zahamowanie rozwoju we
wszelkich

dziedzinach

życia

oraz

zintensyfikowania

zagrożenia

bezpieczeństwa

wewnętrznego i zewnętrznego. Nowo zaprzysiężony premier nie miał wątpliwości, że czym
prędzej trzeba temu zaradzić, podejmując „akcję sanacyjną‖. Teoretycznie mogła ona
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przybrać dwie formy – pierwszą, opartą na wysiłkach społeczeństwa polskiego lub drugą,
przewidującą pomoc zewnętrzną. W swoim wystąpieniu Grabski nie pozostawił jednak
złudzeń, że w praktyce jedyną możliwością jest dokonanie reform o własnych siłach, bez
ingerencji innych państw. Chcąc jednak odnieść w tym programie pełen sukces, konieczny
jest stan pokoju, możliwy tylko po „zaprzestaniu ostrych tarć i walk wewnętrznych‖ 1055. Przy
tej okazji nowy szef rządu przekonywał słuchających go posłów, że jego gabinet „zapowiada
ze swej strony jak największą bezstronność w zakresie wszelkich zagadnień, które dzielą
społeczeństwo na zwalczające się obozy i starać się będzie o łagodzenie i odkładanie
najbardziej spornych spraw do czasu, gdy naprawa Skarbu stanie się faktem dokonanym‖1056.
Szczegółowo analizując zarysowany w exposé program drugiego rządu Grabskiego, wyliczyć
należy pięć głównych założeń, będących zarazem swoistymi narzędziami służącymi
wprowadzeniu go w życie.
Pierwsza, mocno wyartykułowana przez premiera kwestia dotyczyła bezpośrednio
systemu fiskalnego. Ocena dotychczasowych rozwiązań w tej dziedzinie była stosunkowo
pozytywna. Jak bowiem przekonywał mówca, poprzednie rządy położyły już podwaliny pod
dzieło reformy zarówno poprzez wprowadzenie opartego na wysokości obrotów podatku
przemysłowego i mającego kluczowe znaczenie podatku majątkowego, jak również poprzez
dokonanie ich waloryzacji1057. Choć zapowiedziane – jak można się było spodziewać –
podniesienie stawek ciężarów fiskalnych dotykało przede wszystkim obywateli, to
jednocześnie służyło ono zmobilizowaniu społeczeństwa do włączenia się w proces
uzdrawiania finansów publicznych. Przy tej okazji Prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę na
dwa problemy natury technicznej. Po pierwsze, zobowiązanie podatników do wpłaty
pierwszej raty podatku majątkowego w okresie od 15 kwietnia do 15 maja 1924 r. w opinii
Grabskiego stanowiło termin zbyt późny, szczególnie w obliczu kryzysu, kiedy to ogromne
znaczenie ma jak najszybsze osiągnięcie przez państwo zysków pozwalających zrównoważyć
budżet. Po drugie, premier rządu pozaparlamentarnego proponował istotną zmianę w
rozkładzie ciężaru omawianego podatku, zgodnie z którą dwie pierwsze z sześciu
półrocznych rat miałyby zostać skoncentrowane w pierwszym półroczu 1924 r., a na dodatek,
wprost przeciwnie do wcześniejszych projektów, miały być znacząco wyższe od
pozostałych1058.
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Sejm II RP, I kad., Spr. Sten. 89. pos. z 20 XII 1923 r., ł. 5.
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Drugi punkt programu Grabskiego, możliwy do wprowadzenia w życie dzięki zabiegom
wskazanym w pierwszym założeniu, najprościej wyrazić w haśle „reforma walutowa‖. Było
to zdaniem premiera jedyne skuteczne rozwiązanie służące opanowaniu w jak najkrótszym
czasie kryzysu monetarnego, jak również stanowiące swoisty impuls do zaangażowania się
obywateli w sanację Skarbu. „Reforma przy tym winna stać się dla całego naszego
społeczeństwa tym zwrotnym momentem, który powinien otrząsnąć go z obojętności na losy
finansów publicznych i pobudzić do dobrowolnego przyczynienia się do dzieła naprawy w
większym znacznie stopniu, niż by to mogło mieć miejsce, gdyby reforma walutowa miała
być jeszcze dłużej odkładana‖1059 – mówił w swoim exposé Władysław Grabski. Premier
przekonywał jednocześnie słuchających go posłów, że jest świadomy mogących nastąpić
równolegle trudności gospodarczych. Z tego względu apelował o utrzymanie wysiłków
służących rozwojowi i zabiegał o szybkie uchwalenie ustawy o bezrobotnych1060.
Trzecim założeniem programowym w ramach równoważenia budżetu państwa było
dokonanie możliwie największych oszczędności. Należało przy tym pamiętać o granicy,
której nie można było przekroczyć, określającej niezbędny poziom obronności kraju,
sprawnego funkcjonowania administracji państwowej i wszelkich zobowiązań państwa
związanych z oświatą. Dodatkowo, premier i w tym względzie docenił poprzednie rządy,
które zaczęły już wprowadzać w życie projekty przewidujące cięcia wydatków publicznych.
Za największe źródło deficytu uznał kolej, stanowczo zapowiadając, że sytuacja finansowa w
tym sektorze musi zostać uzdrowiona do tego stopnia, by nie wymagał on dodatkowych
nakładów. Jak przekonywał posłów nowy premier, „kolej oprze się finansowo na własnych
siłach, co jest rzeczą najzupełniej możliwą i to w czasie jak najkrótszym‖1061.
Zgodnie z czwartym punktem programu, obok działań zaproponowanych we
wcześniejszych założeniach, należy poprawić funkcjonowanie administracji państwowej. W
opinii Władysława Grabskiego zastany przez niego aparat biurokratyczny państwa polskiego
był przede wszystkim przesadnie rozrośnięty, niesprawny, jak również niewydolny. Dla
przykładu wskazał on posłom, że samo w sobie nałożenie podatków nie przyniesie
automatycznie zysków w budżecie. W tym względzie podstawą staje się przede wszystkim
skuteczne ich wyegzekwowanie przez administrację. Zapowiedziane zostało dążenie, „by
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rozmiar wpływów skarbowych nie był zależny od stopnia sumienności podatnika, lecz oparty
na umiejętności, trafnym, sprawnym postępowaniu urzędowym samych władz‖1062.
Ostatnie założenie programowe nowego rządu pozaparlamentarnego, któremu premier
Grabski poświęcił dużo uwagi na końcu swojego exposé, dotyczyło uzyskania od sejmu
pełnomocnictw na oszacowany na jeden rok okres przeprowadzenia „akcji sanacyjnej‖.
Zabieg ten polegać miał na możliwości wydawania przez prezydenta na wniosek rządu
rozporządzeń z mocą ustawy w szczegółowo określonym zakresie, a jego podstawowym
celem miało być przyspieszenie tempa procesu prawodawczego. Prezes Rady Ministrów
dwojako uzasadniał proponowane przez niego rozwiązanie. Po pierwsze, w jego ocenie stan
kryzysu, w jakim znalazło się państwo polskie, wymagał natychmiastowego podjęcia działań
i prowadzenia ich w równie szybkim tempie. Po drugie natomiast, sięgając po argument
historyczny, Grabski przekonywał, że dotąd nikomu nie udało się wyjść z takiej zapaści
budżetowej na drodze typowego procesu ustawodawczego. Jak sądził zwracający się do
posłów nowo zaprzysiężony premier, jedynie pełnomocnictwa dla rządu pozwolą utrzymać
odpowiednie tempo, gwarantujące powodzenie reform. Na koniec swojego wystąpienia
Władysław Grabski powiedział: „W imieniu rządu wyrażam przeświadczenie, że Wysoki
Sejm nie odmówi mu swego poparcia w realizowaniu nakreślonych zadań‖1063.
Nie ulega wątpliwości, że – pod względem treści – omawiane przemówienie uznać
można za bardzo monotematyczne. Biorąc pod uwagę, że zostało ono wygłoszone w obliczu
poważnego kryzysu finansów państwa, a także przez premiera stojącego jednocześnie na
czele Ministerstwa Skarbu, nie powinno dziwić, że nie stanowiło ono typowego programu
nowo mianowanego rządu, obejmującego szereg dziedzin życia. Łatwo bowiem dostrzec, że
exposé Grabskiego nie zawierało żadnych założeń w zakresie konkretnych spraw
wewnętrznych, tj. wojska, oświaty, sprawiedliwości, rolnictwa, przemysłu, zdrowia i kwestii
socjalnych. Zarysowanie kształtu polityki zagranicznej zostało natomiast ograniczone jedynie
do kategorycznego odrzucenia pomocy w reformach finansowo-budżetowych, wyświadczonej
Polsce przez inne państwa1064.
Obok przedstawionej powyżej zasadniczej treści exposé warto także zwrócić uwagę na
jego formę. Istnieją trudności w dokładnym określeniu, jak długo premier Grabski
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przemawiał. W Sprawozdaniu stenograficznym z 89. posiedzenia sejmu zanotowano, że
obrady rozpoczęły się o 16.20, po czym odczytano interpelacje, usprawiedliwiono
nieobecności i udzielono posłom urlopów oraz przytoczono treść pism od prezydenta
dotyczących zdymisjonowania rządu Wincentego Witosa i mianowaniu gabinetu Władysława
Grabskiego. Następnie wicemarszałek Moraczewski udzielił głosu nowemu premierowi, a po
zakończeniu przez niego przemówienia, zarządził przerwę w posiedzeniu, która – zgodnie ze
stenograficznymi zapisami – trwała od 16.45 do 17.10. Można zatem przyjąć, że wygłoszenie
exposé zajęło Grabskiemu około 15–20 minut1065.
Porównując objętość tekstu zawartego w stenogramie, należy przyznać, że zapisało się
ono w dziejach parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej jako jedno z krótszych. Spośród
wszystkich

premierów

wygłaszających

swoje

pierwsze

mowy

na

forum

Sejmu

Ustawodawczego i Sejmu I kadencji w latach 1919–1926 krócej od Grabskiego mówił
jedynie Wincenty Witos, prezentujący program swojego pierwszego gabinetu o charakterze
koalicyjnym, zwanego powszechnie „Rządem Obrony Narodowej‖1066. Warto zauważyć, że w
porównaniu do omawianego w niniejszym rozdziale wystąpienia programowego, exposé
Grabskiego z okresu jego pierwszego rządu wygłoszone 30 czerwca 1920 r. było dwa razy
dłuższe1067, a mowy premiera Ignacego Jana Paderewskiego z 20 lutego 1919 r.1068,
Antoniego Ponikowskiego z 27 września 1921 r.1069 i Władysława Sikorskiego z 19 stycznia
1923 r.1070 były dłuższe niemal pięciokrotnie.
Po przeanalizowaniu statystyki wyrazów, których w swoim wystąpieniu użył nowo
zaprzysiężony Prezes Rady Ministrów, okazuje się, co zresztą nie powinno zaskakiwać,
zważywszy na szczególny charakter mowy, że najczęściej wypowiadanym przez premiera
słowem był termin „rząd‖. W tym, jak już zostało wspomniane, stosunkowo krótkim exposé
pojawia się on w podstawowej i odmienionej formie aż 28 razy. Niemniej jednak kolejne
przodujące pod względem częstotliwości słowa bezsprzecznie wpisują się w główny cel, jaki
postawił sobie Grabski stając na czele pozaparlamentarnego gabinetu. W całym jego
programowym wystąpieniu 25 razy pojawia się wyraz „Skarb‖ i jego pochodne, po 15 razy
użyte zostały terminy „naprawa‖ i „reforma‖, a 6 razy podobny do nich termin „sanacja‖.
Warto nadmienić, że zgodnie ze Sprawozdaniem Stenograficznym 89. posiedzenia
Sejmu II Rzeczypospolitej I kadencji, w czasie którego wygłaszał swoje exposé premier
Grabski, omawiane wystąpienie przebiegło bez zakłóceń. Przewodniczący obradom
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wicemarszałek Jędrzej Moraczewski ani razu nie przerywał premierowskiej mowy. Nie był
również zmuszony do upominania posłów obecnych na sali sejmowej, bowiem żaden z nich
nie zagłuszał i nie komentował słów Grabskiego. W stenogramie nie zaznaczono wyraźnie, by
posłowie wyrażali swoje poparcie dla wypowiadającego się premiera w formie braw, nawet
po tym, jak zakończył on swoje wystąpienie1071.
O tym jednak, jak przez posłów – i szerzej, w opinii publicznej – przyjęte zostało
exposé Grabskiego, w swoich pamiętnikach zanotował ówczesny marszałek sejmu Maciej
Rataj. Według jego relacji, nowy premier był pewny siebie i mówił z wielką energią, czym
zjednał sobie poparcie izby. „Po walkach zaciekłych, nieustającym ogniu huraganowym
opozycji [nastała] chwila ciszy‖1072 – podsumował wystąpienie Rataj. Wydaje się, że opinia,
zgodnie z którą omawiane exposé zrobiło na jego odbiorcach dobre wrażenie, była
powszechna. Podobnie sądził bowiem Wincenty Witos, sprawujący władzę jako premier
bezpośrednio przed Władysławem Grabskim. W swoich wspomnieniach zanotował on, że w
obliczu ciężkiego zadania, jakie stało przed rządem, nowy premier przyjął optymistyczne
nastawienie. Jak zaznaczył Witos, „z licznych jego przemówień nie tylko że wiała ogromna
pewność siebie, ale także pewność naprawienia wszystkiego, i to bez wielkich ofiar i trudów.
Wiarę tę nie tylko miał on sam, głosząc ją z widocznym przekonaniem, ale ją z dużą
łatwością przenosił na drugich. Zaczęto wierzyć niemal ogólnie, że wielkie rzeczy zostaną
dokonane małymi środkami‖1073.

Debata i wotum zaufania
Bezpośrednio po exposé Prezesa Rady Ministrów Władysława Grabskiego,
wygłoszonym 20 grudnia 1923 r. podczas 89. posiedzenia Sejmu II Rzeczypospolitej I
kadencji, wicemarszałek Jędrzej Moraczewski otworzył dyskusję nad tymże wystąpieniem.
Zanim jednak na sejmowej mównicy pojawił się pierwszy prelegent, zgodnie z postulatem
popieranym przez wiele klubów, nastąpiła 15-minutowa przerwa w obradach1074.
Bezpośrednio po niej przystąpiono do debaty1075, która ostatecznie – znów ze względu na
wnioski zgłaszane marszałkowi przez posłów dotyczące jej odroczenia – rozciągnęła się także
na kolejne, 90. posiedzenie sejmu z 21 grudnia 1923 r.1076
W

przedmiotowej

dyskusji

udział

wzięło

łącznie

siedemnastu

posłów

reprezentujących tyleż samo spośród osiemnastu klubów poselskich funkcjonujących w
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Sejmie II Rzeczypospolitej I kadencji w omawianym okresie 1077. Konkretne stanowiska
poszczególnych stronnictw sejmowych, przedstawiane przez ich reprezentantów w toku
debaty plenarnej poprzedzającej udzielenie wotum zaufania drugiemu rządowi Władysława
Grabskiego, przedstawia poniższa tabela.
Tabela 1. Stosunek klubów sejmowych do drugiego rządu Władysława Grabskiego po
wygłoszeniu exposé
Postawa

względem

drugiego rządu Władysława Kluby sejmowe
Grabskiego
Związek Ludowo-Narodowy
Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast‖
Kluby

wotum Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Pracy

wyrażające

zaufania

drugiemu

rządowi Klub Chrześcijańsko-Narodowy

Władysława Grabskiego

Klub Związku Chłopskiego
Klub Polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego
Klub Ukraińsko-Włościański

Kluby

wstrzymujące

się

wyrażenia
wotum

od Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie‖ i „Jedność
Ludowa‖

zaufania

drugiemu Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów

rządowi
Władysława Grabskiego

Narodowa Partia Robotnicza
Koło Żydowskie

zapowiadające Klub Ukraiński

Kluby

Klub Zjednoczenia Niemieckiego

nieudzielenie
wotum

zaufania

drugiemu Klub Białoruski

rządowi

Klub Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego

Władysława Grabskiego

Klub Związku Proletariatu Miast i Wsi
Żydowskie Stronnictwo Ludowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sejm II RP, I kad., Spr. Sten. 89. pos. z 20 XII
1923 r., ł. 9–12; ibidem, Spr. Sten. 90. pos. z 21 XII 1923 r., ł. 4–18.
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Z powyższych danych wynika, że poparcie dla nowego premiera bezpośrednio po
wygłoszeniu przez niego exposé zapowiedziało siedem klubów sejmowych, w tym trzy
spośród pięciu najliczniejszych w tamtym okresie. Były to głównie stronnictwa prawicowe i
centrowe. Neutralność, wstrzymanie się od głosu bądź zapewnienie sobie tzw. wolnej ręki w
popieraniu Grabskiego wyraziły trzy kluby, stanowiące łącznie pod względem liczebności
prawie 27% składu osobowego izby poselskiej. Niemal wszystkie kluby mniejszości
narodowych oraz komuniści i posłowie Chłopskiego Stronnictwa Radyklanego oświadczyli
natomiast, że będą głosować przeciwko udzieleniu wotum zaufania przedmiotowemu
gabinetowi.
Rodzaj argumentów, jakie padły podczas omawianej rozprawy plenarnej, zależał
przede wszystkim od opcji politycznej, jaką reprezentował dany prelegent. Zwolennicy
nowego rządu uwypuklali przede wszystkim zadowolenie dla uznania przez Grabskiego
reformy finansów publicznych za priorytet1078. Wielu spośród uczestniczących w debacie
posłów zastrzegło sobie tzw. wolną rękę w popieraniu rządu w dalszych etapach sprawowania
przez niego władzy1079. Przeciwnicy Władysława Grabskiego krytykowali natomiast m.in.
skład personalny jego gabinetu1080, nałożenie ciężarów sanacji Skarbu na warstwy
chłopskie1081 i nieuwzględnienie w programie innych, tj. pozaekonomicznych spraw
państwowych1082. W jednolitym tonie wypowiadali się posłowie mniejszości narodowych,
którzy – poza członkami Klubu Ukraińsko-Włościańskiego – negatywnie odnieśli się do
nowego gabinetu. Uwypuklali oni przede wszystkim brak zagadnień dotyczących ich warstw i
społecznej przynależności, głównie w kontekście przyznawanych im praw i nakładanych nań
obowiązków1083.
Po wszystkich siedemnastu wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych klubów
głosu zażądał ponownie Prezes Rady Ministrów Władysław Grabski. Podziękował tym
stronnictwom, które podzieliły jego opinię, że naprawa Skarbu jest w obecnej sytuacji
priorytetowym celem. W toku plenarnej debaty zauważył, że nie wszystkie fragmenty jego
exposé zostały przez posłów dobrze zrozumiane. Przede wszystkim wyraził przekonanie, że
postawiony przez niego cel złagodzenia wewnętrznych konfliktów obejmuje również
mniejszości narodowe i łagodzenie zatargów powstałych na tym gruncie. Kwestię reformy
rolnej wyjaśnił natomiast nader obrazowo, tłumacząc, że zły stan Skarbu Państwa oznacza złą
walutę, która to skutkuje brakiem kredytu, co z kolei równa się fikcyjności reformy dla
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Sejm II RP, I kad., Spr. Sten. 89. pos. z 20 XII 1923 r., ł. 9.
Ibidem, ł. 10 i n.
1080
Sejm II RP, I kad., Spr. Sten. 90. pos. z 21 XII 1923 r., ł. 10 i n.
1081
Ibidem, ł. 14 i n.
1082
Ibidem, ł. 11.
1083
Ibidem, ł. 13–17.
1079
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biednej warstwy włościan. Okazuje się zatem, że przeszkodą w dziele naprawy finansów
publicznych nie była dotychczasowa ustawa o reformie rolnej, lecz przede wszystkim zły stan
waluty uniemożliwiający skuteczne jej przeprowadzenie. Wystąpienie Grabskiego zakończyło
się oklaskami, które nastąpiły po tym, jak na koniec powiedział, że przedstawiony przez niego
program nie stanowi zagrożenia dla żadnej ze stron, choć może być niewygodny „dla tych,
którzy się obawiają dać cokolwiek dla Skarbu‖1084.
Reasumując i zarazem systematyzując przytoczone dane, debata nad exposé Prezesa
Rady Ministrów Władysława Grabskiego rozciągnęła się na dwa posiedzenia Sejmu II
Rzeczypospolitej I kadencji, odbywające się odpowiednio 20 i 21 grudnia 1923 r. Udział w
niej wzięło 17 posłów – przedstawicieli 17 ówczesnych klubów sejmowych. Co warte
odnotowania, głosu nie zabrał reprezentant nieodgrywającego większej roli na scenie
politycznej Polskiego Stronnictwa Ludowego „Lewica‖, zrzeszającego w tamtym czasie 3
posłów. Co do zasady, wszystkie wystąpienia były podobnej długości i trwały średnio około
5–10 minut. Wyjątek w tym względzie stanowiło blisko 20-minutowe przemówienie posła
Thugutta z PSL „Wyzwolenie‖ i „Jedność Ludowa‖.
W toku rozprawy nad exposé, chadecki poseł Józef Chaciński zgłosił postulat o
postawienie na koniec debaty wniosku o treści: „Sejm przyjmuje oświadczenie Prezesa Rady
Ministrów do wiadomości‖1085. Przyjąwszy tę propozycję marszałek Rataj zaznaczył, że
wniesiono także o imienne głosowanie nad tą sprawą. Po zaaprobowaniu tej inicjatywy
polecił, by posłowie wyrazili swoje stanowisko pisząc na kartkach „tak‖ lub „nie‖. Następnie,
po obliczeniu głosów przez sekretarzy, podał do wiadomości wyniki głosowania, które
przedstawiały się następująco:
194 posłów „za‖, w tym:
88 ze Związku Ludowo-Narodowego,
37 z Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy,
33 z Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast‖,
20 z Klubu Chrześcijańsko-Narodowego,
6 z Klubu Zjednoczenia Chłopskiego,
5 z Klubu Poselskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego,
5 z Klubu Ukraińsko-Włościańskiego;

1084

Ibidem, ł. 18 i n.
Ibidem, ł. 8. W ocenie Prezesa Rady Ministrów Władysława Grabskiego głosowanie nad tak, a nie inaczej
skonstruowanym wnioskiem pokazało wielką ostrożność członków izby poselskiej względem jego gabinetu. W
swoich wspomnieniach, następująco skomentował tę kwestę: „Głosowanie nad formułą zredagowaną z dużą
rezerwą, bo wyrażającą nie votum zaufania, a jedynie to, że »Sejm przyjmuje do wiadomości oświadczenie
Prezesa Rady Ministrów«‖. Następnie referując wynik głosowania dodał, że 194 posłów okazało mu „poparcie,
jakkolwiek ciche tylko, bo pod bezbarwną formułą o »przyjęciu do wiadomości« […] exposé‖ (W. Grabski, op.
cit., s. 69 i n.).
1085
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76 posłów „przeciw‖, w tym:
29 z Koła Żydowskiego,
18 z Klubu Ukraińskiego,
13 z Klubu Zjednoczenia Niemieckiego,
9 z Klubu Białoruskiego,
4 z Klubu Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego,
1 z Klubu Związku Proletariatu Miast i Wsi,
1 z Żydowskiego Stronnictwa Ludowego,
1 niezrzeszony;
174 posłów niebiorących udziału w głosowaniu (tj. wstrzymujących się od głosu i
nieobecnych), w tym 10, którzy oddali puste kartki1086 (głównie z Polskiego Stronnictwa
Ludowego „Wyzwolenie‖ i „Jedność Ludowa‖, Związku Parlamentarnego Polskich
Socjalistów, Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Ludowego „Lewica‖)1087.
W zapisie stenograficznym nie zanotowano, aby ogłoszenie wyników przez marszałka Rataja
spotkało się z owacyjnym przyjęciem w ławach poselskich. Bezpośrednio po oświadczeniu,
że przedmiotowa rezolucja posła Chacińskiego została przez sejm uchwalona, przystąpiono
do kolejnego punktu porządku dziennego obrad. Wydaje się, że dostrzegł to Władysław
Grabski, bądź co bądź, obdarzony jednak zaufaniem. Uznał on bowiem, że głosowanie odbyło
się bez większych napięć i emocji do tego stopnia, że – jak zanotował we wspomnieniach –
został zimno przyjęty przez sejm1088.
W kontekście badanego w niniejszym artykule typu relacji między rządem a sejmem
w II Rzeczypospolitej, należy dodać, że w ocenie konstytucjonalistów udzielenie w
głosowaniu wotum zaufania de facto nie miało dla gabinetu znaczenia konstytutywnego.
Zostało już wspomniane, że sejm był formalnie wyłączony z procesu tworzenia rządu, a do
prawnego zaistnienia danej Rady Ministrów nie wymagano sejmowego przyzwolenia. Nie
umniejszając roli parlamentu w systemie nomen omen parlamentarno-gabinetowym, izba
poselska określała co najwyżej swój stosunek do rządu. Ten jednak – jak to wynikało z
praktyki ustrojowej – mógł sprawnie działać jedynie w obliczu poparcia jego poczynań przez
większość posłów1089.
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Ze względu na przyjętą formułę głosowania, zgodnie z którą posłowie mieli tylko dwie możliwości
wyrażenia swojego stanowiska („za‖ lub „przeciw‖ wotum zaufania dla nowego rządu) niemożliwe jest
dokładne rozdzielenie i precyzyjne określenie liczby tych, którzy wstrzymali się od głosu i tych, którzy byli
nieobecni.
1087
Sejm II RP, I kad., Spr. Sten. 90. pos. z 21 XII 1923 r., ł. 19 i n., 28 i n.; ibidem, Wynik imiennego
głosowania nad wnioskiem posła Chacińskiego w sprawie przyjęcia do wiadomości przez Sejm oświadczenia
Prezesa Rady Ministrów.
1088
W. Grabski, op. cit., s. 70.
1089
M. Pietrzak, op. cit., s. 182.
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mgr Agnieszka Kania
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Metody nauczania i oddziaływanie artystyczne Jana Bułhaka na studentów
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
Życiorys Jana Bułhaka pełen jest interesujących wydarzeń. Całe życie był on
związany z Wilnem i z fotografią, która stanowiła jego wielką pasję. Bułhak był świadkiem
wielu przełomowych wydarzeń. Wymienić można chociażby I wojnę światową, odzyskanie
przez Polskę niepodległości, następnie utworzenie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
na wydziale którego wykładał. Przeżył także koszmar II wojny światowej i był świadkiem
wprowadzenia nowego ustroju w państwie. Musiał wynieść się z ukochanego Wilna, które
znalazło się poza terytorium Polski i zamieszkać w Warszawie.
Bułhak

pochodził

z

rodziny

ziemiańskiej

mieszkającej

w

województwie

nowogródzkim. Jego rodzina posiadała majątek Peresieka pod Mińskiem, w Ostaszynie,
miejscowości w której 6 października 1876 r. przyszedł na świat artysta1090. Młody Bułhak
podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale

Filozoficznym 1091. Przerwał

jednak naukę po dwóch latach, z powodu trudności materialnych i powrócił do rodzinnego
majątku. Zajmował się tam gospodarowaniem w majątku. Fotografią zajął się po kilku latach
pobytu w rodzinnej miejscowości, od około 1905 r. Początkowo polegało to na kopiowaniu
odbitek ze zdjęć żony, która otrzymała aparat fotograficzny w prezencie1092. Wynika z tego,
że całą karierę fotograficzną zawdzięczał zwykłemu przypadkowi, zbiegowi okoliczności.
Bułhak był fotografem-samoukiem, szybko jednak odczuł potrzebę dokształcenia się i
poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie. Udał się w tym celu do Drezna, gdzie szkolił się z
zakresu rzemiosła fotograficznego pod kierunkiem Hugo Erfurtha. Bułhak podkreślał
niejednokrotnie, że wzorców i autorytetów poszukiwał poza granicami kraju. Przyczyną tych
wyborów był brak zainteresowania tą dziedziną artystyczną w Polsce. Nie istniało wtedy
żadne zrzeszenie, ani żaden klub, który skupiałby w sobie zwolenników i sympatyków
fotografii. Pionierem w tej dziedzinie był bezsprzecznie Bułhak. Do jego autorytetów należał
także wybitny francuski fotograf Konstanty Puyo. To wzorując się na jego działalności i
Fotoklubie Paryskim, powziął plan utworzenia Fotoklubu Wileńskiego, zrealizowany w 1928
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Informacja ta na temat Jana Bułhaka pochodzi ze wspomnień jednego z jego przyjaciół: Stanisława Lorentza.
Zob. S. Lorentz, Album wileńskie, Warszawa 1984, s. 19.
1091
Krótki biogram artysty można znaleźć w Przewodniku biograficznym opracowanym przez litewskiego poetę,
eseistę Tomasa Venclova. Znajdują się tam biogramy wybitnych osób związanych z Wilnem. Zob. T. Venclova,
Wilno. Przewodnik biograficzny, Przeł. B. Piasecka, Warszawa 2013, s. 254.
1092
H. Derczyński, Wstęp, [w:] J. Bułhak, Fotografia ojczysta, Wrocław 1951, s. V.

246

r.1093 Podczas kilku lat nauki Bułhak studiował książki i albumy w kilku językach, prowadził
ożywioną korespondencję z zagranicznymi artystami. Jak sam wspominał miał nauczyć się od
nich „rzemiosła estetycznego‖. Z pewną dozą humoru opisywał swoje początki jako
fotografa. Zaczynał od uwieczniania błahych obrazów, pozbawionych głębszego wyrazu. Z
czasem jednak zaczął odczuwać potrzebę przedstawiania bardziej wysublimowanych obrazów
w fotografiach. Uświadomił sobie również, że brak im także artyzmu i piękna. Swoją drogę
rozwoju artystycznego opisał następująco:
Niemowlęcy okres raczkowania, to jest uwiecznianie „kolegi z papierosem‖ i
„kuzynki z kwiatkiem‖, przechorowałem dość szybko. Po roku porzuciłem z pogardą
małpowanie przygodnej rzeczywistości, hardo wsiadłem na hipogryfa „artystyczności‖ i
pocwałowałem buńczucznie ku niebotycznym wyżynom karmelkowego piękna. (…) Po
długich inhalacjach oparami chwały zacząłem odczuwać przesyt i imperatywną potrzebę
zmiany pokarmu. Cukierków miałem już dosyć; chciałem uczciwego razowego chleba (…).
Wszystkie szychy moich laurów i tryumfów byłbym oddał za chwilę pełnego zadowolenia
wewnętrznego, z przebłysk poczucia, żem w fotografii znalazł coś bliskiego i wzruszającego
(…). Co mi po fotografowaniu, jeśli się w nim nie wyżywam!1094
Za pierwszy etap swojej twórczości Bułhak uważał lata 1905-1919. Po I wojnie miał
nastąpić przełom w jego działalności artystycznej. W związku z odzyskaniem niepodległości
obudziły się w nim uczucia patriotyczne, przywiązanie do kraju i rodzinnej Wileńszczyzny.
Za swój cel obrał sobie uwiecznienie na fotografiach piękna całego kraju. Było to oczywiście
przedsięwzięcie nie do zrealizowania, jednakże entuzjazm Bułhaka pokazuje, jak istotną rolę
w jego twórczości odgrywało przywiązanie do ojczyzny1095. Zachwycony i pełen entuzjazmu
chciał poczuć się przydatnym w młodym niepodległym państwie polskim. Pragnął też
poprzez fotografię włączyć w jego tworzenie, inwentaryzację najbardziej wartościowych
obiektów.

II
Polem działalności Jana Bułhaka była nie tylko fotografia. Od momentu powstania
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie był wykładowcą na Wydziale Sztuk Pięknych.
Artysta był gorącym zwolennikiem utworzenia uczelni w Wilnie. Głównym inicjatorem i
organizatorem powstania Wydziału był Ferdynand Ruszczyc, znany malarz, profesor, a także
wieloletni przyjaciel Bułhaka1096. Uroczystości otwarcia Uniwersytetu Wileńskiego miały
1093

L. Grabowski, Jan Bułhak, Warszawa 1991, s. 8.
J. Bułhak, Fotografia ojczysta…, s. 13.
1095
Tamże, s.15-20.
1096
Ferdynand Ruszcyc (1870-1936) pochodził z Bohdanowa. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk
Pięknych w Petersburgu, był profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w
1094
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miejsce od 10 do 12 października 1919 r. Obecnych tam było wielu wybitnych i ważnych
osobistości, takich jak Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, gen. Stanisław Szeptycki, gen.
Edward Rydz-Śmigły, biskup Adam Sapieha, czy Władysław Mickiewicz. Ceremonia
otwarcia miała miejsce w kilku miejscach: na placu Katedralnym, w Ostrej Bramie i w
gmachu uniwersyteckim. Osobnym punktem programu uroczystości było otwarcie Wydziału
Sztuk

Pięknych.

Na

potrzeby

wydziału

oddany

został

budynek

klasztoru

pobernardyńskiego1097. Gmach przeznaczono na sale wykładowe i pracownie. Z relacji
czasopisma „Nasz Kraj‖ wynika, że w momencie uroczystego otwarcia część budynków nie
była jeszcze gotowa. W niektórych brakowało nawet okien i drzwi1098.
Wydział Sztuk Pięknych zajmował szczególna rolę na Uniwersytecie Wileńskim.
Doceniano przede wszystkim znaczenie postaci Ruszczyca, jego wpływ i rolę w tworzeniu
uczelni. Odwoływano się także przede wszystkim do historii nauki i sztuki w Wilnie, której
wydział miał być kontynuacją. Podczas uroczystości wspominał o tym pierwszy rektor
uczelni prof. Michał Marian Siedlecki:
Zadawano mi przed uroczystością pytanie, dlaczego prócz otwarcia Uniwersytetu,
urządza się osobną uroczystość dla Wydziału Sztuk Pięknych, który przecież ma stanowić
cząstkę Uniwersytetu. (…) Przede wszystkim chodziło o podkreślenie roli tego wydziału,
jako związanego z Uniwersytetem. Już w dawnym Uniwersytecie Wileńskim był pewien
związek, który można by porównać do rodzaju wydziału sztuk pięknych, zatem złączenie tego
wydziału z Uniwersytetem miał być tylko przedłużeniem i rozszerzeniem dawniejszej
tradycji1099.
Uniwersytet tuż po uroczystościach rozpoczął swoją działalność. Zapisy kandydatów
przyjmowane były od 20 do 25 października, a za zezwoleniem dziekanów do 1 listopada. Po
tym terminie należało już ubiegać się o pozwolenie Senatu Akademickiego. Rozpatrywane
one były jedynie w szczególnych przypadkach. Wyjątek natomiast stanowili wojskowi, którzy
mieli przedłużony termin od 1 do 8 stycznia 1920 r.1100 Bułhak jako pracownik naukowy

Krakowie oraz Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Uznanie i popularność
zyskał dzięki pejzażom i obrazom przyrody, które charakteryzowały się symbolizmem. Niezwykle aktynie
działał w życiu kulturalnym Wilna, m.in.: był prezesem Towarzystwa Miłośników Wilna, inscenizował sztuki
teatralne, tworzył scenografie w teatrze wileńskim, brał udział w renowacji zabytków. Zob. T. Venclova, Wilno.
Przewodnik biograficzny…, s. 289.
1097
W interesującym okresie Uniwersytet Stefana Batorego zajmował prawie cały teren miedzy ówczesnymi
ulicami: Zamkową, Świętojańską, Uniwersytecką, placem Napoleona i Skopówką. Wejście główne do gmachu
prowadziło przez reprezentacyjny dziedziniec Piotra Skargi. Wydział Sztuk Pięknych został utworzony z
jednego ze skrzydeł gmachu poklasztornego bernardynów przy kościele św. Franciszka. Informacje na temat
wyglądu Wilna w dwudziestoleciu międzywojennym, a także na temat historii budynków Uniwersytetu można
znaleźć w pracy J. Kłosa, Wilno. Przewodnik turystyczno-krajoznawczy, Wilno 1937.
1098
Op. Cit. F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932, T. II, Warszawa 1996, s. 44-48.
1099
Księga pamiątkowa Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno 1929, t. II, s. 78.
1100
Program wykładów i skład Uniwersytetu w półroczu zimowem roku akademickiego 1919/20, Wilno 1919, s.
3.

248

należał do zakładu „Fotografia artystyczna. Drukarstwo‖. Pełnił funkcję kierownika
artystycznego i prowadził zajęcia o nazwie „Zarys fotografii artystycznej‖. Odbywały się one
w Sali Zakładu Fotografii Artystycznej, trwały jedną godzinę od 16.00 do 17.00. Asystentem
w tym zakładzie był inż. Bronisław Zapaśnik1101, który prowadził zajęcia z „Zarysu optyki i
chemii fotograficznej‖. Odbywały się one w tym samym miejscu co powyższe i również
trwały godzinę. W spisie wykładów z pierwszego semestru roku akademickiego 1919/20
pojawiła się informacja, iż „ćwiczenia praktyczne z fotografii artystycznej oraz z optyki i
chemii rozpoczną się z chwilą wykończenia zakładów‖1102. Świadczy to o problemach
lokalowych Wydziału, ale także o wielkim zapale i chęci do pracy zarówno wykładowców,
jak i studentów. Bułhak prowadził zajęcia do likwidacji Uniwersytetu w 1939 r. Tematyka
jego wykładów nie ulegała na przestrzeni lat większym zmianom. Od roku akademickiego
1923/24 prowadził raz w tygodniu wykład „Zarys fotografii praktycznej‖, który był
nieobowiązkowy, a także „Fotografię artystyczną‖. Odbywała się ona w pracowni specjalnejfotograficznej codziennie od godziny 8.00 do 13.001103. W ciągu dalszych lat pracy naukowej
prowadził także zajęcia „Ćwiczenia z fotografii artystycznej, które od roku 1934/35 były
jedynymi jego zajęciami na tej uczelni1104.
Omawiając działalność dydaktyczną Bułhaka należy wspomnieć o pozostawionych
przez niego pracach. Był autorem kilku opracowań dotyczących fotografiki i techniki
fotografowania, a także licznych artykułów w czasopismach, czy prasie codziennej. Za
pierwszy wydany w Polsce podręcznik do fotografii artystycznej można uznać Fotografikę1105
Bułhaka. Zawarł w nim informacje na temat kompozycji, dynamiczności i statyki w
fotografii. Uczył także na co zwracać uwagę, by wydobyć piękno i artyzm z fotografowanych
obiektów. Rozwinięciem tez zawartych w Fotografice była Estetyka światła1106. Pracę tę
autor wydał w 1935 r., natomiast poprzedni podręcznik cztery lata wcześniej w 1931 r.
Dodaje w niej informacje na temat istoty światła w sztuce fotograficznej. Przedstawił także
wyniki swoich doświadczeń w tym zakresie z ostatnich kilku lat pracy. To opracowanie
zawiera wiele cennych informacji i było często czytywane przez kolejne pokolenia
miłośników fotografii. W Estetyce użył także słynnego i wielokrotnie później przytaczanego
sformułowania, uważanego za jego testament artystyczny: „fotografujcie sercem!‖1107. Bułhak
podkreślał także swój patriotyzm, umiłowanie krajobrazów i piękna ojczyzny. Uważał za
1101

Bronisław Zapaśnik pełnił funkcję starszego asystenta w Zakładzie Fotografii Wydziału Sztuk Pięknych
USB. Wykładał zastępczo „Geometrię Wykreślną‖ oraz „Optykę i chemię fotograficzną‖. Zob. Spis wykładów i
skład Uniwersytetu w roku akademickim 1920/21, Wilno 1920, s. 42.
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Tamże, s. 11.
1103
Spis wykładów na trzy trymestry w roku akademickim 1923/24, Wilno 1923, s. 34.
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Spis wykładów na trzy trymestry w roku akademickim1934/35, Wilno 1934, s. 64.
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J. Bułhak, Fotografika. Zarys fotografii artystycznej, Wilno 1931.
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Idem, Estetyka światła, Wilno 1936.
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H. Derczyński, Wstęp, [w:] J. Bułhak, Fotografia ojczysta…, s. VII.
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swój obowiązek uwiecznianie walorów przyrody, a także niezwykłych, klimatycznych miejsc
w miastach. Jego celem było również udowodnienie, że fotografia nie jest tylko rzemiosłem, a
należy do sztuki. Bułhak stworzył słowo „fotografika‖, które popularyzował w środowisku
kulturalnym i na łamach pism1108. Pojęciem tym udowadniał, że fotografie są dziełami sztuki,
które mogą konkurować z dziełami malarskimi i graficznymi.

Dostrzegając potrzebę

popularyzacji fotografii, a także upowszechniania przywiązania do ojczyzny zajmował się
tworzeniem zdjęć krajoznawczych. Już w Estetyce podkreślał istotę wydobywania piękna za
pomocą fotografii z polskich warunków: „(…) potrafimy w pracy naszej wyszukać i ukazać
walory słowiańskie i polskie: promienistość słońca w ciasnym, krętym zaułku i duszę
przeglądającą przez ludzkie oczy, i surową poezję pracy, i gorączkowe tętno wysiłku i ruchu.
Zamiast ujmować miasto od strony jego trywialności i brzydoty, my Polacy wolimy szukać w
nim dostojnych pierwiastków trwałości i ludzkości wspólnych całej powierzchni ziemskiej.
(…) nasza sztuka fotograficzna jest charakterystycznie odrębna , ponieważ jest sztuką
polską‖1109.
Tym słowom Bułhak był wierny przez całe swoje życie i działalność artystyczną.
Starał się przedstawiać te zasady zarówno w portrecie, pejzażu, jak i fotografii
inwentaryzacyjnej, dokumentującej. Artykuły zebrane na temat idei fotografii ojczystej,
objaśnienie jej założeń i celów, a także metod pracy zostały wydane już po śmierci 1110 artysty
w 1951 r., w dziele Fotografia ojczysta. Rzecz o uspołecznieniu fotografii1111.
Uważał, że fotografowanie jest czynnikiem wychowawczym w sensie psychicznym,
ponieważ przyczynia się do wyostrzenia zmysłów, co skutkuje wysubtelnieniem gustu.
Sztuka ta działa także korzystnie na spostrzegawczość stosunku do człowieka i jego
środowiska. Według Bułhaka fotografowanie uczy badać i poznawać ludzi, zarówno jako
tłum, zbiorowość, jak i jednostkę. Od fotografa wymagana jest także znajomość zjawisk
atmosferycznych, zmian zachodzących w przyrodzie i jej analiza pod kątem fotogeniczności.
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Bułhak nie utożsamiał uprawianej przez siebie fotografiki z zajmującymi się fotografią np. portretową
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Studia nad kompozycją i zachowaniem proporcji uważał za konieczne w pracy
fotografika1112.
Do prac typowo technicznych autorstwa Bułhaka należą Technika bromowa i
Bromografika. W pierwszej z nich obszernie wyjaśnił cele i możliwości jakie gwarantuje, a
także samo pojęcie: „Pod

techniką bromową rozumiemy postępowanie pozytywowe na

papierach bromowych, t. j. wykonywanie odbitek stykowych i powiększeń na papierach,
pokrytych emulsją bromosrebrową i chlorobromosredrową. Naświetlanie tych papierów pod
negatywem odbywa się przy świetle sztucznem i podobnie, jak naświetlanie płyty
negatywowej, daje na razie wynik niewidzialny dla oka, wynik, który uwidocznia wywołanie,
a który stabilizuje utrwalenie‖1113.
Technika ta wykorzystywana była także do powiększania i kopiowania zdjęć. Te
zabiegi wymagały odpowiedniego przygotowania, stosowania się do określonych zasad, a
także ogromnej precyzji. Miało to wpływ głównie na dobór odpowiednich kontrastów
kolorów na zdjęciu. Podobnie precyzyjnie i klarownie przedstawił bromografikę. W tej
autorskiej technice Bułhak stosował retusz pozytywu i negatywu papierowego dążąc do
uzyskania jak najbardziej zadowalającego efektu1114. Bułhak zaznaczał, że napisane przez
niego podręczniki są pracami o charakterze subiektywnym. Opierały się głównie na jego
własnej wiedzy uzyskanej z wieloletniej praktyki, nabytej wskutek długoletniego
doświadczenia fotograficznego. Prace te miały pełnić funkcję przewodników po sztuce
fotograficznej, a także objaśniającą terminy i mechanizmy tworzenia zdjęć1115.
Niezwykle cennym materiałem popularyzującym fotografikę były także prasowe
artykuły Bułhaka. Szczególnie często publikował je na łamach „Nowego Fotografa‖, znanego
warszawskiego czasopisma poświęconego nowinkom z dziedziny fotografii. W wielu
numerach tego pisma znajdowały się zdjęcia artysty: portrety, pejzaże, fotografie zabytków.
Artykuły Bułhaka nierzadko przybierały formy esejów, czy rozważań autora. Dzięki nim
popularyzował swoje ustalenia, nakreślał historię i rozwój fotografii. Uzasadniał również, że
fotografia powinna być odbierana jako sztuka, a jej twórca jako artysta. Krytykował zaś
nadmierne stosowanie retuszu wobec twarzy ludzkich, który według niego niszczył w nich
„(…) życia wdzięk, podobieństwo i wyraz‖1116. Działalność publicystyczna Bułhaka z okresu
dwudziestolecia międzywojennego jest świetnym źródłem polemik artysty z krytykami, a
także jego wpływu na rozwój fotografii polskiej. Dostrzegał potrzebę wydawania pism
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poświęconych tej tematyce, był gorącym zwolennikiem utworzenia almanachu polskiej
fotografii artystycznej. Miało to być pismo elitarne, opatrzone fotografiami i zawierające
informacje dotyczące wystaw, czy ważnych wydarzeń kulturalnych związanych z
fotografią1117. Prócz „Fotografa Polskiego‖ Bułhak publikował także w należącym do
specjalistycznej prasy „Polskim Przeglądzie Fotograficznym‖ ukazującym się w Poznaniu, a
także w lwowskim „Miesięczniku Fotograficznym‖. Czasopismo poznańskie było opatrzone
podtytułem: „Czasopismo poświęcone fotografii artystycznej, naukowej i amatorskiej‖. Było
więc skierowane do szerokiego grona odbiorców, w zasadzie każdego, kto interesował się lub
pasjonował fotografią. Zainteresowanie na łamach prasy świadczy o popularności tej
dziedziny, ale także o umocnieniu jej pozycji zarówno jako dziedziny sztuki, jak i zajmującej
poważne miejsce w nauce. W jednym z numerów Bułhak podkreślał konieczność posiadania
umiejętności posługiwania urządzeniami fotograficznymi. Tylko dzięki pilnym studiom
można było osiągnąć pożądany, artystyczny efekt:
Więc fotograf zdolny i estetycznie wyrobiony potrafi oczywiście przezwyciężyć braki
swej kamery i powiększając część negatywu, zawierającą motyw właściwy, dać obraz
skomponowany bez zarzutu. Potrafi naświetlić płytę mniej więcej dostatecznie a brakującą
resztę wyrównać umiejętnem postępowaniem negatywnem i pozytywnem. Potrafi wreszcie
wyzyskać kamerę ręczną, zwłaszcza lustrzaną, jako wyborne narzędzie do chwytania
obrazków rodzajowych, tętniących życiem, prawdziwością i wyrazem. Ale mniej zdolny a
zwłaszcza początkujący niechybnie znajdzie w niej złego doradcę, który na długo jego rozwój
powstrzyma1118.
Dalej artysta wskazywał także na konieczność odpowiednio dobranego sprzętu do
umiejętności i stopnia zaawansowania w sztuce. Zaznaczał, że z rozwagą należy dobierać
sprzęt fotograficzny, a jego zastosowanie wymaga skupienia i przemyślenia. Podkreślał, że
fotografia jako sztuka tym różni się od rzemiosła, że wymaga zaangażowania i osobistej
inicjatywy, która pozwoli wydobyć z obrazu artyzm.
Jan Bułhak często jest określany mianem wychowawcy pokoleń fotografików. Jego
myśli trafiały do młodzieży, artysta cieszył się uznaniem i autorytetem. Wilno w okresie
przedwojennym miało bardzo bogate życie kulturalne. Tworzyli je także studenci skupiający
się w licznych klubach, towarzystwach, czy zrzeszeniach. Bułhak również aktywnie działał na
tym polu. Należał do klubu „Smorgonia‖ utworzonym w 1933 r., do którego należało wiele
osób tworzących środowisko naukowe i artystyczne. Przykładowo wymienić można
nauczycieli akademickich takich m.in.: Bolesława Bałzukiewicza, Stanisława Lorentza,
1117
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Mariana Morelowskiego, Tymona Niesiołowskiego, czy związanych z radiem Witolda
Hulewicza i Tadeusza Byrskiego1119. Bułhak stał się także bohaterem jednej z Szopek
akademickich tworzonych przez studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Premiera widowiska
miała miejsce w lutym 1933 r. Studenci odnieśli się w nim do szeroko komentowanego
wydarzenia, jakim było odkrycie „grobów królewskich‖. Bułhak pełnił funkcję fotografa
dokumentującego znaleziska1120.

III
Intensywna działalność artystyczna i obszerne środowisko kulturalne Wilna
przyczyniło się do zawierania licznych przyjaźni, czy też współpracy. Bułhaka łączyła
głęboka przyjaźń z Ferdynandem Ruszczycem, profesorem malarstwa pejzażowego Wydziału
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego. Wspominał go: „(…) Ferdynand
Ruszczyc, znakomity artysta malarz, wielki obywatel i patriota polski, a mój serdeczny
przyjaciel. On mnie wtajemniczał w wartości naszych zabytków architektonicznych, on mnie
uczył związku tych klejnotów z dziejami kraju, z jego martyrologią, z jego dniami świetności
i chwały. (…) On swoim przykładem kazał mi szukać w murach i kamieniach śladów
polskich dziejów, a w przyrodzie rodzimej nauczył poznawać tajniki Ziemi, dla której nie jest
za dużo oddać życie. (…) Moja praca fotograficzna, a więc moje życie całe, wiąże się jak
najściślej z osobą Ruszczyca‖1121.
To z inicjatywy Ruszczyca powstała pierwsza pracownia Bułhaka w Wilnie w 1912 r.,
w której to rozpoczęła się fotograficzna dokumentacja zabytków i krajobrazów
Wileńszczyzny. Dzięki niemu także fotografia stała się przedmiotem wykładanym na USB.
Bułhak miał bardzo dobry kontakt z innymi wykładowcami Wydziału, w szczególności z
Juliuszem Kłosem i Stanisławem Lorentzem. We trzech zajmowali się zbieraniem materiałów
do dokumentacji powiatu brasławskiego. Podział obowiązków wyglądał następująco: Bułhak
dokonał fotografii zabytków i interesujących miejsc, Kłos i Lorenzt opisywali oraz oceniali
stan zabytków. W prace terenowe włączeni zostali także studenci Kłosa, którzy dokonywali
koniecznych pomiarów. Jak wspominał Lorentz, Bułhak miał go wtedy nauczyć modnej
wówczas piosenki kabaretowej1122.
Praca fotografa wymagała niezwykłej precyzji i dokładności. Bułhak często
wspominany był, jako artysta tworzący w samotności, gdzie mógł wystarczająco skupić się
na zadaniu. Utrwalił się obraz fotografa:
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Obciążony wielką kamera ze statywem i kasetami szedł najdalsze nawet wyprawy
krajoznawcze i artystyczne wędrówki, aby w ciągłej pogoni za właściwym momentem,
między jednym a drugim przelotnym deszczem, w nagłym rozbłysku słońca chwytać i
utrwalać pełne uroku obrazy. Nie uznawał wycinka, unikał powiększenia. Komponował
całość na matówce. (…) Negatyw traktował jak zagruntowane płótno, statyw jak sztalugi,
aparat – jak pędzel lub szpachlę1123.
Dzięki swojej artystycznej działalności Bułhak zyskiwał liczne grono naśladowców,
wychowanków i zwolenników. Prócz czasopism, jego fotografie pojawiały się jako ilustracje
w licznych książkach. Przykładem może być chociażby opracowany przez Kłosa przewodnik
krajoznawczy o Wilnie. Z inicjatywy Bułhaka powstało Wileńskie Towarzystwo Miłośników
Fotografii, a później Fotoklub Wileński. Z jego twórczości czerpali fotografowie młodego
pokolenia: Maria Panaszewicz, Herman Hemranowicz, czy Aleksander Zakrzewski.
Działalność Bułhaka miała nieoceniony wkład w rozwój fotografii także po wojnie. Świadczą
o tym liczne wystawy poświęcone jego twórczości, a także zainteresowanie fotografią
krajobrazową, tak chętnie przez niego uprawianą1124. Po przeprowadzce z Wilna Bułhak
zamieszkał w Warszawie, pracował jednak w wielu rejonach Polski takich jak: Mazury,
Śląsk, słynne są także wykonane przez niego fotografie zniszczonej i odbudowywanej
Warszawy. Ta aktywna działalność artysty doceniana była przez ówczesne władze polskie,
które bardzo pozytywnie wypowiadały się na jego temat. Zdawać się może, że dla Bułhaka
fotografia była najważniejsza w życiu, poprzez dostosowanie się do powojennych warunków
dalej zajmował się swoją pasją uwieczniając na fotografiach piękno ojczyzny.
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Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Więźniowie KL Auschwitz-Birkenau z gminy Krzeszowice. Studium przypadku.
Socjohistoria jest nauką, która w zamyśle łączy narzędzia socjologiczne z historią.
Pozwala zatem, precyzyjnie analizować zakres problematyki społecznej w przestrzeni
historycznej. Historyk w swych poszukiwaniach posługuje się metodami z pogranicza tych
nauk, skupia się na badaniu jednostek oraz grup społecznych, ich biografii czy losu, ale
również postaw, zachowań i strategii życiowych. Celem tego postępowania jest pełniejsze
zrozumienie procesu historycznego przede wszystkim w warstwie społecznej. Bliska tym
zagadnieniom jest także prozopografia, badająca przedstawicieli określonej grupy, w celu
odkrycia wspólnych cech, łączących wszystkich, lub większość jej członków. Jest ona także
wykorzystywana do badania elit w danym społeczeństwie. Innymi słowy, jest to biografia
zbiorowa. W swojej analiza wykorzystuję tylko część z pytań stosowanych w prozopografii
takich jak np. zawód czy wykształcenie.
Wartościowe bowiem w tych badaniach są dane statystyczne, dotyczące lat
przedwojennych. Ułatwiają one bowiem właściwy ogląd sytuacji. Dysponujemy dwoma
spisami ludności: z 1921 r. oraz z 1931 r. Dane dotyczą jednak tylko miasta Krzeszowice, do
tych dotyczących ludności wiejskiej nie udało mi się dotrzeć. Pierwszy spis jest znacznie
dokładniejszy, ponieważ obejmuje więcej danych statystycznych. Wynika z niego, że w tym
czasie w Krzeszowicach mieszkało 2933 osoby, z czego większość, bo 1545 stanowiły
kobiety, a 1388 mężczyźni. Tylko w tym spisie pojawia się wyznanie mieszkańców: jak łatwo
się domyślić przewagę miało wyznanie rzymsko-katolickie (2409 osób, równało się to około
82% ogółu krzeszowiczan), następnie wyznanie mojżeszowe (506 osób co stanowiło 17 %),
12 osób było ewangelikami (0,4%), 4 osoby wyznania grekokatolickiego (0,14%). Jedna
osoba zdeklarowała, że jest niewierząca, a wyznanie jednej zostało zaklasyfikowana jako
niechrześcijańskie. Zatem Krzeszowice w tej perspektywie analizy, mieszczą się, jak
najogólniej rzecz ujmując w polsko-polskiej typowości „małego miasta‖1125.
Interesujące są także dane dotyczące narodowości. W Krzeszowicach, 99,9%
badanych podało narodowość polską. Chciałbym jednocześnie mocno podkreślić fakt, że
niemal wszystkie osoby wyznania mojżeszowego zadeklarowały narodowość polską (tylko

1125

Zagadnieniem tym zajmowała się Regina Renz, por. np.: R. Renz, Życie codzienne w miasteczkach
województwa kieleckiego 1918-1939, Kielce 1994 oraz Miasteczko polskie w XIX-XX w jako zjawisko
kulturowo-obyczajowe, pod red. M. Meduckiej, R. Renz, Kielce 1998.
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jedna podała żydowską)1126. Dla porównania, w 1931 r., liczba ludności zwiększyła się do
33911127 (czyli o 16%). Stanowi to dosyć duży wzrost, spowodowany prawdopodobnie
rozwojem i uprzemysłowieniem miasta.
W mojej analizie poddaję cechy typowe dla omawianej przeze mnie zbiorowości.
Badaniom tym zostało poddanych 229 osób, 131 pochodziło z miasta Krzeszowice, tzn.
urodziło się tam lub zamieszkiwało w czasie okupacji. Z nich zaś 103 było Żydami. Na wsi
odsetek ludności wyznania mojżeszowego był dużo mniejszy (co jest ówczesną typowością),
nie poddawałem tej zbiorowości analizie również ze względu na brak materiału. Aby uściślić,
w mojej pracy za Żydów1128 uznaję osoby, których biogramy opracowałem na podstawie
oświadczeń z Archiwum Instytutu Yad Vashem (AIYV) oraz (w przypadku jednej osoby) na
podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau (APMAB), gdzie zaznaczone zostało, że dany więzień był wyznania mojżeszowego.
Studium zostało przeprowadzone w trzech kontekstach: ludność miasta, razem z ludnością
żydowską, tylko ludność żydowska miasta oraz ludność całej gminy (czyli zarówno ludność
miejska, wliczając Żydów, jak i wiejska).

***
Problemem więźniów KL Auschwitz-Birkenau pochodzących z gminy Krzeszowice
zajmowałem się już wcześniej, przygotowując pracę magisterską1129. Główną jej częścią był
aneks zawierający wspomniane biogramy 229 więźniów, na podstawie którego została
sporządzona analiza socjohistoryczna (tzw. trajektorie biograficzne) badanej przeze mnie

1126

Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej w województwie krakowskim i Śląsku cieszyńskim, t. 12,
Warszawa 1925, s. 9.
1127
II powszechny spis ludności z dn. 9. XII. 1931 r. Nieruchomości i budynki w miastach, „Statystyka Polski‖
seria C, zeszyt 26., Warszawa 1935, s. 18.
1128
Zdefiniowanie, kim był Żyd, w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce (ale też i w innych okresach
historycznych), jest niezwykle trudne, ponieważ odnosi się to różnych aspektów takich jak np.: kultura,
pochodzenie etniczne, wyznanie. Część osób uważała (zgodnie z prawem datowanym jeszcze na czasy
starożytnego Rzymu), że Żydem może być tylko człowiek zrodzony z matki żydówki. Ponadto pojęcie
pochodzenia żydowskiego definiowały również ustawy norymberskie, a dokładniej pierwsze rozporządzenie
wykonawcze do ustawy o obywatelstwie Rzeszy z 14 listopada 1935 r., które mówiło o tym, że: „Żydem jest
osoba mająca wśród krewnych wstępnych II stopnia [dziadków] co najmniej trzech przodków pochodzenia
rasowego żydowskiego‖. Por. R. Szuchta, P. Trojański, Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania
zagładzie Żydów, Warszawa 2012, ss. 10‒11, 53‒61, 138‒150. Podobnie pojęcie to definiowały przepisy
wydane w Generalnym Gubernatorstwie. Jest tam również, rozpisany cały katalog sytuacji w których danej
osobie przypisywano pochodzenie żydowskie. Por.: Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta niemieckich władz,
instytucji osób z czasów okupacji ziem polskich 1939-145, Akta dotyczące ludności żydowskiej z tereny m.
Krzeszowice oraz gmin…, sygn. AN 26, s. 869-870. Pytanie to jest nadal aktualne, chociaż w dzisiejszych
czasach dużo łatwiejsze do zdefiniowania, chociażby ze względu na istnienie państwa Izrael.
1129
G. Szuster, Więźniowie KL Auschwitz-Birkenau z gminy Krzeszowice (1940-1945) próba analizy
socjohistorycznej, Kraków 2011, mps.
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grupy. Biogramy te, w większości zostały opublikowane w Słowniku Biograficznym1130, który
ukazał się w zeszłym roku, nakładem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej
(SMZK). Sylwetki więźniów opracowano, głównie w oparciu o materiał archiwalny,
zgromadzony we wspomnianych: APMAB1131 i AIYV1132 oraz w zbiorach SMZK1133.
W swoim artykule pragnę zaprezentować cechy typowe dla tej lokalnej,
małomiasteczkowej zbiorowości, takie jak: rok urodzenia więźniów (pokoleniowość), płeć,
zawód, data przybycia do obozu, data śmierci w obozie oraz czy więzień przeżył obóz etc. Ta
zbiorowość, jest punktem wyjścia analizy i wniosków stanowiących typowe studium
przypadku. Zastosowanie metody studium przypadku (ang. case study) jest dosyć rzadkie w
naukach historycznych, ale jest o tyle ciekawe, że poddaje analizie niewielki wycinek historii.
Pozwala to spoglądać z dużo większą dokładnością na lokalną historię rodziny, miasta czy
gminy. W ten sposób historia staje się znacznie bliższa i zrozumiała (tzw. touchable history).
Także i to, że poprzez analizowanie szczegółów możemy odnaleźć rzeczy typowe, które
można wykorzystać także w historii szerzej rozpatrywanej, jak i rzeczy nietypowe, które są
charakterystyczne tylko dla badanego fragmentu dziejów. Bowiem „małe miasta‖ mają swoją
specyfikę społeczną, klimat, wzajemne znajomości czy relacje.
Cezura czasowa jest łatwa do określenia, przypada bowiem na lata 1940-1945, czyli
okres funkcjonowania obozu. Niestety, kwestia zasięgu terytorialnego była już znacznie
trudniejsza warsztatowo. W pracy, przez gminę Krzeszowice, rozumiany jest obszar jaki
obejmuje ona obecnie1134. W okresie okupacji niemieckiej, miasto znalazło się jednak w
nowej

jednostce

niemieckiego

podziału

administracyjno-terytorialnego:

Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete (Generalne Gubernatorstwo na
okupowanych ziemiach polskich ‒ GG), utworzone dekretem Hitlera z 12 października 1939
r. Co ciekawe, w spisie dokonanym przez Urząd Statystyczny GG z 1 marca 1943 r.,
odnajdujemy dwie pozycje spisowe dotyczące Kressendorf. Jedna obejmuje miasto (Stadt).
Do drugiej zostało przypisanych dziewiętnaście miejscowości, które w dużej mierze
1130

G. Szuster, Słownik Biograficzny więźniów Auschwitz-Birkenau z gminy Krzeszowice, Krzeszowice 2014. W
Słowniku nie opublikowano osiemu biogramów, które przez wydawcę zostały uznane za zbędne, gdyż
najprawdopodobniej dotyczyły osób opisanych w innych biogramach.
1131
Wprowadzam nazwy zespołów, z których korzystałem, bez podawania szczegółowego zapisu gdyż jest on
dostępny we wspomnianym już Słowniku, pod każdym biogramem. Kommandantur, Politische Abteilung,
Schutzhaftlagerführung, Vervaltung, Standortarzt, SS-Hygiene Institut, Arbeitseinsatz, Materiały Obozowego
Ruchu Oporu, Oświadczenia – duplikaty, KL Buchenwald, KL Mauthausen, KL Ravensbrück, Materiały,
Inne Zespoły, Mała kartoteka więźniów zmarłych w Gusen, Zdjęcia więźniów.
1132
Biogramy powstały w oparciu o ankiety opublikowane w Centralnej Bazie Ofiar Shoah,
http://db.yadvashem.org/names/advancedSearch.html?language=en, (dostęp: 17.02.1015).
1133
Materiał nieuporządkowany, dotyczący więźniów Auschwitz.
1134
Gmina składa się z osiemnastu sołectw: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nawojowa
Góra, Nowa Góra, Łany, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas,
Żary oraz dwa osiedla które kiedyś były osobnymi wsiami: Czatkowice i Żbik, por.
http://www.krzeszowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2926&Itemid=530,
(dostęp:
16.02.2014 r.).
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pokrywają się z obecnym obszarem gminy Krzeszowice1135. Spis ten nie tylko pozwala na
analizę statystyczną ludności, tj. 3450 osób, a dla wymienionych miejscowości – 18580 osób,
ale potwierdza również, że ówczesne granice gminy Krzeszowice prawie w całości pokrywały
się z dzisiejszymi, co sankcjonuje proponowany zasięg terytorialny.
Gubernatorem został dr Hans Frank. To postać ważna nie tylko ze względu na
pełnioną funkcję, ale także na jego związek z Krzeszowicami, o czym poniżej.
Sformułowanie – „na okupowanych ziemiach polskich‖, zostało usunięte przez Franka
specjalnym rozporządzeniem w lipcu 1940 r. Miało to symbolizować stabilność systemu
władzy na tym terenie1136 i związane było niewątpliwie, z wiosennymi sukcesami III Rzeszy
w Europie Zachodniej.
Teren GG dzielił się na cztery dystrykty (distrikts): krakowski, warszawski, lubelski
i radomski, a po agresji na Związek Radziecki w 1941 r., utworzono też piąty: Galicja
(złożony z dawnych województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego i części lwowskiego).
Dystrykty dzieliły się na powiaty wiejskie i miejskie (Kreishauptmannschaft lub
Stadthauptmannschaft)1137. Ośrodek władzy GG oraz jego centrum administracyjne mieściło
się w Krakowie, „stolicy‖ Gubernatorstwa1138. To w tę strukturę zostały, też wpisane
Krzeszowice.
Warto jednak zauważyć, że z części przedwojennych gmin powiatu chrzanowskiego,
które nie weszły w skład Trzeciej Rzeszy, a były nimi: Nowa Góra, Rudawa, Tenczynek oraz
właśnie Krzeszowice (przemianowane na Kressendorf – co jak wspominał prof. Kazimierz
Wyka „(…) po polsku znaczy to ‒ Rzeżuchowo, od rośliny i kwiatu rzeżuchy‖ 1139) oraz z
gmin powiatu krakowskiego tj: Czernichów, Liszki, Zabierzów, Bronowice Małe i Zielonki
niemieckie władze okupacyjne

utworzyły w połowie 1940 r. Landkomissariat1140

Kressendorf. Funkcję landkomisarza sprawował Karl Helpenstell1141.

1135

Są to: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Paczółtowice,
Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary , Czatkowice, Żbik oraz dodatkowo Psary.
Brak tu tylko wzmiankowanych wcześniej dwóch miejscowości czyli Ostrężnicy i Łanów, ponieważ biegła tam
granica pomiędzy Ziemiami wcielonymi do Trzeciej Rzeszy a GG. Por. Amtliches Gemeinde – und Dorf
Verzeichnis für das General Gouvernement auf Grund der Summarisch en Bevölkerungsbestandsaufnahme am
1. März 1943, Krakau 1943, s. 23.
1136
Ibidem, s. 48.
1137
Ibidem, s. 43‒44.
1138
Szerzej, J. Chrobaczyński, Kraków – „stolica” General Gouvenement 1939-1945, [w:] Kraków, studium z
dziejów miasta w 750. rocznice lokacji, pod red. J. Rajmana, Kraków 2007, s. 237‒247.
1139
K. Wyka, Życie na niby, Warszawa 1985, s. 5.
1140
W Generalnym Gubernatorstwie miasta, które nie były siedzibami powiatów ani nie były powiatami na
prawach miejskich miały na swoim terenie delegaturę starostwa, która zwana była Stadtkommissariat, którym
kierował Stadtkomissar. Analogiczna sytuacja występowała w większych powiatach wiejskich występowały tam
Landkomissariaty, por. K. Grünberg, B. Otręba, Hans Frank na Wawelu, Włocławek 2001, s. 44.
1141
Por. Biblioteka Jagiellońska, Zbiory Kartograficzne, Mapa Dystryktu Krakowskiego, sygn. M40/51; Ł.
Skalny, Krzeszowice w okresie II wojny światowej, „Ziemia Krzeszowicka‖ 2010, nr 4 (88), dodatek specjalny.
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Krzeszowice były w tamtym okresie miastem nietypowym z powodu bliskości granicy
dzielącej tzw. ziemie wcielone i GG, która przebiegała przez dawny powiat chrzanowski, od
Ostrężnicy przez Dulową i Grojec do Wisły1142. Jak już wspominałem, miasto stało się
częścią Generalnego Gubernatorstwa. Zaważyło to na losach mieszkających tam ludzi, gdyż
znaleźli się oni po dwóch stronach granicy. Utrudniało to zarówno relacje osobiste, jak
i gospodarcze, wiązało się także z przemytem artykułów spożywczych i przemysłowych.
Nietypowość wynikała także z faktu, że dawny pałac hrabiów Potockich (którzy przed
wkroczeniem wojsk niemieckich opuścili miasto), mieszczący się w krzeszowickim parku,
został wybrany przez gubernatora Franka na jego letnią rezydencję. Warto wspomnieć, że
tuż przed wybuchem wojny, zakupem majątku Potockich interesował się minister Józef
Beck1143. Jak pisał Kazimierz Wyka, wnikliwy obserwator okupacyjnej rzeczywistości: „(…)
pod koniec kwietnia 1940 r. (…) zjechał gubernator Frank. Oglądał pałac, folwark, okolice.
(…) w niewiele tygodni [później] rozpoczęły się gorączkowe prace nad przebudową
[pałacu]‖1144.
Pałac został unowocześniony: przeprowadzono remonty łazienek, stajni i magazynów.
Prace były prowadzone dniem i nocą, tak by Frank z rodziną mógł się jak najszybciej
wprowadzić. Modernizacja pochłonęła około ośmiu milionów przedwojennych złotych. We
wrześniu 1940 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby zwanej odtąd Haus
Kressendorf. Dzień ten zgromadził w Krzeszowicach wielu niemieckich notabli, byli tam
miedzy innymi: Herman Göring i Joseph Goebbels1145.
Takie decyzje i uwarunkowania wpłynęły znacząco na politykę i praktykę okupacyjną
w Krzeszowicach. Dopiero w lipcu 1943 r. w mieście powstała placówka Gestapo, której
szefem został Niemiec nazwiskiem Neuman. Mieściła się ona przy ówczesnej ulicy
Czatkowickiej (Czatkoiwerstrasse) w domu dra Leonarda Francoza. Ponadto funkcjonował
też posterunek tzw. Policji Granatowej1146 (Blaue Polizei). Jej komendantem był Józef
Niejadlik1147. Nieopodal znajdowała się również siedziba Sonderdienstu1148 oraz SS. Po
okolicznych wsiach rozlokowane były ukraińskie oddziały SS1149.
Największe piętno wojna odcisnęła na ludności żydowskiej. Ze wglądu na obecność
Franka, już 8 listopada 1940 r., został wydany zakaz osiedlania się Żydów w Krzeszowicach.
1142

Ziemia chrzanowska i Jaworzno. Monografia, red. J. Lewandowska, Kraków 1969, s. 177.
F. Kiryk, U. Kryszałowicz, Rzemiosło krzeszowickie na tle dziejów wsi i miasta. W stulecie Cechu Rzemiosł
Różnych w Krzeszowicach 1885-1985, Krzeszowice 1986, s. 101.
1144
K. Wyka, op.cit., s. 196.
1145
. K. Grünberg, B. Otręba, op.cit., ss. 189‒190.
1146
Była ona utworzona z przedwojennych oddziałów polskiej Policji, por. W. Borodziej, Terror i polityka,
Warszawa 1985, s. 26.
1147
A. Fujarski, Kronika miasta Krzeszowice 1939-1945, Krzeszowice 1993, s. 27.
1148
Był to rodzaj specjalnej służby, utworzonej na polecenie gubernatora, działającej na terytorium GG, zwanej
Policją Franka, por. W. Borodziej, op. cit., s. 25‒26.
1149
F. Kiryk, U. Kryszałowicz, op. cit., s. 102.
1143
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W lutym następnego roku Frank wyznaczył termin wysiedlenia wszystkich Żydów
zamieszkujących miasto na dzień 1 kwietnia 1941 r. Ponad rok później (w lipcu 1942 r.)
w specjalnym meldunku stwierdzono już, że „Krzeszowice są już całkowicie wolne od
Żydów‖1150. Wielu z nich początkowo zamierzano przewieźć do getta w Skawinie, jednak
ostatecznie grupę tę rozstrzelano w lasach tynieckich1151. Prawdopodobnie nie było to jedyne
miejsce żydowskiej kaźni. Z ankiet zgromadzonych w AIYV wynika, że wielu Żydów
krzeszowickich zginęło również w Auschwitz. Nie jestem jednak w stanie stwierdzić
z całkowitą pewnością, czy członkowie rodzin, podając jako miejsce śmierci ‒ Auschwitz,
mieli świadomość, że stało się to dokładnie tam, czy wiedzieli jedynie, że dana osoba zmarła
w obozie zagłady,

a

znając nazwę

akurat

tego kacetu

i

nie orientując się

w realiach okupacyjnych, podawali „Oświęcim‖. W dokumentach APMAB (o czym
wspomniałem

wcześniej)

zdołałem

odnaleźć

tylko

jednego

Żyda

urodzonego

w Krzeszowicach, a zamieszkałego w Chrzanowie1152. Większa liczba Żydów nie znajduje
potwierdzenia w dokumentacji, jednak przede wszystkim dlatego, że nie byli oni w żaden
sposób rejestrowani, ale mordowani bezpośrednio po przybyciu do obozu. Jak wynika z
relacji Bernarda Fleiszmana, któremu udało się uniknąć rozstrzelania i dostać do getta, Żydzi
ze Skawiny zostali wywiezieni do obozu zagłady w Bełżcu. Teoretycznie, oprócz Fleiszmana,
mogli się w tym transporcie znajdować i inni Żydzi z Krzeszowic i okolic. Co więcej, opisane
wysiedlenie do Skawiny miało miejsce dopiero w 1942 r., i związane już było z Endlösung.
Nie wiemy jednak co działo się z Żydami do tego czasu. Wymaga to dalszej kwerendy
i poszukiwań, chociaż rokowania tego postępowania badawczego, raczej nie napawają
optymizmem ze względu na brak podstawy źródłowej i wspomnień.
KL Auschwitz-Birkenau, jak już wspomniałem, funkcjonował od 1940 do 1945 r.
Pierwszy transport 728 więźniów przybył 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Na
obóz składały się trzy części: Auschwitz, Birkenau i Monowitz. W obozie, wedle ustaleń
Franciszka Pipera zamordowano około 1,1 miliona osób, w tym około 960 stanowili Żydzi, a
75 tysięcy Polacy. Obóz został wyzwolony 27 stycznia 1945 r. przez I Front Ukraiński Armii
Czerwonej1153.

* * *

1150

D. Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, Kraków 2009, s. 168‒169.
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Relacje ocalałych z zagłady, Bernard Fleiszman,
Krzeszowice, b. przemysłowiec drzewny. Wysiedlanie robotników z okolic Krakowa, sygn. 301/799.
1152
Por. biogram Rabinowicz Ezriel, [w:] G. Szuster, Słownik … op. cit., s. 41.
1153
Szerzej: Auschwitz, nazistowski obóz śmierci, pod red. F. Pipera i T. Świebockiej, Oświęcim 2008.
1151
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Dla celów badawczych opracowałem kwestionariusz osobowy z pytaniami
dotyczącymi: struktury płci, roku urodzenia, wykształcenia, zawodu, roku przybycia do
obozu, roku śmierci, miejsca urodzenie, przeniesienie do innych obozów, badań wykonanych
na więźniach przez Instytut Higieny SS, ilości więźniów zwolnionych, ilości więźniów
przebywających w szpitalu obozowym oraz czy dana osoba przeżyła obóz. Na tej podstawie
gromadziłem dane i sporządzałem z nich wykresy, które omawiam poniżej, jednak nie
w całości, a jedynie wybrane zagadnienia.
Analizując wykresy (nr 1, 2, i 3) dotyczące struktury płci więźniów możemy
zaobserwować znaczną przewagę liczby mężczyzn nad liczbą kobiet. Tendencja ogólna
dotycząca obozów była taka sama: zawsze więcej było mężczyzn niż kobiet. Dla miasta
wynosi ona 16,8 punktów procentowych, a dla całej gminy różnica jest dużo większa: 22,71
punktów procentowych. Przewaga mężczyzn nad kobietami może wynikać z tego, że
mężczyźni byli bardziej przydatni do pracy, ponadto stanowili potencjalnie dużo większe
zagrożenie niż kobiety i częściej przynależeli do różnych organizacji np. wojskowych. Jednak
powinniśmy pamiętać, że w tym okresie w Krzeszowicach ogółem więcej było kobiet. To
bowiem międzywojenna typowość zjawiska. Jej głównym uwarunkowaniem była pierwsza
wojna światowa, w której zginęły miliony umundurowanych mężczyzn. Także i Polacy,
poddani trzech wałczących państw zaborczych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Natomiast, biorąc po uwagę tylko ludność żydowską, ta różnica wynosiła 4,96%. Tak
mały procent wynikał ze stosunku Niemców do ludności żydowskiej, bowiem miała być ona
przede wszystkim poddana eksterminacji, nie brano po uwagę przydatności Żydów do pracy
czy innych podobnych kwestii.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

W kolejnych wykresach (nr 4, 5 i 6) zawarte zostały daty urodzenia (pokoleniowość)
więźniów, jednak, aby były one czytelne i nie zawierały nadmiernej liczby danych,
pogrupowane zostały w przedziały dekadowe, co często czyni się w badaniach
socjohistorycznych. Jak nietrudno zauważyć największa grupę stanowili więźniowie
urodzenie w latach 1901-1910, czyli ci, którzy w momencie wybuchu II wojny światowej
mieli 29-38 lat (byli w pełni fizycznego i umysłowego rozwoju). W Krzeszowicach stanowili
19,09 %, w gminie zaś 20,09 %, a dla środowiska żydowskiego 19,80%. Najmniejszą grupę,
co zrozumiałe, stanowili więźniowie najmłodsi, czyli urodzeni po 1931 r. Dla Krzeszowic
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wynosiło to 1,53 %, zaś dla całej gminy 1,31 %, a dla Żydów 0,99%. Jak łatwo się domyślić,
dzieci stanowiły dla nazistów niewielkie zagrożenie i stosunkowo łatwo było je ukryć,
dlatego najrzadziej były aresztowane. Również małą grupę stanowili najstarsi więźniowie,
urodzeni do 1870 r., którzy we wrześniu 1939 r. mieli co najmniej 69 lat. Dla miasta było to
2,29 %, dla gminy 1,75 %, a dla ludności żydowskiej 2,97%. Podobnie jak w poprzednim
przypadku również i seniorzy rzadziej trafiali do obozów ze względu na mniejszą aktywność i
fakt, że potencjalnie stanowili niewielkie zagrożenie dla okupanta. Dla dość znacznego
odsetka więźniów nie udało się ustalić roku urodzenia ze względu na luki w dokumentacji.
Dotyczyło to głównie ludności żydowskiej, której pobyt w Auschwitz nie był
dokumentowany, a krewni wypełniający ankiety AIYV częstokroć nie znali roku urodzenia.
Dla miasta 14,5 % ludzi nie miało podanego roku urodzenia, dla gminy 13,97 %, a dla
Żydów 11,88%. Podsumowując te dane, do obozu najczęściej trafiała grupa: 20, 30, 40 i 50latków, czyli, jak już wspominałem ludzie najaktywniejszych w tzw. (szeroko pojętym) wieku
produkcyjnym.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Wykresy nr 7, 8 i 9 prezentują daty przybycia więźniów do obozu. Analiza tych
danych jest niezwykle trudna ze względu na to, że przy bardzo dużym odsetku nie jest
możliwym ustalenie, kiedy dana osoba trafiła do kacetu. Dla Krzeszowic ten odsetek stanowi
80,91%, dla gminy 62,90%, a dla Żydów aż 97%. Tutaj także pojawia się problem braku
dokumentacji dotyczącej Żydów oraz brak odpowiednich informacji wśród ich rodzin. Dla
gminy i dla samego miasta, najwięcej ludzi zostaje uwięzionych w latach 1941-1943. Jednak
rokiem krytycznym (kiedy najwięcej z nich zostało umieszczonych w Auschwitz) był 1943.
Potwierdza to ogólną tendencję jaką zauważamy w tym okresie w rejestracji więźniów w
obozie1154. Mogło się to wiązać z klęskami Wehrmachtu na froncie wschodnim, co
warunkowało zaostrzenie polityki okupacyjnej w tym właśnie okresie. W następnych latach
działalność obozu przestaje być aż tak agresywna i liczba osób uwięzionych spada.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

1154

F. Piper, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz, Oświęcim 1992, s. 64.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Następnym analizowanym zagadnieniem,s była struktura zawodowa więźniów przed
wywiezieniem do obozu. Podzieliłem ich na następujące grupy zawodowe: pracownicy
umysłowi (urzędnicy, adwokaci, nauczyciele etc.), pracownicy fizyczni (ślusarze, kuśnierze,
kaletnicy, elektrycy, elektromonterzy, ogrodnicy), kupcy i przedsiębiorcy, wojskowi
(oficerowie i żołnierze), uczniowie oraz gospodynie domowe (co odnosi się tylko do
Żydówek, ponieważ taka kategoria występowała w ankietach AIYV).
Po raz kolejny największą grupę stanowią osoby, których profesji nie udało się ustalić,
m. in. dlatego, że część akt niemieckich nie ujmowała takiej kategorii, a także
z powodu braków w dokumentacji dotyczącej Żydów, odsetek ten wynosił około 50%. Dla
miasta Krzeszowice największą grupę stanowili kupcy i przedsiębiorcy (21,38%), dla całej
gminy następuje zmiana, tutaj najwięcej było pracowników fizycznych (33,19%), a dla
ludności żydowskiej dominuje zawód kupca i przedsiębiorcy (27,18%). Taki stan wydaje się
oczywisty: było to zajęcie bardzo popularne wśród ludności miejskiej, również Żydów.
Handel w okresie okupacji, tak legalny jak i nielegalny stał się jedną z najważniejszych
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profesji. Zaś jeśli bierzemy pod uwagę całą gminę, dominują tutaj tereny wiejskie stąd
najwięcej pracowników fizycznych (33,19%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

W okresie funkcjonowania KL Auschwitz, zdarzały się przypadki przeniesienia
więźniów do innego obozu lub podobozu. Odsetek osadzonych pochodzących z gminy
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Krzeszowice, którzy zostali przeniesieni równał się 8,73%. Najwięcej wywiezionych
więźniów trafiło do KL Buchenwald (ponad 29%), co potwierdza ogólną tendencję1155.
Prawdopodobnie było tak dlatego, że od 1943 r. przy tym obozie funkcjonowała fabryka
zbrojeniowa Gustloff-Werke II, która potrzebowała niewolniczej siły roboczej. Oprócz tego
więźniowie KL Buchenwald byli wykorzystywani także do budowy torowiska do Weimaru.
Ci, którzy zostali osadzeni w okolicznych podobozach pracowali również dla innych
zakładów

przemysłowych

(Erla-Maschinenwerk

GmbH,

Junkers

Flugzeugwerke,

Rautalwerke)1156. W lipcu i sierpniu 1944 r. Armia Czerwona doszła do linii Wisły i Wisłoka,
w ten sposób odległość dzieląca ją od KL Auschwitz wynosiła już tylko 200 km1157. To
skłoniło władze obozowe do podjęcia częściowej „ewakuacji‖ więźniów w głąb Rzeszy.
Oprócz KL Buchenwald, osoby wywożone z Auschwitz trafiały do KL Mauthausen (25%), co
mogło wynikać z bliskości tego obozu. Zaś najmniej trafiło do KL Bergen-Belsen (8,33%),
który to obóz był znacznie oddalony, gdyż leżał na północy Rzeszy. Pozostałe obozy, ujęte na
wykresie jako „inne‖ były to: KL Flossenbürg, KL Mittelbau-Dora i KL Neuengamme.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

1155

A. Strzelecki, Likwidacja obozu, [w:] Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu. Epilog,
t.5., pod red. W. Długoborkiego, F. Pipera, Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 18‒19.
1156
http://www.buchenwald.de/en/461, (dostęp: 22.02.2015 r.).
1157
Auschwitz, nazistowski obóz …,op. cit., s. 260.
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Trzy ostatnie diagramy potwierdzają, że KL Auschwitz-Birkenau był przede wszystkim
obozem zagłady, a większość osób, tam osadzonych, niestety nie przeżyła. Jak widzimy z
gminy Krzeszowice przetrwało zaledwie około 13% więźniów. Dane te zostały zawyżone
przez statystyki związane z Żydami, gdyż zginęli oni niemal co do jednego, a

udział

procentowy sięga ponad 98%. Tylko dla niecałych 2% Żydów dalszego losu nie udało się
ustalić, ale można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że i wśród tej liczby większość
zginęła. Również w tym wypadku odpowiada to ogólnym danym liczbowym dotyczącym
obozu opracowanym przez Franciszka Pipera, który oszacował, że w obozie uwieziono 1,3
mln, zaś zginęło 1,1 mln, co daje około 85% zamordowanych1158.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

1158

F. Piper, Ilu ludzi …, op. cit, s. 92.

268

Źródło: opracowanie własne na podstawie biogramów.

Dane, które analizowałem wskazują na pewną typowość. Jak widzimy, poprzez
mikroskalę, możemy wyciągać bardziej uogólniające wnioski. Przy tego typu badaniach
musimy jednak stale pamiętać, że nie mówimy jedynie o liczbach, że za tymi danymi kryją
się ludzie, ich losy i tragedie. Mam świadomość także, że nie udało mi się dotrzeć do
wszystkich źródeł zwłaszcza dotyczących ludności żydowskiej. Sądzę, że na podstawie
zgromadzonej bazy źródłowej, moja analiza pozwoliła na jak najszersze opisanie tematu. Jako
ostatnią kwestię chciałbym poruszyć problem spisu ludności z 1946 r.1159. To zupełnie nowa
jakość źródłowa, ale dla Krzeszowic interesująca poznawczo. Liczba ludności dla miasta w
świetle tego spisu wynosiła 2837 osób (widzimy tutaj znaczący spadek: o 16%, w porównaniu
do 1931 r., a także dla danych z 1943 r., kiedy to w mieście mieszkało 3450 osób, co daje
spadek o 18%). Tak znaczny ubytek wynikał głównie z tragicznego losu Żydów, którzy jak
wiemy dość licznie zamieszkiwali Krzeszowice przed wojną. To też typowość zjawiska.
Straty ludnościowe na poziomie 16%-18% są

zbliżone do danych ogólnokrajowych

oficjalnego sprawozdania Biura Odszkodowań Wojennych, w których określono, że zginęło
22,2% ludności polskiej (ponad 6 mln)1160, chociaż niektórzy badacze podają nieco inne dane.
Warto podkreślić i mocno zaakcentować korzyści jakie dla solidnej analizy procesu
historycznego, daje wykorzystanie warsztatu socjologicznego, po części także i innych,
których tu nie wykorzystałem. Social history, to jedno z najważniejszych narzędzi,
interdyscyplinarnego poznania i zrozumienia procesu dziejowego. Także i w perspektywie
mikrohistorii (Krzeszowice).

1159

Powszechny sumaryczny spis ludności z dn. 14. II 1946 r., „Statystyka Polski‖, seria D, zeszyt 1., Warszawa
1947 r., s. 60.
1160
Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 2, Warszawa 1970, s. 371.
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mgr Judyta Rebizant
Uniwersytet Rzeszowski
Wojna jako czynnik zmieniający strukturę narodowo-kulturalną społeczeństw
(na przykładzie powiatu lubaczowskiego)
W tym roku obchodzić będziemy 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.
Wojny, która zmieniła nie tylko granice naszego kraju, lecz także strukturę narodowościową.
Ze zróżnicowanego narodowo i kulturowo państwa jakim była II Rzeczpospolita okresie
przedwojennym, Polska stała się krajem jednonarodowym. Przykładem tak różnorodnej
społeczności byli mieszkańcy powiatu lubaczowskiego. Powiat lubaczowski w okresie
międzywojennym zamieszkiwany był przez Polaków, Ukraińców i Żydów i potomków
Niemców

z

czasów

kolonizacji

józefińskiej.

Był

swego

rodzaju

pograniczem

wielokulturowym. Pod względem wyznaniowym zamieszkiwany był przez wyznawców
religii katolickiej obu obrządków: rzymskokatolickiej i greckokatolickiej, prawosławnej,
religii mojżeszowej, a także niewielkich grup innych wyznań ewangelickich. Był to teren o
specyficznej kulturze i obyczajach.
Ruchy ludności jakie nastąpiły w latach 1939-1949 w wyniku wojny, holokaustu,
konfliktów narodowościowych oraz przesiedleń ludności ukraińskiej i akcji osadniczej
ludności polskiej doprowadziły do zupełnej zmiany stosunków narodowościowych i
wyznaniowych na tym obszarze1161. Niniejszy artykuł ma na celu ukazać kształtujące się
zmiany w strukturze narodowej mieszkańców powiatu, które zapoczątkowane zostały
wybuchem wojny.
Aby prześledzić zmiany jakie zaszły w strukturze narodowo-kulturowej mieszkańców
powiatu na przełomie lat 1939-1947 należy przedstawić różnorodność etniczną społeczeństwa
omawianego terenu w okresie międzywojennym. Według Drugiego Spisu Powszechnego z
grudnia 1931 r., w powiecie lubaczowskim mieszkało 87 266 osób. W tym 9 224 osób
mieszkało w miastach, a na wsi 78 042 osoby. Do września 1939 r. na terenie powiatu
dominowała ludność wyznania grecko-katolickiego. W 1931 roku mieszkało tutaj 44 696
osób tego wyznania, co stanowiło 51,2 % ogółu społeczeństwa. Mieszkańcy powiatu
wyznający religię rzymsko-katolicką stanowili 37,8% ogółu ludności (32 994 osób), a
wyznawcy religii mojżeszowej - 10,7 % (9342 osób)1162. Najmniej liczną grupą była ludność
niemiecka, o której obecności świadczyć będą przede wszystkim nazwy poszczególnych
1161

Z. Konieczny, Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w latach 1939-1950, Przemyśl 2002,
s. 5-6.
1162
Statystyka Polski, seria C, z.68, Drugi Powszechny Spis Ludności z 9.XII,1931, Warszawa 1938, s.38.
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miejscowości takie jak: Freifeld, Reichau, Felsendorf, Burgau, Deutschbach1163. Nazwy tych
miejscowości na polskojęzyczne zostały zmieniony w 1946 r.1164
Tabela 1.
Liczba ludności w powiecie lubaczowskim według kryterium językowego w 1931 r.

Ludność

Powiat

Język ojczysty

Ogółem Polski

Lubaczów

87 266

Ukraiński Ruski

Niemiecki Żydowski Hebrajski Inny
126

43 294

25 368

12 869 124

5 345

140

49,6%

29,1%

14,7% 0,14%

6,12%

0,16%

0,14
%

Źródło: Drugi powszechny spis ludności z dn. 4.XII.1931 r., woj. lwowskie bez miasta
Lwowa, Warszawa 1938.

Tabela 2.
Liczba ludności w powiecie lubaczowskim według wyznania w 1931 r.
Wyznanie

Powiat

Inny

Ludność
Ogółem

Lubaczów 87 266

Rzymsko-

Grecko-

Prawo-

Augs-

Katolickie

Katolickie sławne

burskie

32 994

44 696

27

63

37,8%

51,2 %

0,03 %

0,07 % 10,7 %

Mojżeszowe

lub nie
podano

9342

144
0,16 %

Źródło: Drugi powszechny spis ludności z dn. 4.XII.1931 r., woj. lwowskie bez miasta
Lwowa, Warszawa 1938.
W spisach powszechnych można zauważyć duże rozbieżności pomiędzy wyznaniem, a
językiem ojczystym jaki podwali mieszkańcy powiatu. Pytanie dotyczące języka przysporzyło
ankietowanym pewne trudności. Największe tego typu rozbieżności istniały w miastach, np.
w Lubaczowie1165.
1163

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. XIII. Województwo lwowskie, Warszawa 1924, s. 6-

7.
1164
1165

Archiwum Państwowe w Przemyślu, Starostwo Powiatowe, sygn. 22, k. 92.
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 6.
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Osoby przeprowadzające spis pytając o język ojczysty, mieli na myśli język domowy,
jakim na co dzień posługiwali się mieszkańcy. W spisie obok języka polskiego, ujęto również
język ukraiński, ruski, hebrajski, żydowski i niemiecki. Język ukraiński jako język narodowy
podawali mieszkańcy, którzy mieli skonkretyzowaną świadomość narodową. Językiem
hebrajskim posługiwała się głównie inteligencja żydowska, a pozostali Żydzi językiem jidysz.
Przynależność narodowa mieszkańców powiatu stwarza pewne problemy. Przyjęcie wyznania
za wyznacznik narodowościowy nie oddaje w pełni istniejącego stanu świadomości
narodowej, gdyż osoby wyznania prawosławnego, obrządku greckokatolickiego i religii
mojżeszowej niejednokrotnie podawali język polski jako język ojczysty. Szczególnie
kłopotliwe było określenie przynależności narodowej w rodzinach mieszanych, polskoukraińskich, jak wiadomo obowiązywała tam zasada chrzczenia córek według obrządku matki
i synów według obrządku ojca. Rodzinny mieszane były z reguły dwujęzyczne. Często
rodzice i dzieci posługiwali się tym językiem jakim posługiwało się środowisko w którym
żyli. Wielu wyznawców religii prawosławnej, mojżeszowej czy grekokatolików utożsamiało
się z kulturą polską i było na drodze do pełnej lub częściowej polonizacji1166.
Pomimo zróżnicowania kulturowego powiatu jego mieszkańcy tworzyli zwartą grupę
społeczną, wzajemnie od siebie zależną. Ludność ukraińska zajmowała się przede wszystkim
rolnictwem, żydowska handlem, Polacy pracowali na roli lub prowadzili zakłady
przemysłowe typu tartaki, browary. Zmiany dokonujące się w strukturze narodowościowej
zostały zapoczątkowane przez wybuch wojny. Podczas wojny powiat lubaczowski został
objęty dwiema okupacjami: sowiecką i niemiecką. Część północno-zachodnia przypadła
Niemcom, weszła w skład Generalnego Gubernatorstwa, a południowo-wschodnia wraz z
Lubaczowem została włączona do Republiki Ukraińskiej Związku Radzieckiego1167.
Wojna, która wybuchła w 1939 r. doprowadziła do antagonizmów pomiędzy tak
zróżnicowaną pod względem narodowym i kulturowym społecznością powiatu. Po
wkroczeniu wojsk radzieckich i niemieckich na omawiany teren, postawa Polaków,
Ukraińców i Żydów była stanowczo zróżnicowana. W Lubaczowie i Oleszycach na powitanie
wojsk radzieckich zostały zorganizowane bramy powitalne, pojawiły się czerwone flagi i
transparenty. Tak zostały przywitani żołnierze radzieccy przez Żydów, nielicznych
komunistów, a także niewielkie grupy Ukraińców1168. W Lubaczowie wojska sowieckie
przywitane zostały przez przedstawicieli gminy żydowskiej chlebem i solą. Organizowana
1166
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45.
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przez okupanta administracja, tworzona była przy udziale Żydów1169. Ukraińcy licznie witali
wojska niemieckie, również organizując bramy powitalne i rzucając kwiaty wkraczającym
Niemcom. Administracja przez nich tworzona składała się głównie z ludności Ukraińskiej.
Polacy przyjęli postawę wyczekującą1170.
Polityka ludnościowa okupantów była wymierzona w poszczególne grupy narodowe,
niemiecka skierowana była głównie w ludność żydowską, a sowiecka w polską. Mieszkańcy
powiatu znajdujący się pod okupacją sowiecką zostali objęci trzema deportacjami w głąb
ZSRR, a także przesiedleniem do Besarabii. Pierwsza wywózka so ZSRR miała miejsce 10
lutego 1940 r. podczas, której deportowano polskich kolonistów, byłych urzędników
państwowych, policjantów, zawodowych oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, a także
obszarników. Z terenu powiatu zostało wywiezionych 89 rodzin (473 osoby). Następna zsyłka
miała miejsce 13 kwietnia 1940 r., objęła rodziny osób aresztowanych przez NKWD tj.:
oficerów WP, funkcjonariuszy Policji Państwowej i innych służb mundurowych,
pracowników przedwojennej administracji oraz osób zaangażowanych przed wojną
politycznie1171. W powiecie lubaczowskim tym czasie zostały wywiezione 54 rodziny (164
osoby). Kolejna rozpoczynająca się 29 czerwca wywózka dotyczyła uchodźców (bieżeńców).
W rzeczywistości objęła ona znacznie szersze kręgi społeczności. Według list osób
wywiezionych z Lubaczowa, wysiedlano również te rodziny, które nie należały do
„bieżeńców‖. Jednak wywóz Polaków z powiatu lubaczowskiego podczas tej deportacji miał
charakter ograniczony, wywieziono osiem polskich rodzin (27 osób) i jedną żydowską (3
osoby)1172.
Na kolejne wysiedlenia Polaków wpływ miała decyzja o budowie nowego pasa
umocnień granicznych, a także zajęcie przez ZSRR rumuńskiej Besarabii (28 czerwiec 1940
r.) oraz ewakuacja osób narodowości niemieckiej z tamtego regionu. 31 października 1940 r.
władze ZSRR podjęły uchwałę o przesiedleniu na poniemieckie gospodarstwa w Besarabii
m.in. części mieszkańców strefy przygranicznej. Przesiedlenie miało miejsce w styczniu 1941
r., z terenu powiatu wywieziono wtedy ponad 2,5 tysiąca mieszkańców.1173Łącznie w okresie
prawie dwuletniej okupacji sowieckiej wysiedlono – 3164 osób, w wyniku czego odsetek
ludności polskiej wyraźnie się zmniejszył. W chwili agresji Niemiec na Związek Radziecki w
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dniu 22 czerwca 1941r. zakończył się okres okupacji sowieckiej. Wojska niemieckie kierujące
się na wschód zajęły cały obszar powiatu lubaczowskiego.
Niemcy od początku okupacji stosowali szereg represji wobec ludności żydowskiej.
Żydzi byli wykorzystywani do budowy rowów przeciwczołgowych i do umacniania strefy
granicznej. Część z nich zamknięto w obozach pracy przymusowej. Powstawały one od
początku 1940 r. wzdłuż granicy niemiecko – radzieckiej. Utworzono je w : Cieszanowie,
Dzikowie Starym, Lipsku, Narolu, Płazowie1174. W celu koncentracji ludności żydowskiej w
jednym miejscu, na początku września 1942r. Niemcy zorganizowali getto w Lubaczowie. Do
getta zostali sprowadzeni Żydzi z Niemirowa, Potylicza, a przede wszystkim z Horyńca,
Oleszyc i innych miejscowości należących do powiatu lubaczowskiego1175. 1 grudnia 1942 r.
getto zostało zamknięte1176, a 8 stycznia 1943 r. rozpoczęto jego likwidację1177. Część Żydów
jeszcze w październiku 1942 r. została wywieziona do obozów zagłady w Bełżcu1178. W
czasie likwidacji getta dokonano zbiorowych egzekucji na terenie powiatu1179, a resztę Żydów
odesłano transportem do obozu zagłady w Sobiborze1180. Na skutek polityki okupanta ludność
żydowska została wyeliminowana z terenu powiatu, czego świadectwem jest spis powszechny
z lutego 1946 r. według, którego teren powiatu zamieszkiwało jedynie 17 Żydów1181, którzy
nie pozostali na tym terenie.
Polityka okupanta niemieckiego w powiecie lubaczowskim trwała prawie 5 lat.
Jednym z głównych jego celów była eksterminacja ludności żydowskiej. W powiecie masowe
egzekucje tej ludności rozpoczęły się od początku 1943 r., doprowadzając do eliminacji
ludności żydowskiej z terenu powiatu. Polacy byli mordowani przede wszystkim za
szpiegostwo bądź zaangażowanie się w działalność polityczną. Za nieposłuszeństwo wobec
okupanta, w tym za udzielanie pomocy Żydom, polskim partyzantom lub więźniom
radzieckim również groziła kara śmierci. Często dochodziła do pacyfikowania całych wsi w
czasie, których ginęło kilkadziesiąt osób1182. Polaków wywożono do obozów m.in. na
Majdanku, a także do obozów i na roboty przymusowe do Niemiec, dokąd wywieziono 6 854
osób1183, z których większość powróciła po wojnie.
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Kończąca się okupacja niemiecka przedstawiła powiat zmieniony pod względem
narodowo-kulturowym, ludności żydowskiej prawie w ogóle już nie było, a ze względu na
wysiedlenia Polaków do ZSRR i do Besarabii zmniejszył się odsetek ludności polskiej w
stosunku do ludności ukraińskiej. Według Zdzisława Koniecznego w przeciągu 5 lat od
wybuchu wojny liczba mieszkańców powiatu zmniejszyła się o 23 652 osoby.
Tabela 3.
Ubytek ludności spowodowany wojną wg Zdzisława Koniecznego
Ludność wg szacunku w Ubytek ludności ogółem w

Powiat
Lubaczów

1939 r.

latach 1939-1944

93 000

23 652

Źródło: Z. Konieczny, Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w
latach 1939-1950, Przemyśl 2002,
Jeszcze w okresie trwania okupacji niemieckiej na terenie powiatu rozgorzał konflikt
polsko-ukraiński, przeradzając się w wojnę domową. Na tym obszarze w kwietniu 1944 r.
został zorganizowany oddział pod dowództwem Iwana Szpontaka1184, który 19 kwietnia w
ramach antypolskiej akcji dokonał napaści na polską miejscowość Rudkę w wyniku, którego
zamordowano 65 osób narodowości polskiej. Ofiarami w przeważającej większości byli
mężczyźni, kobietą i dzieciom oprawcy kazali uciekać za San1185. Od tej pory napady ze
strony Ukraińskiej Powstańczej Armii były codziennością, z tego względu dowódcy
palcówek Armii z Cieszanowa (dowodzonej przez Franciszka Szajowskiego „Kruka‖),
Lubaczowa (dowodzonej przez Zdzisława Zatheya „Gładzickiego‖) i Narola (dowodzonej
przez Karola Kosteckiego „Kostka‖), podjęli decyzję o ewakuacji mieszkańców zagrożonego
Cieszanowa, aby przejść w północną część powiatu, w okolice Narola i tam na krańcach
powiatu zorganizować obronę1186. 2 maja ewakuowano 1000 mieszkańców Cieszanowa,
wieczorem do miasto wkroczył oddział Szpontaka, zginęło 50 osób (w większości były to
osoby starsze, które nie chciały się ewakuować) spalono 90 % wszystkich zabudowań 1187. Po
tych wydarzeniach ludność polska przeniosła się do sąsiednich powiatów: jarosławskiego,
przeworskiego, łańcuckiego. Niektórzy mieszkańcy schronili się w części północnej powiatu
bronionej przez AK1188. Ukraińcy chcieli przełamać obronę polskiej partyzantki, do starcia
1184
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doszło w nocy z 21/22 maja 1944r. Odziały UPA pod dowództwem Mirosława
Onyszkiewicza „Orest‖ napadły na Narol1189. W trakcie stoczonych walk poległo 13 żołnierzy
AK i około 25 zostało rannych. Oprawcy dopuścili się mordu 43 osób cywilnych i częściowo
spalili okoliczne wioski. Stary po stronie UPA sięgnęły 30 zabitych i tyle samo odniosło
rany1190. W związku ze zbliżającym się nadejściem Armii Czerwonej, oddział Szpontaka
opuścił teren powiatu, przejście wojsk radzieckich przeczekał w okolicy Nemirowa1191.
Powiat lubaczowski został wyzwolony spod okupacji niemieckiej 22 lipca 1944 r.
wyniku ofensywy I Frontu Ukraińskiego działającego w operacji lwowsko-sandomierskiej
1192

. Wraz z wyzwoleniem sytuacja w powiecie nie uspokoiła się. Ludność polska zaczęła

powracać zaa Sanu, ale jednocześnie na teren powiatu powrócił oddział Iwana Szpontaka,
rozbudowując swoje siły. Antagonizmy polsko-ukraińskie pogłębiły się co miało związek z
zbliżającymi się przesiedleniami ludności ukraińskiej do USRR. 9 września 1944 r. została
podpisana umowa pomiędzy PKWN, a rządem USRR dotycząca wymiany ludności,
obejmowała Polaków zamieszkałych na Ukrainie i Ukraińców w Polsce. Chcą przeciwdziałać
tym przesiedleniom władze UPA 19 października 1944 r. wydały odezwę do ludności
ukraińskiej, wyrażając niechęć do przesiedleń i stawienia aktywnego oporu, uznając
przesiedlenia jako jedną z metod wyniszczenia narodu ukraińskiego1193.
Umowa dotycząca przesiedleń z września 1944 r. przewidywała, że do czasu
rozpoczęcia ewakuacji, czyli do 15 października miała zostać dokonana organizacja aparatu
przesiedleńczego i ewidencja osób chętnych do wyjazdu. Każda ze stron układu powoływała
swojego przedstawiciela głównego i dwóch zastępców, oni natomiast wyznaczali
pełnomocników okręgowych w terenie1194. Zgodnie z umową, zbieranie zgłoszeń na wyjazd
miało zakończyć się 31 grudnia 1944r.1195Pracownicy sowieccy należący do placówki
przesiedleńczej wraz ze swoimi pełnomocnikami przybyli do powiatu 14 października.
Spotkali się z komendantem wojennym i wójtami. Po kilku dniach rozpoczęło
funkcjonowanie polskie przedstawicielstwo. Starano się dotrzeć do każdej wioski, gdzie
organizowane były zebrania, na których przekonywano słuchaczy do tego, że przesiedlenia są
dobrowolne, ale obowiązkowe.
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W ciągu pierwszych trzech tygodni zebrano 131 zgłoszeń z czego większość stanowili
przesiedleni przez Niemców mieszkańcy powiatu chełmskiego, a tylko 5 rodzin należało do
miejscowych Ukraińców. Wkrótce wiele deklaracji zostało wycofanych, Ukraińcy wciąż
liczyli na to, że zostanie przesunięta granica i powiat lubaczowski znajdzie się po stronie
sowieckiej i nie będą zmuszeni do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania z którym byli
związani.
Pomimo pewnych trudności organizacyjnych do końca 1944 r. wyjechało 67 rodzin
(243 osoby). Członkowie podziemia ukraińskiego nie pozostawali bierni, rozrzucali ulotki
nawołujące do pozostania, grozili śmiercią osobą zaangażowanym w przesiedlenia, a także
Ukraińcom wyrażającym chęć do wyjazdu. Z tego powodu część osób zgłoszonych
wycofywała swe deklaracje.
Przesiedlenia następowały w czterech etapach począwszy od końca 1944 r. W
pierwszej fazie zakończonej w styczniu 1945r., wyjechało 96 rodzin ukraińskich, a na ich
miejsce osiedlono 23 rodziny polskie (65 osób) z terenu ZSRR1196.
Strukturę narodową powiatu można zaobserwować na podstawie danych ze Starostwa
powiatowego w Lubaczowie, według którego w 1945 r. powiecie mieszkało 64 427 osób, w
tym 47 871 Ukraińców, którzy stanowili 74,3 % ogółu ludności. Odsetek ludności ukraińskiej
w 1945 r. w stosunku do liczby Ukraińców w 1939 r. jest znacznie wyższy, miało to związek
z przyłączeniem do powiatu nowych miejscowości z sąsiednich powiatów z dominującą
liczbą Ukraińców (dotyczy to szczególnie gminy Wielkie Oczy, gdzie Ukraińcy stanowili
prawie 80 % ogółu ludności)1197 jak również z polityką okupantów, a szczególnie okupanta
sowieckiego, który przeprowadzał deportacje mieszkańców powiatu do ZSRR i Besarabii,
doprowadzając do zmniejszenia się odsetku ludności polskiej. Liczbę Ukraińców w 1945 r. w
powiecie lubaczowskim w poszczególnych gminach obrazuje poniższa tabela:

Tabela 4.
Liczba Ukraińców w powiecie lubaczowskim w 1945 r.
Nazwa gminy

Ogółem ludności

Ukraińcy

Ukraińcy w %

Lubaczów miasto

4062

2070

54

Narol miasto

1176

16

1,5

Oleszyce miasto

1158

520

45

Cieszanów

9854

7493

76

Dzików Stary

7804

4921

65

1196
1197

APRz, UWR, sygn.83, k. 43.
APRz, UWR, sygn. 222, k. 9

277

Horyniec

10257

7832

76

Lipsko

6149

1339

22

Lisie Jamy

10469

7440

72

Lubaczów wieś

6278

4354

70

Oleszyce Stare

7088

5283

75

Płazów

4578

2321

50,7

Wielkie Oczy

5354

4282

79,9

Łącznie

64 427

47871

74,3 %

Źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu, SPLub, sygn. 62, k. 149.
Pomimo niechęci ludności ukraińskiej do wyjazdu, w marcu 1945 r. rozpoczął się
drugi etap przesiedleń, trwający do sierpnia tego roku. Aby zachęcić mieszkańców
opuszczenia powiatu, komisje dokonujące przesiedleń prowadziły agitacje nawołujące i
nakłaniające do wyjazdu, które przeprowadzano m.in. po nabożeństwach w cerkwi.
Zniechęcenie wyjazdem wywołane było przez terror podziemia ukraińskiego, a także plotki
głoszące o tym, że na granicy przesiedleńcom odbiera się mienie i wysyła na Sybir.
Dodatkowo przed wyjazdem zniechęcały zbyt długie oczekiwania na stacjach. Wiele osób
przesiedlonych powracało, za co się obwinia sowiecką straż graniczną, która ich
przepuszczała. Pomimo tego do zakończenia drugiego etapu wyjechało 1 755 rodzin
ukraińskich (8 060 osób)1198.
Problem z partyzantką ukraińską, który się rozpoczął w 1944 roku trwał przez cały
okres przesiedleń. Powiat był terenem grasujących oddziałów UPA. Terror ze strony tych
oddziałów cały czas się utrzymywał, a nawet się nasilił wraz z rozpoczęciem akcji
przesiedleńczej. Grabieże, mordy, rabunki, sabotaże i podpalenia były na porządku dziennym.
Palono wioski poukraińskie, aby nie mogła się w nich osiedlać ludność polska. Polacy ze
zniszczonych czy zagrożonych gromad przenosili się do Lubaczowa bądź do innych
większych miejscowości. Warunki komunikacyjne stawały się coraz gorsze. Niszczono tory
kolejowe, mosty, a przejazd drogami kołowymi był równie niebezpieczny. Poruszanie się
ludności polskiej już parę kilometrów od Lubaczowa niosło ze sobą ryzyko utraty zdrowia lub
życia1199. W celu ochrony ludności polskiej przed partyzantką ukraińską na terenie powiatu
przez okres przesiedleń stacjonowały oddziały wojska1200. Ogólnie od wyzwolenia spod

1198

J. Pisuliński, Przesiedlenia ludności ukraińskiej…, s. 252-257.
APRz, UWR, sygn. 222. k. 35.
1200
Z. Kubrak, Początki władzy ludowej w Lubaczowie…, s. 100.
1199

278

okupacji niemieckiej do końca 1945 r. w powiecie zginęło 558 Polaków1201 i spalone zostały
42 wioski1202.
Pomimo

trudności

jakich

przysparzali

partyzanci

ukraińscy

starający

się

przeciwdziałać przesiedleniom, we wrześniu 1945 r. rozpoczął się ich trzeci etap, a w marcu
1946 r. czwarty. Akcja przesiedleńcza została zakończona 4 czerwca 1946 r. poprzez
podpisanie protokołów przez władze administracyjne i komisje przesiedleńcze polskoukraińskie. Zestawienie wyników wysiedlenia ukazuje, że w 4 jej fazach wyjechało 9 348
rodzin (40 787 osób)1203, poszczególne wsie wyludniały, zniszczone domostwa i
gospodarstwa nie nadawały się do użytku
Akcja przesiedleńcza zakończyła się w połowie 1946 r. a partyzantka ukraińska wciąż
była aktywna w dalszym ciągu dochodziło do rabunków, mordów i podpaleń. Aby
doprowadzić do ostatecznego rozbicia struktur UPA, podjęto decyzję o kolejnym
przesiedleniu. Kwestia przesiedlenia ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne
Polski pojawiła się już 24 lipca 1945 r. na konferencji w Ministerstwa Administracji
Publicznej z udziałem przedstawicieli

strony ukraińskiej. Dyrektor Departamentu

Politycznego MAP stwierdził, że część Ukraińców, która nie wyjedzie do USRR zostanie
przesiedlona na polskie ziemie zachodnie. W tym czasie trwało wysiedlanie Ukraińców do
USRR, więc projekt przesiedlenia na ziemie odzyskane powrócił dopiero po ich zakończeniu.
Wysiedlenia objęły ludność ukraińską, a także rodziny polsko-ukraińskie z terenu woj.
rzeszowskiego, w szczególności z pow. Lubaczów, Lesko, Przemyśl1204.
W powiecie lubaczowskim „Akcja Wisła‖ rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 r. W jej
wyniku wysiedlono ludność ukraińską z 75 miejscowości. Ewakuowano wówczas 10 083
osoby narodowości ukraińskiej i osoby należący do rodzin mieszanych, ludności polskiej
pozostało 17 988 osób1205.
Nieliczne rodziny ukraińskie uniknęły wyjazdu poprzez przeniesienie swoich metryk
do Kościoła rzymsko-katolickiego i włączenie się do życia społecznego. Na skutek
przesiedleń wzmogły się wzajemne uprzedzenia narodowościowe pomiędzy Polakami, a
Ukraińcami. Kończące się przesiedlenia i związane z nimi rozbicie oddziałów partyzantki
ukraińskiej, rozpoczęły okres stagnacji i odbudowy powiatu. Ubytek ludności w okresie
powojennym wpłyną na wstrzymanie i rozwój podstawowych działów gospodarki. Obraz
powiatu przedstawiał opuszczone gospodarstwa, spalone wioski i lasy, zniszczone drogi i

1201

Z. Konieczny, Polscy i Ukraińcy na ziemiach obecnej Polski w latach 1918-1947 (Zarys problematyki),
Przemyśl 2010, s. 282.
1202
J. Pisuliński, Przesiedlenia ludności ukraińskiej..., s. 336-339.
1203
W walce ze zbrojnym podziemiem 1945 - 1947 pod red. M. Turlejskiej, Warszawa 1972, s. 157-158.
1204
R. Drozd, Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski 1918-1989 „Akcja Wisła”, Warszawa 2005 t. II, s. 25.
1205
E. Misiło, „Akcja Wisła”…, s. 425.
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mosty, zburzone szkoły, pola uprawne leżące odłogiem. Ten wizerunek powiatu nie zachęcał
osadników do życia na tej ziemi1206, którzy w okresie przesiedleń ludności ukraińskiej
osiedlali się na terenie powiatu. Byli to mieszkańcy powiatów Rzeszowszczyzny takich jak:
łańcucki, niski, mielecki, tarnowski, dębicki, leżajski, brzeski, przeworski, tarnobrzeski. W
wyniku osiedleń liczba mieszkańców powiatu w 1949 r. wynosiła 37 802 osoby.
Opisane wydarzenia, które zapoczątkowane zostały przez wojnę, doprowadziły do
zmiany stosunków narodowościowych na terenie powiatu, nastąpiło rozbicie wielokulturowej
społeczności1207 z 87 266 mieszkańców powiatu w 1931 r. do końca „Akcji Wisła‖ w 1947 r.
zostało niecałe 18 tysięcy. Powiat stał się jednolity pod względem narodowym, Obecnie o
zróżnicowaniu narodowo-kulturowym tego regionu świadczą zabytki sakralne takie jak
cerkwie i synagogi, które nie uległy zniszczeniu, część z nich jest obecnie poddawana
zabiegom renowacji.

1206

R. Ogryzło, op. cit., s. 103.
W. Woszczak, Akcja osiedleńcza w powiecie lubaczowskim w latach 1944-1949 [w:] „Rocznik
Lubaczowski‖, Lubaczów 1998, s.
1207
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Piotr Józef Janowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II-go w Krakowie
Historia Armii Podziemnej w Wolbromiu jako przykład żywego świadectwa
kulturowego miasta
Ogłoszenie 22.07.1944 r. powstania PKWN oznaczało dla Polski nieodwołalne
wkroczenie na drogę sowietyzacji. Proces ten postępował szczególnie szybko w kwestii
samego ustroju państwa, jak i rozwiązań gospodarczych, społecznych i kulturowych.
Od samego początku naród polski, wycieńczony przez okupację i działania wojenne,
poddawany był wzmożonej indoktrynacji ideologicznej w duchu stalinizmu. W momencie
całkowitego przejęcia władzy przez nomenklaturę partyjną, która zaczęła kontrolować
wszystkie dziedziny życia obywateli, nastał czas na rozprawę z Kościołem katolickim
w Polsce. Od 12.09.1945 r. przestał obowiązywać konkordat zawarty pomiędzy
Rzeczpospolitą a Stolicą Apostolską wskutek jednostronnego zerwania go przez Watykan.
Dzięki przemyślanemu działaniu władza zyskała większą swobodę w dekretowaniu sytuacji
prawnej Kościoła katolickiego w Polsce, a tym samym uzyskała możliwość realizowania
represyjnego kursu polityki wyznaniowej1208. Władze nie uznały nominacji administratorów
apostolskich dla Ziem Odzyskanych. Następnie wprowadzono szereg ustaw, które uderzały
w Kościół i jego religijno-społeczną działalność. Od momentu stabilizacji władzy
komunistów

po

sfałszowanych

wyborach

do

sejmu

z

19.01.1947

r.,

wybraniu

na prezydenta Bolesława Bieruta i utworzenia rządu rozpoczął się nowy etap ograniczania
wpływów Kościoła, który był ostatnią siłą stojącą w opozycji do narzuconego systemu.
Na naradzie partii komunistycznych i robotniczych w Szklarskiej Porębie Andriej Żdanow1209
jako główne zadanie walki ideologicznej wskazał rozprawę z Kościołem i pogłębienie
procesów ateizacji i laicyzacji społeczeństwa. Wyrazem antykościelnego stanowiska władzy
było utworzenie przez KC PZPR komisji, której zadaniem było ustalenie „linii wobec kleru‖,
czyli de facto przygotowywanie działań represyjnych wobec Kościoła, procesów pokazowych
oraz planu nałożenia wysokich podatków na nieruchomości kościelne. Od września 1949 r.
1208

W uzasadnieniu wypowiedzenia konkordatu przez TRJN powołano się na art.9 konkordatu z 1925 r., w
którym zapisano, że „żadna część Rzeczypospolitej nie będzie zależała od biskupa, którego siedziba
znajdowałaby
się poza granicami Państwa Polskiego‖. W grudniu 1939 r. został mianowany administratorem diecezji
chełmskiej biskup gdański Karol Splett. Ta decyzja Stolicy Apostolskiej jak i mianowanie Niemca Hilariusa
Breitingera administratorem diecezji gnieźnieńsko-poznańskiej dla Niemców zamieszkałych na tych terenach
stały się podstawą w opinii TRJN do wypowiedzenia konkordatu. Por. Polityka Watykanu wobec Polski 1939–
1945, Warszawa 1980, s. 97 i n., B. Noszczak, Polityka państwa wobec kościoła rzymskokatolickiego
w Polsce w okresie internowania Prymasa Wyszyńskiego 1953-1956, Warszawa 2008, s. 41-42.
1209
Działacz partyjny i państwowy ZSRR, współpracownik Józefa Stalina
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rozpoczęto działania mające na celu doprowadzenie do rozłamu w Kościele, czego
zwiastunem było powołanie do życia związku kombatanckiego ZBoWiD1210. Zrzeszał on m.
in. tzw. księży patriotów, którzy często występowali przeciwko Episkopatowi i Stolicy
Apostolskiej1211. Kolejną działalnością uderzająca w Kościół i społeczeństwo było wydanie
dekretu o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z którym do dnia
4.11.1949 r. zrzeszenia religijne musiały zgłosić swoje istnienie lub złożyć wniosek
o rejestrację do właściwego organu administracyjnego. W wypadku zaniechania tych
czynności podlegały rozwiązaniu1212. Dnia 20.03.1950 r. ogłoszono ustawę o przejęciu dóbr
martwej ręki zgodnie z którą grunty kościelne i majątki przechodziło na własność Państwa
bez odszkodowania oraz powołano Fundusz Kościelny1213. Niejako przełom w stosunkach
Państwo - Kościół nastąpił 14.04.1950 r., w momencie podpisania bezprecedensowego
porozumienia pomiędzy Episkopatem Kościoła Katolickiego a rządem komunistycznym.
W punktach 7. i 8. tegoż dokumentu zapisano:
„Kościół – zgodnie ze swymi zasadami – potępiając wszelkie wystąpienia
antypaństwowe będzie przeciwstawiał się zwłaszcza nadużywaniu uczuć religijnych w celach
antypaństwowych. Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą
zbrodnię, zwalczać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie
piętnował

i

karał

konsekwencjami

kanonicznymi

duchownych,

winnych

udziału

w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej‖1214.
Powyższe porozumienie przeforsował prymas Stefan Wyszyński, co zostało chłodno
przyjęte przez część biskupów oraz zaskoczoną tym wydarzeniem Stolicę Apostolską1215.
Jednym z otwartych oponentów porozumienia był bp kielecki Czesław Kaczmarek
bezpośredni przełożony duszpasterzy z parafii św. Katarzyny w Wolbromiu.
W czasie okupacji na terenie Wolbromia działał m. in. 106. Dywizja Piechoty Armii
Krajowej pod dowództwem mjra Bolesława Nieczui-Ostrowskiego, który po rozwiązaniu
w styczniu 1945 r. AK wydał swoim żołnierzom rozkaz, aby nadal prowadzili działalność
konspiracyjną. Od marca 1945 r. formacja ta funkcjonowała pod nazwą Dalszy Ciąg AK
i przetrwała do końca czerwca tegoż roku.

1210

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację powołany został do życia 2.09.1949 r.
B. Noszczak, op. cit., s. 44-51.
1212
Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach, Dz.U. 1949 nr 45
poz. 335, passim.
1213
Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom
posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego, Dz.U. 1950 nr 9 poz. 87, passim.
1214
Dziennik Polski rok VI, nr 104, Kraków 16 IV 1950, s. 1-2.
1215
A. Micewski, Stefan Kardynał Wyszyński (1901–1981),Warszawa 2000, s. 67-68.
1211

282

W latach 1945-1948 w wielu regionach Polski, w tym także na terenie Wolbromia
i pobliskich miejscowości działalność prowadził ROAK1216, którego członek Henryk
Adamus1217 na polecenie płka Stanisława Opolskiego1218 jesienią 1948 r. utworzył w
Wolbromiu organizację o nazwie Armia Podziemna, której celem była czynna walka z władzą
ludową. Zadaniem członków formacji było gromadzenie broni, pozyskiwanie pieniędzy na
działalność przez akcje rabunkowe dokonywane na spółdzielniach i instytucjach
państwowych oraz wykonywanie wyroków na funkcjonariuszach UB i MO, a także na
aktywnych działaczach partyjnych. Ponadto członkowie AP kolportowali ulotki o tematyce
patriotycznej1219 oraz pozyskiwali i szkolili nowych członków organizacji, którzy wywodzili
się z AK lub rodzin o tradycjach niepodległościowych. Często

poszczególnych

członków

Armii łączyły więzy krwi, natomiast swoje znajomości z mieszkańcami innych miejscowości
wykorzystali do stworzenia nowych struktur AP w Łęczycy, Szprotawie i Tarnowskich
Górach.
Na czele organizacji stał wspomniany już Henryk Adamus ps. „Oldon‖, a następnie
Stanisław Gajos ps. „Wisła‖, „Wyrąb‖. Zdzisław Łupka ps. „Wyżeł‖, „Orzeł‖ był zastępcą
dowódcy oraz odpowiedzialnym za pion polityczny. Organizacja przyjęła system trójkowy.
Każdy dowódca miał dwóch podwładnych, którzy byli dowódcami w swoich trójkach, tym
samym ograniczając ryzyko dekonspiracji. Dowódcy odbierali od wstępujących w szeregi AP
przysięgę często składaną na krzyż, która w swej treści nawiązywała do tekstu przysięgi
żołnierzy AK zobowiązując do ścisłej tajemnicy, walki z bronią w ręku nie wykluczając
ofiary z życia1220.
Zadaniem pionu politycznego było szycie biało-czerwonych opasek, malowanie
na murach napisów o treści patriotycznej, kolportaż prasy konspiracyjnej oraz uzyskiwanie
informacji o aktywistach partyjnych, szczególnie tych, którzy zagrażali organizacji
lub szykanowali mieszkańców miasta. Ulotki drukowane były w Łęczycy, a następnie były

1216

Ruch Oporu Armii Krajowej.
Adamus Henryk, ur. 21.01.1927 w Witowicach, zm. 6.03.1951 w Krakowie. W czasie okupacji był
żołnierzem 106. DP AK. Od 1945 do czerwca 1946 należał do ROAK w powiecie olkuskim. Po likwidacji
ROAK zatrzymany i skazany na więzienie. Karę odbywał w Grudziądzu, gdzie został zwerbowany jako agent
informator o ps. „Kwiat‖. Na mocy amnestii z roku 1947 został zwolniony z więzienia i powrócił
do Wolbromia. Od czerwca 1948 ponownie współpracował z PUBP w Olkuszu (por. AIPN Kr. 00100/228,
Ankieta personalna Henryka Adamusa, mikrofilm Diazo, k. 4, 1-25, D. Pasich, Działalność Armii Podziemnej
w Wolbromiu w latach 1948-1950 [w:] Zimowa szkoła historii najnowszej 2012, Ł. Kamiński, G. Wołek,
Warszawa 2012, s. 37.
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działać Henryk Adamus był postacią zmyśloną przez niego podczas śledztwa.
1219
Tytuły „Orzeł Biały" i „Młodzież Polska" podpisywane „Polska Armia Podziemna" były redagowane przez
Stanisława Gajosa ps. „Wyrąb", AIPN Kr. 111/2549, k. 101-102.
1220
O składanej przysiędze, okolicznościach tego wydarzenia i systemie organizacji zob. AIPN Kr. 111/2549,
t.1-5, passim.
1217

283

kolportowano je w pociągach relacji Katowice-Szczecin i Katowice-Wrocław skąd
rozrzucano je, aby dotrzeć w ten sposób do jak największej liczby odbiorców1221.
Reszta członków zasilała w dużej mierze pion dywersyjny odpowiedzialny
za przeprowadzanie akcji ekspropriacyjnych oraz wykonywanie wyroków śmierci.
Liczebność AP w Wolbromiu można szacować na kilkadziesiąt osób.
W ramach działalności AP na terenie Wolbromia i pobliskich miejscowości
jej członkowie przeprowadzili kilka akcji mających na celu pozyskanie środków pieniężnych
i dóbr materialnych. Poszczególne napady miały miejsce od kwietnia 1949 r. do marca 1950
r. w Tczycy, Wolbromiu oraz Porębie Dzierżnej, w ich wyniku pozyskano ok. 260 tyś. zł
i inne ruchomości, w tym wyroby alkoholowe1222. Ponadto członkowie AP pozyskiwali broń
rozbrajając funkcjonariuszy UB oraz konfiskując broń osobom cywilnym. Organizacja
wysyłała listy ostrzegające do aktywnych działaczy partyjnych1223 wzywające do zaprzestania
ich antypolskiej działalności1224.
Obok opisanej wyżej działalności dowództwo AP wydało trzy wyroki śmierci.
Pierwszy na nauczycielu z Jeżówki, Władysławie Sewerynie, agitującym wśród młodzieży
na rzecz przyjaźni Polski z ZSRR, wykonano w budynku szkoły 2.06.1949 r. Ostatni wyrok
śmierci wykonano dnia 2.04.1950 r. na kpr. Władysławie Kamionce, który wykazywał
się wybitną nadgorliwością w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, przez
co stanowił realne zagrożenie dla obawiającej się dekonspiracji AP.
Wyrokiem, który wzbudził najwięcej kontrowersji i stał się niejako jednym
z

podstawowych

filarów

późniejszego

procesu

wolbromskiego

była

egzekucja

na czternastoletnim Waldemarze Grabińskim wykonana 15.12.1949 r. Chłopiec ten,
półsierota, od najmłodszych lat sprawiał problemy wychowawcze matce Marii Grabińskiej
i swojemu starszemu bratu Wacławowi. W ich domu odbywały się zebrania członków AP,
do których należeli również Maria i Wacław. Młodszy syn poznał poszczególnych członów
organizacji. Zagroził matce, że zadenuncjuje całą AP1225. Grabińska przekazała tę informację
dowództwu, które na początku grudnia 1949 r. podjęło decyzję o wykonaniu wyroku śmierci
na Waldemarze, na co zgodziła się jego matka. Postanowienie to budziło jednak niepokój
1221

AIPN Kr. 074/46, Charakterystyka nr 47 reakcyjnej organizacji Armia Podziemna o zabarwieniu
poakowskim istniejąca w latach 1948-1950 w Wolbromiu w pow. olkuskim, k. 14, D. Pasich, op. cit., s. 39.
1222
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ok. 500 tyś. zł.
1223
Organizacja podpisywała je: „Podziemna Armia Polska‖.
1224
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„Tygrys‖.
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AIPN Kr. 111/2549, t.1-5, passim, zob. W. Czuchnowski, Zabijcie mojego syna, Gazeta Wyborcza, 4 IX
2003, D. Wojciechowski, Ks. Piotr Oborski 1907-1952. Ofiara zbrodni komunistycznych, WłoszczowaKurzelów 2005, s.40, D. Pasich, op. cit., s. 39-40.
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wśród kierownictwa Armii, dlatego zastępca dowódcy, Zdzisław Łupka udał się na spotkanie
z proboszczem wolbromskiej parafii św. Katarzyny, ks. drem Piotrem Oborskim. Kapłan
ten w 1939 r. obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, a po wybuchu
wojny objął stanowisko prefekta w Kieleckim Seminarium Duchownym. W 1946 r. ks. dr
Oborski wyjechał do Warszawy, gdzie dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik ideologii
komunistycznej. Następnie 15.07.1948 roku został mianowany administratorem parafii
w Wolbromiu, a pół roku później jej proboszczem i dziekanem. Kapłan szybko zyskał
szacunek mieszkańców miasta ze względu na swoje wykształcenie1226. Ks. Oborski wydał się
władzom AP odpowiednio wykształconym i doświadczonym kapłanem. Stąd to właśnie na
niego padł wybór jako na władnego rozsądzić wątpliwy moralnie wyrok dowództwa wydany
na Waldemara Grabińskiego.
Podczas spotkania ze Zdzisławem Łupką ks. dziekan nie chciał rozmawiać z nim
na temat cudzych dzieci i polecił Łupce przysłać do siebie Marię Grabińską, która przyszła
na plebanię następnego dnia ok. godz. 18. Podczas rozmowy ks. Oborski próbował odwieźć
matkę od wydania zgodny na zabójstwo własnego dziecka. Usilne próby bezkrwawego
rozwiązania problemu nie dały rezultatu i wyrok został wykonany 15.12.1949 r., bez wiedzy
ks. Oborskiego. Wcześniej Maria Grabińska złożyła pisemną zgodę na zabicie swojego syna.
Spotkanie Zdzisława Łupki i Marii Grabińskiej z dziekanem wolbromskim stały się podstawą
do późniejszego oskarżenia ks. Oborskiego o udzielanie porad w sprawach organizacyjnych
i podżeganiu do zabójstwa nieletniego1227.
Działalność AP wzbudziła zainteresowanie Urzędu Bezpieczeństwa. Istnieje
prawdopodobieństwo, że organizacja została rozpracowana przez ulokowanego w strukturach
Armii

agenta

lub

agentów1228,

co

wydaje

się

stwierdzeniem

zasadnym

lecz

niepotwierdzonym. Nie ulega za to wątpliwości, że 14.09.1950 r. rozpoczęły się aresztowania
członków AP. Wolbrom został otoczony przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Aresztowano ok. 400 osób co stanowiło 10% populacji miasta. Więźniów przewieziono do
UB w Olkuszu oraz do więzienia przy ul. Montelupich i Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie.
Dnia 18.04.1950 r. ks. Zdzisław Gadomski udał się z wizytą do bpa Czesława
Kaczmarka w celu poinformowania o swojej styczności z AP i możliwych dla niego
konsekwencjach tego kontaktu. W zastępstwie ordynariusza rozmawiał z wikariuszem
1226

D. Wojciechowski, Męczennik tajemnicy sumienia. Ksiądz Piotr Oborski (19-7-1952), „Nasz Dziennik‖,
6-7 X 2007.
1227
AIPN Kr. 111/2549, t.1, k. 70-71, Wolbrom. Proces krakowski, red. J. Guranowski, Warszawa 1951, s. 24-25,
D. Wojciechowski, op. cit., passim.
1228
O działalności wewnątrz AP agenta pisze S. Sztaba, Sprawa księdza dr. Piotra Oborskiego, Wiadomości
Wolbromskie 2012, nr 8, cz. 5, s. 6 oraz D. Pasich, op. cit., s. 42 nie podając jednak żadnego źródła tego
twierdzenia. Zdaniem autora pogląd w/w można jedynie traktować jako hipotezę.
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generalnym ks. Janem Jaroszewiczem, któremu nakreślił sytuację panującą w Wolbromiu1229.
Znamienny jest fakt, że rozmowa ta miała miejsce zaledwie cztery dni po podpisaniu
porozumienia pomiędzy polskim episkopatem a Państwem, co zostanie podkreślone
w procesie bpa Czesława Kaczmarka.
Ks. Piotr Oborski i Zbigniew Gadomski zostali aresztowani następnego dnia1230
i przewiezieni do Olkusza, a następnie do Krakowa1231. Społeczność Wolbromia pozostała
z jednym duszpasterzem, ks. Stanisławem Urbańskim. Wiele rodzin pozbawionych swoich
synów i mężów oczekiwało na dalszy rozwój wypadków.
Rozpoczęły się przesłuchania aresztowanych, które połączone były z przemocą
fizyczną i psychiczną mającą na celu wymuszenie fałszywych zeznań. W pierwszym etapie
przesłuchań śledczy UB nie odnosili spektakularnych sukcesów. Co prawda aresztowani
zeznawali o swojej działalności w AP, natomiast z wypowiedzi tych nie można było nic
więcej zarzucić księżą poza tym, że wiedzieli o istnieniu organizacji, tyle samo, „co wszyscy
inni w Wolbromiu‖1232. Dopiero podczas trzeciego przesłuchania funkcjonariuszom UB udało
się złamać Marię Grabińską, która posłużyła jako narzędzie oskarżenia, składając fałszywe
zeznania obciążające przede wszystkim ks. Oborskiego. Wymuszono na niej stwierdzenie,
z którego wynikało, że ksiądz dał przyzwolenie na zamordowanie Waldemara Grabińskiego
i wiedząc o tym zamiarze nie zrobił nic aby chłopca uratować. Zeznania ks. Oborskiego
ujawniają całkowicie inny obraz tej sytuacji. Co prawda ksiądz wiedział o planowanym przez
AP wyroku na nieletnim, jednak po rozmowie z Grabińską miał wrażenie, że odwiódł matkę
od wyrażenia zgody na zabójstwo syna. Wikary wolbromskiej parafii ks. Zbigniew Gadomski
został natomiast oskarżony o branie udziału w działalności AP, podżeganie do zamachów na
funkcjonariuszy MO i UB oraz członków PZPR, udzielenie pomocy przy zabójstwie
Waldemara Grabińskiego przez wypożyczenie Zdzisławowi Łupce broni, z której
zamordowano chłopca oraz o nielegalne przechowywanie broni palnej1233.
Jedną ze skuteczniejszych form inkryminacji w państwach komunistycznych były
procesy pokazowe wytaczane na podstawie sfingowanego oskarżenia często pisanego
w komitecie partii lub UB. Rozprawa sądowa stawała się osią ataku na wrogie władzy
środowiska, z których wywodzili się oskarżeni. Procesy pokazowe stawały się dokładnie
wyreżyserowanym spektaklem, w którym na podstawie wcześniej wymuszonych zeznań
starano się zdyskredytować całą grupę społeczną, którą reprezentowali osadzeni na ławie
oskarżonych. Wyroki były często uprzednio ustalane, co pogwałcało zasadę niezawisłości
1229

AIPN Kr. 111/2549, t.1, k. 91-92, Wolbrom…, op. cit., s. 105-106.
19.04.1950 r.
1231
AIPN Kr. 111/2549, t.1, k. 1-40, zob. S. Sztaba, op. cit., s. 6, D. Pasich, op.cit., s 42.
1232
AIPN Kr. 111/2549, t. 5, k. 131, Wolbrom…, op. cit., s. 122.
1233
AIPN Kr. 111/2549, t.1, k. 71-72, Wolbrom…, op. cit., s. 25-26.
1230
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sędziowskiej. Jedną z ważniejszych ról w procesach pokazowych odgrywały środki
masowego przekazu tj. Prasa, radio, kroniki filmowe czy telewizja, które za pomocą
tendencyjnych przekazów manipulowały opinią publiczną, sprawiając, że społeczeństwo
zaczynało wrogo odnosić się nie tylko do samych oskarżonych, ale przede wszystkim
do reprezentowanego przez nich środowiska. Aparat władzy nieoficjalnie inicjował i wspierał
przejawy społecznego oburzenia wobec oskarżonych. Zazwyczaj działania te przyjmowały
formę pisemnych wyrazów solidarności z prokuraturą i prośby do sędziów o wysoki wymiar
kary. Salę sądową z kolei wypełniała odpowiednio dobrana publiczność.
Dnia 16.01.1951 r. w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Krakowie rozpoczął
się pierwszy w Polsce proces pokazowy duchowieństwa1234. Księża z Wolbromia mieli
posłużyć propagandzie do oczernienia kleru. Obok kapłanów na ławie oskarżonych zasiadło
ośmiu działaczy AP, w tym całe jej dowództwo. Na czele składu sędziowskiego stał ppłk
Julian Polan-Haraschin, natomiast pozostałymi sędziami byli: kpt. Władysław Sieracki
i por. Stanisław Mendyka. Rolę oskarżyciela pełnił mjr Henryk Ligięza z Wojskowej
Prokuratury Rejonowej. Obrońców oskarżeni poznali dopiero w pierwszym dniu
rozprawy1235. Podczas trwającego cztery dni procesu przesłuchano oskarżonych i 28
świadków.
Nie wszystko jednak poszło po myśli aparatu partyjnego. W pierwszym dniu Zdzisław
Łupka przeformułował swoje zeznania obciążające ks. Gadomskiego, co wywołało
konsternację wśród prokuratora i przewodniczącego składu sędziowskiego. Odczytano
zeznania Łupki złożone w czasie śledztwa, prokurator pytał:

„Ja się pytam, dlaczego

oskarżony dzisiaj zeznaje inaczej niż w czasie śledztwa.‖, natomiast gdy Łupka nie chciał
potwierdzić zeznań złożonych w śledztwie prokurator zakończył przesłuchanie słowami:
„Ksiądz Oborski wydał decyzję, Gadomski dał broń, Grabińska dała syna, a wyście to
wszystko zrealizowali‖1236. Zmiana zeznań z pierwszego dnia procesu pozwoliła częściowo
oczyścić się z zarzutów ks. Gadomskiemu1237. Główną rolę na sali sądowej odegrała
natomiast Maria Grabińska, która powtórzyła podczas swojego przesłuchania zarzuty pod
adresem ks. Oborskiego.
Dziekana wolbromskiego nazwała „judaszem w czarnej sutannie‖1238 i co ciekawe
uczyniła to przerywając przesłuchanie księdza, na co nie zareagował przewodniczący składu.
Dla późniejszych sprawozdań z rozprawy był to wyjątkowo cenny element propagandowy.

1234

R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956, Kraków 1999, ss. 254–257.
Informacja uzyskana od osadzonego na ławie oskarżonych, Czesława Krężla ps. „Tygrys‖.
1236
Wolbrom…, op. cit., s. 57.
1237
AIPN Kr. 111/2549, t. V, passim, Wolbrom…, op.cit., ss. 93-113.
1238
AIPN Kr. 111/2549, t. V, passim, Wolbrom…, op. cit., s. 118.
1235
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Postawa Marii Grabińskiej była zapewne wymuszona i wyreżyserowana przez któryś z
organów władzy komunistycznej.
Proces wolbromski był pierwszym z serii procesów pokazowych duchowieństwa
i dlatego został wybrany przez władzę jako ten, który nadaje się do nagłośnienia ze względu
na nośność propagandową materii oskarżenia. Zaledwie parę miesięcy wcześniej Kościół
podpisał z Państwem porozumienie, które było szeroko opisywane na łamach prasy.
Po procesie wolbromskim propaganda głosiła, że porozumienie zostało złamane przez stronę
kościelną i to w dodatku przy pełnej wiedzy biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka.
Wyrok zapadł 22.01.1951 r.1239. Księża Piotr Oborski1240 i Zbigniew Gadomski, Maria
Grabińska i Wacław Piwowarski zostali skazani na dożywotnie więzienie. Wobec Henryka
Adamusa, Tadeusza Podsiadły i Zdzisława Łupki sąd orzekł karę śmierci 1241. Stanisław
Barczyk i Czesław Krężel dostali po 15, a Edmund Rogalski 10 lat więzienia. W uzasadnieniu
wyroku WSR w Krakowie sąd stwierdził, że: „nielegalna organizacja, działająca na terenie
Wolbromia (…) miała na celu dążenie do zmiany przemocą ustroju Polski Ludowej. (…)
ksiądz Oborski i ksiądz Gadomski byli nie tylko „moralnymi opiekunami" tej organizacji, ale
również aktywnie przyczyniali się do realizowania celów „AP‖ - do obalenia przemocą
ustroju Państwa Polskiego‖1242.
Proces wolbromski wzbudził ogromne zainteresowanie opinii publicznej w Polsce.
Relacje z poszczególnych dni posiedzeń sądu były publikowane w prasie. Jeszcze przed
ogłoszeniem wyroku prasa drukowała pełne napastliwości i inwektyw nagłówki artykułów
odnoszących się do tej sprawy. Ciekawym przykładem skali propagandy są artykuły
publikowane na łamach Głosu Koszalińskiego1243. W jednym z nich pojawia się stwierdzenie
mówiące o złamaniu przez Episkopat Polski postanowień porozumienia z 14.04.1950 r. oraz o
haniebnej postawie bpa Kaczmarczyka i wikariusza generalnego ks. Jaroszewicza, którzy nie
potępili postępowania swoich bezpośrednich podwładnych z Wolbromia. Dodatkowo
pojawiają się zarzuty wobec ordynariusza kieleckiego o współpracy z hitlerowcami podczas

1239

Protokół rozprawy głównej i wyrok WSR w Krakowie, znak akt 21/51 z dnia 23.01.1951 r.
Ks. Piotr Oborski został skierowany na odbywanie kary do więzienia w Rawiczu, gdzie 18.06.1952 r. zmarł.
Ksiądz na dzień przed śmiercią czuł się dobrze. Przechodząc obok więźnia Czesława Krężla, miał powiedzieć:
„Z karca nie wychodzę‖ - informacja uzyskana od Czesława Krężla podczas rozmowy z autorem.
1241
Wyrok wykonano 6.03.1951 r. w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Autorowi niniejszej publikacji
udało się ustalić ich miejsce pochówku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (RAK-LXXXIII-12-35).
1242
Wolbrom…, op. cit., ss. 221-222.
1243
Zdegenerowani księża pchali młodych chłopców do najohydniejszych zbrodni. Pierwszy dzień rozprawy
przeciwko członkom bandy >>AP<< z Wolbromia, Głos Koszaliński, rok III, nr 17 (648), Koszalin, 18.01.1951,
s. 1,3., Zeznania oskarżonych i świadków zdemaskowały ks. ks. Gadomskiego i Oborskiego jako inspiratorów
ohydnych zbrodni bandy wolbromskiej. Drugi dzień rozprawy przeciwko członkom >>AP<< przed sądem
w Krakowie, Głos Koszaliński, rok III, nr 19 (650) Koszalin 20 I 1951, s. 2.
1240
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okupacji1244. W Dzienniku Polskim relacje pojawiały się codziennie od 16 do 23.01.1951
r.1245. Propaganda antykościelna z coraz większą zażartością atakowała nie tylko księży
z Wolbromia ale cały kler na czele z Episkopatem, wyłączając jednak ze tego grona tzw.
„księży patriotów‖1246.
Poza artykułami w prasie, proces wolbromski został nagłośniony za sprawą Polskiej
Kroniki Filmowej, która poprzedzała seanse filmowe w kinach. Reportaż dotyczący przebiegu
procesu ukazał się 31.01.1951 r. pod jednoznacznie brzmiącym tytułem „Proces zbrodniarzy
z Wolbromia‖1247. Komentarz do kroniki napisał Karol Małcużyński, który był
korespondentem polskim na procesie norymberskim, a w latach 50-tych redagował teksty
propagandowe do PKF. Narracja filmu opiera się na fałszywych stwierdzeniach oraz
odpowiednio do nich dobranych obrazach. Kolejno pokazany został kościół i plebania w
Wolbromiu, następnie kolekcja broni, akta sądowe i zeznania oskarżonych. Kulminacyjnym
momentem kroniki pozostaje scena konfrontacji pomiędzy ks. Oborskim a Marią Grabińską,
która stojąc przed księdzem podnosi rękę do góry i przysięgając na Boga mówi: „na tobie,
Judaszu, ciąży krew mojego dziecka‖1248. Kolejnym atakiem na Kościół jest odwołanie się do
braku potępienia księży z Wolbromia przez ich zwierzchników, szczególnie przez bpa
Czesława Kaczmarka, wbrew podpisanemu porozumieniu. Ponadto ordynariusz kielecki
przedstawiony jest jako ten, który w czasie wojny
Hitlerowcom‖. Nienałożenie kary kanonicznej na

„tchórzliwie wysługiwał się

księży Oborskiego i Gadomskiego

interpretowany jest jako opieszałość Episkopatu i ciche przyzwolenie dla działalności
antypaństwowej Podziemia. Na końcu kroniki ukazane są tłumy ludzi, rzekomo
„wstrząśniętej opinii publicznej‖ oczekującej na werdykt. Zastanawiający pozostaje fakt, że
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Księża podżegający do skrytobójczych mordów i ich uczniowie strzelający zza węgła do swych ofiar poniosą
zasłużoną karę. Przemówienie prokuratora w procesie bandy >>AP<< z Wolbromia, Głos Koszaliński, rok III,
nr 21 (652) Koszalin 22 I 1951, s. 3.
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Banda „AP” przed sądem w Krakowie, Dwaj księża inspiratorami morderstw i napadów terrorystycznorabunkowych, Dziennik Polski, rok VII, nr 16 (2143), Kraków, 16 I 1951, s.1., Proces kierowanej przez księży
bandy terrorystyczno-rabunkowej, Dziennik Polski, rok VII, nr 17 (2144), Kraków, 17 I 1951, ss.1-2., Kto jest
mordercą? Migawki z pierwszego dnia procesu, Ibidem, s. 2., Migawki z drugiego dnia procesu, Dziennik
Polski, rok VII, nr 18 (2145), Kraków 18 I 1951, s. 5., Zeznania oskarżonego ks. Oborskiego w procesie bandy
terrorystyczno-rabunkowej, Dziennik Polski, rok VII, nr 19 (2146), Kraków 19 I 1951, s. 2., Świadkowie
przedstawiają szczegóły zbrodni bandy „AP", Ibidem, Zeznania księży Gadomskiego i Oborskiego uwypukliły
ich rolę jako inspiratorów i moralnych przywódców bandy, Dziennik Polski, rok VII, nr 20 (2147), Kraków 20 I
1951, s. 4, Bułka z wędliną. Migawki z drugiego dnia procesu, Ibidem, Nie pozwolimy zbrodniarzom zasłaniać
się sutanną, nie pozwolimy by zatruwali życie młodzieży. Prokurator żąda kary śmierci dla 6 oskarżonych w
procesie bandy „AP", Dziennik Polski, rok VII, nr 21 (2148), Kraków 21 I 1951, s. 2, Episkopat nie potępił
księży zbrodniarzy, Ibidem, ss.2-3, Wyrok w procesie bandy „AP”. Surowe kary dotknęły księży, którzy
współdziałali z bandą, Dziennik Polski, rok VII, nr 23 (2150), Kraków 32 I 1951 ss. 1-2, Wzmożemy czujność
wobec wroga klasowego. Młodzież polska potępia działalność bandy wolbromskiej, Ibidem, s.2.
1246
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację zapewni pomoc i opiekę księżą-patriotom prześladowanym
przez reakcyjną część wyższego kleru, Głos Koszaliński, rok III, nr 19 (650) Koszalin 20 I 1951, s. 1.
1247
Protokół dostępu: http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/6874, 2.03.2015.
1248
Scena ta pojawia się w PKF z 31.03.1951 r. (1 min. 33 sek. nagrania ).
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nie pojawia się żadna informacja na temat wydanego wyroku. W materiale brak również
nagrania wypowiedzi oskarżonych a narrację wydarzeń pozostawiono lektorowi.
Oprócz powyższych metod propagandowych komuniści wydali jeszcze dwie
publikacje odnoszące się do wydarzeń wolbromskich. Pierwsza z nich została napisana przez
Kazimierza Koźniewskiego pod tytułem „Biała plebania w Wolbromiu” w nakładzie 30.600
egzemplarzy1249. Tekst jest oparty na kłamstwie, a jego jedynym celem była dyskredytacja
kościoła katolickiego w Polsce i ukazanie AP jako bandy pijaków i rozwiązłych seksualnie
awanturników, którzy są wrogo nastawieni do władzy ludowej i pozytywnych zmian w duchu
socjalizmu. Uwypuklone zostały natomiast zasługi zamordowanego nauczyciela i milicjanta,
jako tych, którzy nieśli kaganek oświaty i stali na straży porządku publicznego. Określenie
plebani w Wolbromiu przymiotnikiem „biała‖ miało nawiązywać do Białego Domu
w Waszyngtonie1250. Zgodnie z komunistyczną propagandą mieściła się tam siedziba wrogów
ustroju socjalistycznego, którzy identycznie jak księża i AP z Wolbromia, dążą do wojny,
siejąc nienawiść między narodami.
Drugą pozycją wydaną w związku z procesem wolbromskim była książka pod tytułem
„Wolbrom. Proces krakowski. 16. I - 22. I 1951 r.”. W jej treści zawarto zapis z rozprawy
sądowej obejmujący wszystkie dni procesu1251.
Proces wolbromski posłużył jako pretekst do aresztowania w dniu 20.01.1951 r.
ordynariusza kieleckiego Czesława Kaczmarka pod fałszywymi zarzutami współpracy
z nazistami i szpiegostwa na rzecz Amerykanów. Wykorzystano treść listu pasterskiego
z 9.09.1939 r. w którym biskup wzywał wiernych do posłuszeństwa względem władz
administracyjnych oraz znajomość biskupa z ambasadorem USA w Polsce Arthurem Blissem
Lanem. W toku długiego śledztwa ordynariusz kielecki złamał się pod wpływem tortur.
W dniach od 14.09 do 21.09.1953 r. przed WSR w Warszawie odbył się kolejny proces
pokazowy1252. Tym razem na ławie oskarżonych zasiadł bp. Czesław Kaczmarek, skarbnik
kurii kieleckiej ks. Jan Danilewicz, kapelan biskupa ks. Józef Dąbrowski, prokuratur
Seminarium Duchownego w Kielcach ks. Władysław Widłak i księgowa S.S. Służebniczek s.
Syksta Niklewska1253. PKF wyemitowała aż dwie relacje z prowadzonego procesu. W

1249

Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Książka i Wiedza w Warszawie. Co ciekawe zamówienie
na druk zostało złożone zaledwie osiem dni po wydaniu wyroku w procesie wolbromskim tj. 3.02.1951 r.
1250
Obok zaprezentowanej interpretacji można również przyjąć hipotezę, że przymiotnik „biały‖ nawiązuje
do ruchów politycznych i sił zbrojnych działających podczas wojny domowej w Rosji w latach 1917-1923. Biali
walczyli z komunistami próbując powrócić do poprzedniego systemu ekonomicznego.
1251
Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa Książka i Wiedza w Warszawie w liczbie 10.600
egzemplarzy. Druk ukończono 21.04.1951 r.
1252
Proces wszczęto za zgodą Rady Ministrów ZSRR, por. A. Skrzypek, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki
polsko-radzieckie 1944–1957, Pułtusk 2002, s. 314 i n..
1253
Proces księdza biskupa Kaczmarka i innych członków ośrodka antypaństwowego i antyludowego. Stenogram
procesu odbytego przez Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w dniach 14.IX. - 21.IX. 1953 r.,
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ostatniej z nich zaakcentowano zawieszenie kary względem s. Niklewskiej, co miało na celu
podkreślenie dobrej woli komunistów względem zakonnicy przedstawionej jako narzędzie
w rękach bpa Kaczmarka i ks. Danilewicza1254.
Biskup kielecki nie był jedynym hierarchą, którego władza chciała złamać
i skompromitować. Dnia 16.12.1952 zostali aresztowano ks. abp. Eugeniusza Baziaka i jego
sufragana Stanisława Rozponda. Hierarchów zwolniono dopiero w Wigilię i wyłączono ich
z przygotowywanego procesu w zamian za opuszczenie przez nich Krakowa 1255. W dniach
od 21.01 do 26.01.1953 r. toczył się przed WSR w Krakowie kolejny proces pokazowy
duchowieństwa, w którym oskarżono księży z kurii krakowskiej o działalność szpiegowską
na rzecz USA oraz spekulację złotem i obcymi walutami1256.
Cztery dni po ogłoszeniu wyroku w procesie bpa Kaczmarka został internowany
Prymas Stefan Wyszyński. Wolność odzyskał dopiero 26.10.1956 r. Władze słusznie
obawiały się wpływów Kościoła Katolickiego w Polsce. Ostatecznym ciosem dla komunistów
był wybór na papieża abpa krakowskiego Karola Wojtyły.
W lutym 2015 r. przeprowadzono w Wolbromiu ankietę „Historia Wolbromia
od 1945-2015 r.” składającą się z 14 pytań i metryczki. Próba badana wynosiła 50 osób
z proporcjonalnym podziałem na płeć i grupę wiekową1257. Znajomość faktów z powojennej
historii Wolbromia jest największa wśród osób powyżej 55. roku życia i sięga 70%
prawidłowych odpowiedzi. Równocześnie osoby te najczęściej udzielały odpowiedzi
twierdzącej w pytaniu dotyczącym osobistej znajomości osób represjonowanych, z czego
u ponad połowy respondentów występuje koligacja z byłymi działaczami AP. Osoby
z przedziału wiekowego do 55 roku życia wykazały się dostateczną znajomością historii
swojego

miasta.

Zdecydowana

większość

badanych

jest

dumna

z

działalności

antykomunistycznej Wolbromian oraz udzieliła prawidłowej odpowiedzi dotyczącej nazwisk
dwóch księży sądzonych w procesie wolbromskim oraz ówczesnego biskupa kieleckiego.
W tej samej grupie na pytanie dotyczące pogłębienia wiedzy o najnowszej historii miasta
J. Siemianowski, Warszawa, 1953, s. 3-34, J. Śledzianowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek - biskup kielecki 18951963, Kielce 1991, s. 123 i n..
1254
PKF 41/53 z dnia 23.09.1953 r. oraz 42/53 z dnia 30.09.1953 r., Proces…, op. cit., s. 335-352. Dnia
17.10.1953 r. KC PZPR wydał tajną dyrektywę dotyczącą pracy wyjaśniającej związaną z trwającym procesem.
Zgodnie z jej założeniami miało odbyć się szereg spotkań pomiędzy poszczególnymi organami władzy
instruujące jak należy się odnosić do sprawy bpa Kaczmarka. W kolejnej fazie miano przeprowadzić spotkania z
inteligencją, nauczycielami, robotnikami i innymi grupami społecznymi. Ostatecznie akcja została
przeprowadzona dopiero po internowaniu Prymasa Wyszyńskiego i posłużyła do propagandowego uzasadnienia
tej decyzji. B. Noszczak, op. cit., s. 57.
1255
F. Musiał, M. Lasota, Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej, Kraków 2003, s.
193.
1256
Szerzej na temat procesu kurii krakowskiej zob. A. Bardecki, W. Czuchnowski, Blizna. Proces kurii
krakowskiej 1953, Kraków 2003, Do prześladowania nie daliśmy powodu... Materiały z sesji poświęconej
procesowi Kurii krakowskiej, red. R. Terlecki, Kraków 2003, B. Noszczak, op. cit., s. 53-56.
1257
W metryczce przyjęto podział na 7 grup wiekowych (15-25, 25-35, 35-45, 45-55, 55-65, 65-75 i powyżej 75
roku życia).
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aż 95% respondentów zadeklarowało taką chęć, równocześnie oceniając na 3 działalność
organizacji samorządowych i pozarządowych w zakresie edukacji historycznej dotyczącej ich
miasta1258. W przedziale wiekowym od 15. do 25. i powyżej 65. roku życia 70% badanych
było świadkiem wydarzeń publicznych upamiętniających osoby represjonowane po 1945 r.
Respondenci z innych przedziałów wiekowych nie mieli nigdy styczności z opisanymi
powyżej wydarzeniami. Z 60% osób, które zadeklarowały wiedzę o działalności
antykomunistycznej mieszkańców swojego miasta oraz są zaznajomieni z meritum procesu
wolbromskiego 90% odpowiedziało, że wydarzenia z lat powojennych odgrywają rolę
w życiu społecznym miasta oraz pojawiają się w rozmowach rodzinnych i między
mieszkańcami.
Wnioski płynące z przeprowadzonego badania jednoznacznie wskazują na stopniowe
zanikanie pamięci zbiorowej o powojennej historii Wolbromia wraz z odchodzeniem
pokolenia świadków. Co ciekawe wysoki poziom wiedzy reprezentują osoby, które narodziły
się po 1950 r., a więc nie mogły pamiętać bezpośrednio samego procesu wolbromskiego.
Zjawisko to świadczy to o tym, że temat ten pojawiał się w rozmowach rodzinnych jeszcze
długo po procesie i wywierał znaczący wpływ na ówczesne dzieci i młodzież, którzy obecnie
zastępują pokolenie świadków. Słabą znajomość historii Wolbromia wśród osób w przedziale
wiekowym od 15. do 35. roku życia należy łączyć ze zmianami w stylu życia jakie stopniowo
następowały po 1989 r. wraz z przeobrażeniem ustrojowym Polski. Najważniejszym
wnioskiem płynącym z przeprowadzonego badania jest fakt, iż respondenci są dumni
z przeszłości swojego miasta, choć często nie znają jej dokładnie lub wcale, oraz deklarują
chęć poszerzenia swojej wiedzy.

1258

Przyjęto skalę od 1 do 5 gdzie 1 oznacza ocenę najniższą a 5 najwyższą.
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mgr Robert Witak
Uniwersytet Łódzki
Jan Mazurkiewicz „Radosław” - samozwańczy czy mianowany przywódca akowskiego
ruchu kombatanckiego?
Jan Mazurkiewicz „Radosław‖ odgrywał dużą rolę w powojennych ruchu byłych AKowców. Stał się przywódcą akcji ujawniania Armii Krajowej, a później organizował
działalność samopomocową w środowisku poakowskim. Aby jednak lepiej zrozumieć rolę
Mazurkiewicza po zakończeniu II wojny światowej, zarówno w okresie wychodzenia z
podziemia i powrotu do normalnego życia, jak i w czasie represji stalinowskich oraz w
późniejszych latach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, należy przedstawić sylwetkę tego
człowieka. A jego życiorys wystarczyłby na kilka osób. Mimo to nie doczekał się jeszcze
pełnej krytycznej biografii1259.
Jan Mazurkiewicz urodził się w 1896 r w Złoczowie i tam też uczęszczał do szkół1260.
Gdy chodził do gimnazjum, rodzina przeprowadziła się do Lwowa. Tam też Mazurkiewicza
zastał wybuch I wojny światowej. Jako członek Związku Strzeleckiego zgłosił się do
tworzonych Legionów i wyruszył z nimi na front, walcząc w szeregach I i III brygady, m.in.
w bitwach pod Łowczówkiem i Kamieniuchą. Po kryzysie przysięgowym Mazurkiewicz był
jednym z przywódców rady żołnierskiej 6. Pułku Piechoty. Za bunt trafił do więzienia w
Przemyślu, a potem w szeregi austriackiego pułku, z którego uciekł i przedarł się przez front,
docierając do w marcu 1918 r. do wojsk gen. Józefa Hallera. Po przegranej bitwie
kaniowskiej (11V) Mazurkiewicz związał się z kijowską POW, a później – w listopadzie wstąpił w szeregi rodzącego się wojska polskiego. W okresie wojny polsko-bolszewickiej
służył jako oficer informacyjny w jednostkach frontowych. Odpowiadał więc za wywiad i
kontrwywiad.
Po zakończeniu wojny odszedł z wojska. W cywilnym życiu Mazurkiewicza
próbował swoich sił w handlu, co okazało się pomysłem nietrafionym - interesy nie
przyniosły spodziewanych zysków. W 1924 r. wrócił on do pracy w kontrwywiadzie na
Kresach. Trzy lata później przeszedł do służby w jednostkach piechoty. Na przełomie lat

1259
Jedyną publikacją ujmującą całokształt życia Jana Mazurkiewicza jest książka jego syna. Jest ona
jednak oparta zarówno na własnych wspomnieniach autora, jak i relacjach oraz dokumentach ojca. Dodatkowo
w wielu miejscach autor polemizuje z pracami historyków na temat powstania warszawskiego, zob. S.
Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz „Radosław” „Sęp” „Zagłoba”, Warszawa 1994.
1260
Niniejszy biogram opracowano na podstawie m.in.: S. Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz „Radosław”
„Sęp” „Zagłoba”, Warszawa 1994, idem, Czy Radosław był postacią kontrowersyjną?, „Zeszyty Historyczne‖,
1999, z. 129, s. 126-146, A. Chmielarz, Gen. bryg. Jan Mazurkiewicz - „Zagłoba”, „Socha”, „Sęp”,
„Radosław” 1896-1988, „Wojskowy Przegląd Historyczny‖, 1988, nr 3 (125), s. 318-320.
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1930/1931 został inspektorem terenowym Związku Strzeleckiego w Wilnie – funkcja ta, choć
z pozoru niewinna, łączyła działalność w „Strzelcu‖ ze współpracą z Oddziałem II Sztabu
Głównego, czyli wywiadem i kontrwywiadem. W 1934 r. Mazurkiewicz ponownie trafił do
wojska, do piechoty. Po czterech latach służby w linii przeniesiono go do Centrum
Wyszkolenia Piechoty, na stanowisko wykładowcy. Jesienią 1938 r Mazurkiewicz brał udział
w przygotowaniach do akcji dywersyjnych na Zaolziu i Rusi Podkarpackiej, a przed
wybuchem wojny przygotowywał dywersję na południowych obszarach Rzeczypospolitej.
W połowie września 1939 r., krótko przed przekroczeniem granicy państwa,
Mazurkiewicz założył Tajną Organizację Wojskową (TOW), działającą na Węgrzech i w
okupowanej Polsce. W 1943 r. TOW wcielono do Armii Krajowej (AK), a niedługo później
Mazurkiewicz zastąpił gen. Augusta Emila Fieldorfa („Nil‖) na stanowisku szefa
Kierownictwa Dywersji (Kedywu) Komendy Głównej AK. W czasie powstania
warszawskiego „Radosław‖ dowodził Zgrupowaniem nazwanym od jego osobistego
pseudonimu. Mazurkiewicz dał się poznać jako dobry dowódca zarówno pod względem
umiejętności wojskowych jak i stosunku do podkomendnych.
Po upadku powstania Mazurkiewicz wraz ze swoimi ludźmi wyszedł z warszawy
ukrył się. Był to czas kiedy gorączkowo tworzono kolejną, tym razem stricte antysowiecką
organizację konspiracyjną NIE. Mazurkiewicz otrzymał w niej funkcję zwierzchnika obszaru
centralnego. Po rozwiązaniu AK w dniu 19 stycznia 1945 r. słaba organizacyjnie NIE
stanowiła swoiste przedłużenie AK. 7 maja NIE zostało zastąpione Delegaturą Sił Zbrojnych
na Kraj (DSZ) kierowaną przez płk. Jana Rzepeckiego. Mazurkiewicz, również w stopniu
pułkownika, utrzymał stanowisko szefa obszaru centralnego1261. Delegatura nie miała
walczyć, a likwidować AK. Faktycznie jednak podziemie walczyło z komunistami,
niezależnie od noszonego przez nich munduru.
1 sierpnia 1945 r. w rocznicę wybuchu powstania aresztowano „Radosława‖ na stacji
Elektrycznej Kolei Dojazdowej w Warszawie. Nie miał ochrony1262. W więzieniu na
Rakowieckiej przekonywano go, by skłonił Rzepeckiego do podjęcia rozmów z
wicepremierem Władysławem Gomułką na temat wyjścia z konspiracji. Namawianie
dowódców AK-owskich do wyprowadzenia ludzi z podziemia nie było niczym nowym. Poza
Mazurkiewiczem podobne propozycję składano między innymi płk. Zygmuntowi Janke
(„Walter‖) – komendantowi śląskiego okręgu AK, ppłk. Wojciechowi Borzobohatemu –

1261
O przekształceniach organizacji podziemnych zob. np. J. Kurtyka, Na szlaku AK (NIE, DSZ, WiN),
„Zeszyty Historyczne‖, 1990, z. 94, s. 13–47.
1262
H. Kozłowski, 12 miesięcy przez wiele lat. Wspomnienia z AK i inne, Warszawa 2010, s. 343, S.
Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz..., s. 340-342.
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szefowi sztabu DSZ czy ppłk. Aleksandrowi Krzyżanowskiemu („Wilk‖) – szefowi
wileńskiego okręgu AK1263.
Wszystko wskazuje na to, że Mazurkiewicza wybrano nieprzypadkowo – choć niższy
funkcją od Rzepeckiego, to jednak cieszył się większym autorytetem wśród szeregowych
żołnierzy. „Radosław‖ miał za sobą przeszłość, którą bezsprzecznie nazwać można bojową,
podczas gdy Rzepecki był raczej oficerem sztabowym, służącym za biurkiem. Warto również
zwrócić uwagę na fakt, iż traktowano „Radosława‖ z grzecznością, proponując mu akcję
ujawnianie AK-owców. Przedstawiono mu również dowody na rozpracowanie Delegatury i
możliwość aresztowania kogokolwiek z jej pracowników. Płk Józef Różański i mjr Józef
Czaplicki z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) nakłonili Mazurkiewicza,
mimo pewnych

jego obiekcji, do napisania listu do Rzepeckiego1264. W liście tym

„Radosław‖ przyznał, że został aresztowany i nawoływał Rzepeckiego do podjęcia rozmów o
wyjściu z podziemia1265. List miała doręczyć „Irma‖, ale jej się to nie udało1266.
Tymczasem 6 sierpnia Rzepecki rozwiązał DSZ, ale nie nakazał ludziom ujawnienia,
przenosząc ich w stan nieczynny. W dniu 16 sierpnia Mazurkiewicz (formalnie tymczasowo
aresztowany) napisał drugi list, w którym proponował Rzepeckiemu rozmowy z Gomułką i
gwarancję bezpieczeństwa w czasie owych pertraktacji wraz z możliwością swobodnego
odejścia w wypadku fiaska rozmów. Według Mazurkiewicza wyjście z podziemia leżało w
interesie żołnierzy – dalszej walki nie było sensu prowadzić. „Znacie mnie i możecie być
przekonani, że piszę ten list zupełnie nieprzymuszenie, gdyż uważam, że dobra wola obu
stron może przynieść uspokojenie w Kraju i wyprowadzić sprawę Armii Krajowej na
właściwe tory‖1267 - pisał Mazurkiewicz. Rzepecki jednak nie wierzył niczym nie popartym
słowom Mazurkiewicza pisanym w więzieniu i odmówił, stawiając jednocześnie warunki
dotyczące m.in. wypuszczenia wszystkich AK-owców z więzień i przeprowadzenia realnie
wolnych wyborów i wprowadzenia swobód obywatelskich1268.
W tej sytuacji – jak później zeznawał Mazurkiewicz: „Wobec umycia rąk przez płk.
Rzepeckiego odnośnie załatwienia sprawy AK – jako dowódca będący cały czas z
żołnierzami i dzielący z nimi dobrą czy złą dolę – uważałem się za upoważnionego do
podjęcia tych rozmów osobiście i złożyłem deklaracje o wyjściu z konspiracji na określonych
1263
Zob. np.: S. Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz..., s. 345, A. Chmielarz, Ujawnianie Armii Krajowej, [w:]
Armia Krajowa. Dramatyczny epilog, red. K. Komorowski, Warszawa 1994, s. 115-130, T. Łabuszewski,
Deklaracja „Radosława” i amnestia 1945 r., „Żołnierze Wyklęci 1943-1963. Historia antykomunistycznego
podziemia niepodległościowego w Polsce‖ (dodatek do „Rzeczpospolitej‖), 2011, z. 3, s. 14.
1264
Proces Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego i Anatola Fejgina w 1957 roku, Cz. I, oprac.,
wybór i przygot. do druku M. Jabłonowski i W. Janowski, Warszawa 2011, s. 897.
1265
A. Chmielarz, Ujawnianie Armii Krajowej..., s. 121-122.
1266
S. Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz..., s. 345-346.
1267
T. Lenczewski, Deklaracja płk. Jana Mazurkiewicza – „Radosława” z 8 września 1945 r., „Zeszyty
Historyczne‖, 1993, nr 189, s. 189; S. Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz..., s. 342.
1268
Całość listu: J. Rzepecki, Rok 1945. Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1983, s. 22.
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warunkach, akceptowaną i gwarantowaną odnośnie wykonania przez MBP Zdając sobie
sprawę, że taka akcja podjęta z więzienia mogłaby podnieść szereg zarzutów w stosunku do
mnie ze strony Konspiracji zapewniłem sobie tydzień na przeprowadzenie osobiście rozmów
z podziemiem‖1269.
Oznaczało to zawarcie układu z władzą ludową, który miał być dla Mazurkiewicza
próbą ocalenia ludzi podziemia. W dniu 4 września Mazurkiewicz wyszedł z więzienia i
rozpoczął serię spotkań, głównie z byłymi podkomendnymi1270. Tymczasem już od 2
września istniało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN) powołane przez Rzepeckiego. 6
lub 7 września doszło do niezwykle ważnego spotkania - „Radosław‖ rozmawiał z płk.
Rzepeckim i płk. Januszem Bokszczaninem, doradcą prezesa WiN. Wynik tych rozmów był
jednak negatywny – Rzepecki nadal nie wierzył w zapewnienia władz, szeregowym
żołnierzom dał jednak wolną rękę1271. Jak zeznawał Mazurkiewicz: „Najważniejszą
oczywiście dla mnie i dla przebiegu całej akcji [ujawnienia – R.W.] była rozmowa z płk
Rzepeckim, który w rezultacie oświadczył mi, że w akcji ujawnienia nie będzie przeszkadzał
jakkolwiek nie wierzy w dobry jej rezultat‖1272. Jak miała pokazać przyszłość, nie tylko
kierownictwo WiN nie wierzyło w ujawnianie się.
W dniu 8 września 1945 r. „Radosław‖ wydał Deklarację Delegata Sił Zbrojnych
Obszaru Centralnego AK o wyjściu z konspiracji. Dzień później przedrukowała ją prasa w
całej Polsce1273. Deklaracja mówiła o konieczności wyjścia z podziemia, zakończenia
bratobójczych walki i wspólnej odbudowie zniszczonego kraju. Mazurkiewicz stanął więc na
czele komisji likwidacyjnej obszaru centralnego AK. Ujawniający się mieli nie być pociągani
do odpowiedzialności ani nawet dochodzeń śledczych w związku ze swoją działalnością
prowadzoną do dnia ujawnienia się przed komisją. Ponadto dowódcy ujawniając siebie nie
musieli wydawać swoich podwładnych. Potwierdzeniem zasad było oświadczenie MBP.
Z kolei Rzepecki odciął się zupełnie od akcji i stwierdził, że „Radosław‖ nie ma
żadnej legitymizacji ze strony organizacji, umowy zawierane z więzienia nie mają mocy, a
ujawnienie AK to „środek do wykrycia niepodległościowców‖1274.

1269
Instytut Pamięci Narodowej (dalej: IPN) Biuro Udostępniania (dalej: BU) 0330/217, t. 5, k. 238 v.
(Zeznania własne Jana Mazurkiewicza, 20 XII 1950 r.).
1270
Spotkania te Mazurkiewicz relacjonował w trakcie swoich zeznań, zob. np. IPN BU 765/335, k. 152156 (Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza, 30 IX 1949 r.); IPN BU 0235/293, t. 1, k. 79-80 (Protokół
przesłuchania Jana Mazurkiewicza, 11 XI 1949 r.); IPN BU 0235/293, t. 2, k. 37-38 (Protokół przesłuchania
Jana Mazurkiewicza, 27 X 1949 r.); IPN BU 765/335, k. 214-220 (Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza,
18 XI 1949 r.).
1271
IPN BU 0330/217, t. 5, k. 235 v. (Zeznania własne Jana Mazurkiewicza, 20 XII 1950 r.)
1272
IPN BU 0330/217, t. 5, k. 238 v.-239 (Zeznania własne Jana Mazurkiewicza, 20 XII 1950 r.)
1273
Z konspiracji – do jawnej, twórczej pracy. Deklaracja Delegata Sił Zbrojnych Obszaru Centralnego AK
o wyjściu z konspiracji, „Głos Ludu‖, 9 IX 1945 r., nr 237 (277), s. 3.
1274
IPN BU 0183/2, t.2, k. 45 (Odpis rozkazu Delegata Sił Zbrojnych na Kraj (w likwidacji) Jana
Rzepeckiego, IX 1945 r.).
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Rzepecki trafnie przewidział, że ujawnienie zostanie wykorzystane przez władze
komunistyczne do zwalczania byłych akowców, ale i tych którzy pozostali w konspiracji. W
audycjach Radia Wolna Europa Józef Światło, były wicedyrektor Departamentu X MBP,
wprost mówił kilka lat później, że władze wykorzystały ujawnienie do wyprowadzenia ludzi z
podziemia, z potem rozprawienia się z nimi: „Był to świadomy i zbrodniczy plan [...] W 1946
r. brałem udział w specjalnej odprawie u pierwszego wiceministra bezpieczeństwa, gen.
[Romana – R.W.] Romkowskiego. Na tej odprawie Romkowski podkreślił, że przedwczesne
aresztowania częściowo ujawnionych jednostek mogą tylko zaszkodzić akcji. Trzeba
poczekać aż się Armia Krajowa w pełni ujawni i wtedy dopiero będzie można przeprowadzić
całkowitą likwidację‖1275.
Aresztowania i przesłuchania ujawnionych często dostarczały wiele informacji na
temat tych, którzy pozostali w podziemiu. Z drugiej jednak strony Rzepecki dał żołnierzom
wolną rękę – mogli działać zgodnie ze swoją wolą. Inni dowódcy postępowali rożnie. Jedni
wychodzili z konspiracji, a jeszcze inni grozili Radosławowi śmiercią. Kpt Stanisław
Sojczyński („Warszyc‖) stwierdził na przykład, że Mazurkiewicz zdradził. Podobne zdanie
miał kpt. Antoni Heda („Szary‖), który porwał współpracującego z Radosławem Janusza
Szlaskiego („Prawdzic‖), a ten zmuszony siłą wystosował list do „Radosława‖, wypowiadając
mu posłuszeństwo1276.
Mimo gróźb i wyroków śmierci, z amnestii1277 i deklaracji skorzystało co najmniej
kilkanaście, a może i kilkadziesiąt tysięcy akowców. Stopniowo zamykano lokalne komisje,
aż w końcu latem 1946 zakończyła prace komisja centralna.
Równolegle do pracy w komisji likwidacyjnej Mazurkiewicz udzielał się na niwie
społecznej, również dlatego, że dysponował pieniędzmi pozostałymi do Armii Krajowej i jej
kolejnych następczyniach1278. Wśród różnorodnych działań Mazurkiewicza wskazać można
ogólną integrację środowiska byłych AK-owców, założenie Bursy dla sierot im gen. Grota,
ekshumacje i opiekę nad grobami, a także pomoc socjalną i tworzenie ruchu kombatanckiego.
Począwszy od 1945 r. powstańcy warszawscy we współpracy z Polskim Czerwonym
Krzyżem poszukiwali grobów poległych kolegów i pod szyldem Komisji Likwidacyjnej oraz
Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Zgrupowania „Radosław‖ dokonywali
ekshumacji ciał. Szybko okazało się, że oznacza to walkę o trupy, jak to ujął Stefan
Korboński, gdyż władze utrudniały pochówek AK-owców na Powązkach, choć grzebano tam
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Z. Brzeziński, Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii 1940-1955, Łomianki 2012, s. 140.
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A. Chmielarz, Ujawnienie…, s. 124; T. Lenczewski, Deklaracja…, s. 191-196.
1277
Amnestię wprowadzono dekretem z 2 VIII 1945 r., a obejmowała czyny popełnione do 22 VII tego
roku, co powodowało lukę między datą uchwalenia amnestii, a okresem nią objętym, zob. Dekret z dnia 2
sierpnia 1945 r. o amnestii (Dz.U. Nr 28 poz. 172).
1278
IPN BU 765/335, k. 85-87 (Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 9 V 1949 r.).
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partyzantów Armii Ludowej. Wraz z powstańcami ekshumacjami i pochówkami zajmowały
się komitety rodzicielskie, które tworzono spontanicznie, głównie z rodzin poległych1279.
Ważnym osiągnięciem AK-owców było postawienie na Powązkach pomnika znanego
jako „Gloria Victis‖. Odsłonięto go 1 sierpnia 1946 r w obecności generałów Karola
Świerczewskiego i Konrada Świetlika1280.
Celem „Radosława‖ było również stworzenie akowskiej organizacji kombatanckiej,
niezależnej od władz, będącej realnym przedstawicielstwem. Był to jednak poważny problem,
ponieważ władze nie chciały organizacji czysto akowskiej, zbyt nieprzewidywalnej i
niezależnej. Z czasem powstałą myśl o grupowym wejściu do Związku Uczestników Walki
Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację i uzyskanie tam silnej pozycji, przejawiającej się
m.in. połową głosów w organach decyzyjnych Związku. Sprawa przeciągała się długo, aż
skończyła się indywidualnym wstępowaniem w szeregi Związku. Nie było zgody na grupowy
akces i przywileje, a nawet obsadzenie „Radosława‖ na jakiejkolwiek ważnej funkcji1281.
Z kolei samopomocowa strona działalności Mazurkiewicza przejawiała się na kilka
sposobów. Z pieniędzy pozostałych po AK powstawały miejsca pracy, m.in. warsztat
samochodowy w postaci spółdzielni pracy „Transport‖ przy ul. Tamka 28; mechaniczny
warsztat stolarski na ul. Grójeckiej 15 oraz fabryka mydła i kosmetyków w Pruszkowie1282. W
dniu 11 maja 1947 r. otwarto też Bursę dla sierot akowskich we współpracy z ks. Zygmuntem
Trószynskim1283. Bursę zlikwidowano w lutym 1949 r. Ponadto „Radosław‖ organizował co
roku wyjazdy w góry dla swoich byłych podwładnych ze Zgrupowania. Na przełomie lat
1945/1946, 1946/1947 i 1947/1948 w wyjazdach uczestniczyło po kilkadziesiąt osób.
Tymczasem bezpieka bacznie obserwowała działalność „Radosława‖. Zarówno w
komisji likwidacyjnej, jak i poza nią. Zainteresowanie budziło wszystko od funduszy i
ujawniających się żołnierzy, po spotkania, wyjazdy i funkcjonowanie bursy. O ile praca w
komisji podlegała bezpośredniej faktycznej kontroli ze strony mjr. Józefa Czaplickiego,
oficera MBP i członka Komisji Likwidacyjnej, to na działalność poza Komisją bezpieka
większego wpływu nie miała. Nie oznacza to bynajmniej, że nie było problemów – choćby
kwestia wejścia do związku kombatanckiego była przedłużana i utrudniana.
Z czasem władza ludowa krzepła i rozprawiała się z przeciwnikami. Jan Rzepecki,
prezes WiN, który postanowił pozostać w konspiracji, został aresztowany już 5 listopada
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IPN BU 01251/111, t. 3, k. 52-54 (Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 23 VIII 1949 r.),
S. Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz..., s. 370-373, P. Stachiewicz, „Parasol”. Dzieje oddziału do zadań
specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, Warszawa 1984, s. 637.
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S. Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz..., s. 373-375.
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O ruchu kombatanckim w Polsce Ludowej zob. np.: J. Wawrzyniak, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny
światowej 1949-1969, Warszawa 2009.
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IPN BU 765/335, k. 69-70 (Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dnia 11 IV 1949 r.).
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IPN BU 01251/111, t. 3, k. 226-229 (Protokół przesłuchania Jana Mazurkiewicza z dn. 18 XII 1950 r.)
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1945 r., czyli mniej więcej dwa miesiące po deklaracji „Radosława‖. Jednak, jak twierdził
Mazurkiewicz, już w sierpniu bezpieka miała rozpracowane podziemie i mogła aresztować
kogo chciała. W śledztwie Rzepeckiego złamano i zaczął on wydawać swoich
współpracowników i podkomendnych, co w kolejnych miesiącach pociągnęło za sobą falę
aresztowań. Po dwóch latach został zwolniony, ale po kolejnych dwóch znowu aresztowany.
W tym samym 1949 r. aresztowano również „Radosława‖ i jego najbliższych
współpracowników: żonę Marię („Irma‖), Kazimierza Plutę-Czachowskiego („Kuczaba‖)byłego szefa Oddziału V KG AK, Jana Gorazdowskiego („Wolański‖) - byłego szefa Biura
Personalnego Oddziału I KG AK, a także Dominika Zdziebło-Danowskiego („Kordien‖) byłego dowódcę zgrupowania „Żelbet‖, który zasiadł na ławie oskarżonych wraz z
Mazurkiewiczem, Plutą-Czachowskim i Gorazdowskim. 10 lutego, a wiec sześć dni po
aresztowaniu Mazurkiewicza, Stanisław Radkiewicz, minister Bezpieczeństwa Publicznego,
mówił w sejmie: „Wszyscy ujawnieni byli akowcy i członkowie innych organizacji otrzymali
nie tylko możliwość spokojnej pracy, ale i możliwość obejmowania odpowiedzialnych
posterunków w różnych dziedzinach życia. W przytłaczającej większości potrafili włączyć się
do wspólnej pracy z pożytkiem dla siebie i kraju. Znalazła się jednak wśród nich garstka
takich, którzy w podstępny sposób wykorzystali wielkoduszność demokracji ludowej, zwiedli
zaufanie, jakim ich obdarzono, i jak się okazało wznowili dywersyjną robotę skierowaną
przeciwko Polsce. Tą zbrodniczą grupą kierował Jan Mazurkiewicz pseudonim „Radosław‖.
Nie ulega wątpliwości, że nici tej akcji prowadzą do dyspozycji obcego wywiadu‖1284.
Stanowisko stało się niejako wykładnią dla siedmioletniej sprawy „Radosława‖ sprawy stworzonej przez komunistycznych śledczych, którzy reinterpretowali rzeczywistość i
prawo. Wszystko co robił „Radosław‖ nabrało odmiennych, antyludowych barw. Szczególnie
dotyczyło to akcji ujawnieniowej i powojennej działalności Mazurkiewicza. Ujawnienie
uważano za próbę zmylenia władzy ludowej, a wszelką aktywność „Radosława‖
interpretowano jako składnik przygotować do zamachu stanu1285. Choć w śledztwie
„Radosław‖ próbował tłumaczyć, że ujawnienie chroni go przed dochodzeniem, a ponadto
przeprowadzone było za zgodą i przy udziale MBP1286, to jednak zgodnie z praktyką lat
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Sprawozdanie stenograficzne Sejmu z 10 II 1949 r., cyt. za: P. Stawecki, „Parasol”. Dzieje oddziału do
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T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława” - w kręgu urojonej konspiracji, [w:] Walka o pamięć. Władza i
społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944-1989, Warszawa 2008, s. 49-89, R. Witak, AK-owcy
kontra władza ludowa - sprawa Jana Mazurkiewicza „Radosława”, [w:] Humanistyka na progu XXI wieku, pod
red. P. Waingertnera, S. Rapackiej-Wojtali, Łódź 2015, s. 208-222.
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stalinowskich musiał zostać osądzony i uznany winnym. Dlatego też oficerowie śledczy
zarówno na Mazurkiewiczu, jak i pozostałych oskarżonych wymuszali zeznania biciem 1287.
Argumenty „Radosława‖, podnoszone również w czasie przesłuchań, mówiące o
konieczności zakończenia bezsensownej, bo niemożliwej do wygrania, walki są przekonujące.
Jako szef obszaru centralnego nie dysponował on wystarczająco dużą siłą, by kontynuować
walkę. Poza tym zarówno żołnierze, jak i cywile byli zmęczeni walką, a teren nasycony był
oddziałami radzieckimi, które miały duże doświadczenie w zwalczaniu podziemia.
Po roku 1956, uwolniony z więzienia Mazurkiewicz włączył się w prace Związku
Bojowników o Niepodległość i Demokrację (ZBoWiD). Stał się niejako automatycznie
rzecznikiem wielu AK-wców (choć nie brakowało jego przeciwników). Mazurkiewicz wszedł
do Zarządu Głównego ZboWiD1288, a jego siła przebicia w pewnym stopniu zależała od
aktualnej pozycji Mieczysława Moczara i „partyzantów‖. W 1981 r. Mazurkiewicz został
awansowany do stopnia generała brygady – awans przyjął. Zmarł w 1988 r. Na jego
pogrzebie obecny był m.in. gen. Wojciech Jaruzelski.
Trudno dziś ocenić jednoznacznie rolę Jana Mazurkiewicza. Znaleźć można
argumenty za poparciem tezy, iż został wybrany do pełnienia funkcji narzędzia przy
ujawnieniu Armii Krajowej, ale i przykłady na jego niezależność od władzy.
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Znęcanie nad aresztowanymi znajduje odbicie w zeznaniach i dokumentach prokuratury w sprawie
„Radosława‖, ale i w procesie oficerów bezpieki, zob.: Proces Romana Romkowskiego..., passim.
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O relacjach ZboWiDu i AK-owców m.in.: J. Wawrzyniak, „Kontrolowane otwarcie” - Powstańcy w
ZBoWiD, [w:] Walka o pamięć. Władza i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944-1989,
Warszawa 2008, s. 107-129, eadem, ZBoWiD i pamięć drugiej wojny..., passim.
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mgr Karolina Anna Górska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Kult Klementa Gottwalda (1948 -1953) w świetle Rudego prawa organu Komunistycznej
Partii Czechosłowacji
Szczególną formę kult jednostki przybrał w Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich i stał się jednym z charakterystycznych elementów systemu komunistycznego.
Powtarzając za rosyjskim historykiem – Michaiłem Hellerem: „Popaździernikowa historia
świata pokazała, że system komunistyczny wytwarza kult wodza tak jak żmija jad.
»Autorytet« wodza, ucieleśniającego mądrość partii, która poznała tajemnicę historii i odkryła
drogę do raju jest niezbędnym elementem systemu‖1289.
Budowanie kultu wokół komunistycznego przywódcy zmierzało przede wszystkim do
legitymizowania nowego systemu politycznego, zintegrowania władzy ze społeczeństwem
oraz utwierdzeniem go o nieomylności wodza i grupy rządzącej.
Aby osiągnąć te cele, wizerunek przywódcy idealizowano poprzez zastosowanie
odpowiedniej obróbki propagandowej. Eugeniusz Cezary Król – polski historyk - wyróżnił
następujące techniki: legitymizację, mitologizację, tabuizację, multiplikację, estetyzację a
także eternalizację, Pierwsza z nich polegała na przywoływaniu świadectw tzn. wydarzeń z
historii, czy też opinii ważnych ówcześnie osób, które uwiarygodniałyby prawo do
odgrywania przywódczej roli w państwie. Następnie podkreślanie pewnych elementów
biografii wodza,

zazwyczaj niewspółmiernych z rzeczywistością charakteryzowało

mitologizację. Warto nadmienić, iż często przybierała ona formę heroizacji, bądź sakralizacji.
Podobną funkcję pełniła tabuizacja. Niemniej w tym przypadku nie eksponowano faktów z
życiorysu przywódcy, lecz starano się ukryć te, które ukazywałyby go w niekorzystnym
świetle. Natomiast za przykłady multiplikacji, czyli cyklicznego powtarzania konkretnych
rytuałów, motywów i haseł należy uznać przede wszystkim obchody wigilii urodzin wodza,
rozpowszechnianie propagandowych biografii oraz nadmierne prezentowanie jego podobizn.
Jeżeli chodzi o estetyzację – miała ona na celu upiększanie wizerunku przywódcy, a także
retuszowanie wszelkich wad anatomicznych. Obróbkę propagandową wodza kończyła
eternalizacja, czyli utrwalenie pamięci o nim w świadomości społecznej poprzez m. in.
nadawaniu jego imienia ulicom, instytucjom, szkołom. Ponadto funkcję tą spełniały

1289

M. Heller, Maszyna i śrubki: jak hartował się człowiek sowiecki, Warszawa 1989, s. 68.
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wystawiane pomniki, a także wysokonakładowe wydawnictwa upamiętniające postać
przywódcy1290.
Pierwszym obiektem kultu w ZSRR został po śmierci w 1924 r. Władimir Ilijcz
Uljanow w historiografii znany pod pseudonimem „Lenin‖1291. Od samego początku
propaganda państwowa – jak to określa politolog, Marek Bankowicz – „cementowała jego
kult, który stał się z czasem częścią społecznej obrzędowości‖1292. Co więcej, wówczas
utrwaliły się symbole oraz formy oddawania mu bałwochwalczej czci. Wiodącym motywem
kultu było hasło: „Lenin żyje!‖, które miało świadczyć o nieśmiertelności „największej
ludzkiej istoty‖. Ponadto rozpoczęto proces „leninizacji‖ życia duchowego oraz
intelektualnego społeczeństwa. Niewątpliwie zwiększenie nakładów wydawniczych dzieł
Lenina, a także przytaczanie jego słów przy byle okazji przyczyniło się do upowszechnia
leninowskich idei. W ten sposób zdaniem Dmitrija Wołkogonowa, rosyjskiego historyka,
Lenin stał się ideologicznym świętym1293.
Jego pośmiertna deifikacja stała się punktem wyjścia dla kreowania kultu jego
następcy już za życia. Początkowo propaganda przedstawiała Stalina – właściwie Iosifa
Wissarionowicza Dżugaszwili1294 jako „najlepszego ucznia Lenina‖ oraz „jedynego
niezawodnego pomocnika‖1295.
Z czasem Stalin zaczął dorównywać „boskością‖ Leninowi. Świadczą o tym
następujące słowa, iż był on: „ucieleśnieniem siły i geniuszu wielkiego nauczyciela‖,
„wcieleniem Lenina i jego idei‖, oraz najważniejsze – „Leninem dnia dzisiejszego‖1296.
Do II wojny światowej kult tego komunistycznego przywódcy ograniczał się do
terytorium ZSRR. Dopiero militarne zwycięstwa czerwonoarmistów (nastąpiły po
początkowych klęskach spowodowanych niespodziewanym atakiem III Rzeszy na ZSRR – 22
czerwca 1941 r.) oraz ustępstwa poczynione przez mocarstwa świata zachodniego wobec
żądań Stalina na konferencji w Jałcie1297 – nadały mu charakteru ekspansywnego1298. Wraz z
kształtowaniem się politycznej, sowieckiej strefy wpływów w Europie Środkowo –
Wschodniej, propaganda komunistyczna zaczęła rozwijać kult radzieckiego przywódcy w
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E. C. Król, Bohaterowie z urzędu. Portret przywódcy w stalinowskiej Polsce. Stalin – Bierut – Rokossowaski,
Blok, nr 2/2003, s. 24 – 32.
1291
Vide: D. Wołkogonow, Lenin, Warszawa 1993.
1292
M. Bankowicz, Niedemokratyzmy, Kraków 2011, s. 87.
1293
D. Wołkogonow, Lenin…, s. 430.
1294
Vide: D. Wołkogonow, Stalin. Wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli, Warszawa 2006.
1295
Pravda, December 1929. - podaję za G. Gill, The Soviet Leader Cult: Reflections on the Structure of
Leadership in the Soviet Union, The British Journal of Political Science, no. 2, 1980, s. 168.
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Pravda, November 1931, 21 January 1938. - podaję za ibidem.
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Vide: Teheran, Jałta, Poczdam. Dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich mocarstw, red. W.
Mensz, Warszawa 1972., K. Kersten, Jałta w polskiej perspektywie, Warszawa 1989.
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młodych „demokracjach ludowych‖ tzn. Polsce, Czechosłowacji. Rumunii, na Węgrzech,
itd.1299
Równocześnie wraz z umacnianiem się kultu Stalina w krajach zależnych od ZSRR –
zaczął kształtować się kult lokalnych przywódców, którzy z ramienia Moskwy sprawowali
swe rządy. Doskonale tą sytuację scharakteryzował Norman Davies (znany brytyjski historyk,
specjalizujący się m. in. w historii XX w. Polski) słowami: „Na tle nowo powstałej galaktyki
Stalin był dalej «słoneczkiem, które świeci najjaśniejszym blaskiem». Ale w każdym z tych
państw satelickich wprowadzono na orbitę wiele mniejszych słoneczek, lokalnych małych
Stalinów. Bierut, Gottwald, Rákosi, Ulbricht, Gheorghiu-Dej, Żiwkow, Tito i Enver Hoxha –
wszystko to były wyszkolone w Moskwie klony Stalina. Pochlebstwem byłoby nazywać ich
marionetkami‖1300.
Należy podkreślić, iż żaden z „najlepszych uczniów Stalina‖ nigdy nie podważył jego
autorytetu ani nie pragnął przewyższyć go „boskością‖. Co najwyżej wyjątek od tej reguły
stanowił Josip Broz Tito, który od 1948 r. wraz z kształtowaniem tzw. narodowej drogi do
komunizmu w Jugosławii, kształtował także swój autonomiczny kult 1301. Przykładowo w
maju 1950 r. jugosłowiańska Polityka opublikowała artykuł, w którym przyrównano Tito do
Engelsa, Marksa i Lenina oraz nazwano go mianem „geniusza‖ – dotychczas
zarezerwowanym wyłącznie dla postaci Stalina1302. Tito z „lokalnego świętego‖ urósł do
rangi „wielkiego przywódcy, bojownika w walce o obronę marksizmu – leninizmu oraz
dumnego przywódcy najbardziej postępowych sił na świecie‖1303 – co istotne – wizerunek ten
upowszechnił się także w Bloku Zachodnim, gdyż był jedynym spośród komunistycznych
przywódców, który otwarcie wystąpił przeciwko Stalinowi. Niemniej kult przywódców w
pozostałych państwach nie stanowił konkurencji dla kultu Stalina.
W Czechosłowacji – państwie, które jako ostatnio uległo procesowi sowietyzacji –
kultem darzono Klementa Gottwalda, „pierwszego robotniczego prezydenta‖. Za przełomowe
1299

Komuniści, aby zdobyć wpływy w krajach Europy Środkowo – Wschodniej kierowali się następującymi
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wydarzenia w jego życiu politycznym z całą pewnością należy uznać po pierwsze przejęcie
kierownictwa w KPCz w 1929 r., które skutkowało bolszewizacją partii. Po drugie, udział
w negocjacjach z E. Beneńem, mających miejsce w Moskwie w 1943 r., dotyczących
powojennej struktury polityczno-gospodarczej Czechosłowacji.
W związku z tym, po wojnie z łatwością dostał się do struktur władzy - początkowo
jako wicepremier, następnie premier by w 1948 r. w trakcie tzw. „zwycięskiego lutego‖
przejąć kontrolę nad państwem i ostatecznie odrzucić demokratyczną formę sprawowania
rządów1304.
Wprawdzie prasa komunistyczna nazwywała K. Gottwalda „socialistickým presidentem pro
vybudování socialistické republiky‖, to tuż po objęciu urzędy nie od razu zerwał z tradycjami
nawiązującymi do czasów I republiki, np. po ogłoszeniu wyniku głosowania Zgromadzenia
Narodowego z katedry św. Wita w Pradze rozbrzmiewał hymn Te deum, który odśpiewywano
w wyjątkowych okolicznościach. Mimo że K. Gottwald nie był wierzący, 15 czerwca 1948 r.
wziął udział w mszy celebrowanej przez abp. Josefa Berana, tylko po to by wśród wierzącej
części społeczeństwa wzbudzić przekonanie, że nie ma zamiaru prowadzić na wzór radziecki
antykościelnej polityki. Ponadto „prezydent zjednoczyciel‖ wraz z małżonką złożył wieńce na
grobach Tomańa Garrigue Masaryka - „prezydenta wyzwoliciela‖ oraz jego syna Jana
Masaryka, byłego ministra spraw zagranicznych: „Spoleĉně poloņili president republiky i
jeho chot` na hrob k vélkemu «M» vytvořenému s bujněji rostouci trávy věnec rudých růņi se
stouhou v ĉeskoslovenských barvách s nápisem «President republiky s choti». Na ńiroky rov
na místo kde odpoĉiva zasnulý ministr zahraniĉních věci poloņili kytici růņi na jejiņ stuze byla
slova «Mílemu Honzovi Klement a Marta Gottwaldovi»‖1305.
Bez wątpienia był to pusty, wręcz fałszywy gest, gdyż K. Gottwald od zawsze walczył
z aksjomatmi demokracji, na których opierała się republika T. G. Masaryka. W związku
z powyższym jego obecność w Lánach była wielce niestosowna. Niemniej jednak, grupy
1304
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dzieci oraz ludzi pracujących pozdrawiały go po wyjściu z cmentarza, co oczywiście
natychmiastowo wykorzystała propaganda komunistyczna1306.
Jeszcze w 1948 r. K. Gottwald starał się zachowywać pozory ciągłości i stabilności władzy
politycznej z czasów poprzednich prezydentów, np. w liście do wdowy po E. Beneńu
z dnia 4 września 1948 r. docenił jego wkład w walkę o odzyskanie przez Czechosłowację
niepodległości oraz odbudowę jej państwowści1307. Jednak, w dwa lata później nie był już tak
wylewny i setne urodziny prezydenta T.G. Masaryka pozostawił bez komentarza, jedynie na
łamach Rudého práva ukazał się krótki artykuł: „(…) Právě dnes je tomu 100 let, co se
narodil T.G. Masaryk, jedna z nejvýznaĉnějńich postav nańich novodobých dějin. Svým
způsobem sehtál vynikajíci roli historické etapě nańeho spoleĉenskéhp vývoj, v etapě
vyznaĉjici se nástupem uskuteĉnění dávných tuņen nańeho lidu – jeho svobody a státni
samostatnosti‖1308.
Po objęciu urzędu przez K. Gottwalda, propaganda starała się przekonać do niego jak
najszersze rzesze ludzi, w tym także opozycję, służyć temu miała m. in. ogłoszona w dniu 19
czerwca 1948 r. amnestia, którą objęto osoby skazane za przestępstwa polityczne, czy skazane
wyrokiem sądu wojskowego. Co ważne, kar nie darowano np. przestępcom pochodzenia
niemieckiego1309.
Można powiedzieć, że był to jeden z ostatnich aktów „miłosierdzia‖ ówczesnego
prezydenta względem skazanych, których w okresie stalinowskim w Czechosłowacji nie
brakowało. K. Gottwald, wiernie wypełniał rozkazy płynące z Moskwy i przystąpił do walki
z reakcją: „(…) Budovat socialismus potřit a rozbít reakcji, slovat ji, ukazát lidem její
hnusnou tvář, to je náń přínos pro udrņení miru‖1310.
Propaganda komunistyczna, kreowała go na „wiernego ucznia Stalina‖, pomimo to żył
w nieustającej podejrzliwości oraz strachu o własne życie. K. Gottwald zdawał sobie sprawę,
że w pełni uzależniony był od generalissimusa i jego wytycznych, zarówno w prowadzeniu
polityki wewnętrznej jak zagranicznej.
Dlatego też, obecnie jego nazwisko nierozerwalnie powiązane jest z jednym
z najczarniejszych okresów w historii Czechosłowacji. Niemniej, w czasie trwania
prezydentury był czczony przez wielu. Przyczyniły się do tego, oczywiście wszechobecna
ideologia oraz działania podejmowane przez kłamliwy aparat propagandy, który budowę
oficjalnego wizerunku K. Gottwalda, oparł na autorytecie wynikającym ze sprawowanej przez
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niego funkcji w państwie. Kreowano go m. in. na „serdecznego prezydenta‖ oraz „ojca
narodu‖, który troszczył się o dobro każdego obywatela niezależnie od pochodzenia.
K. Gottwald został obdarzony „nimbem komunistycznej chwały‖ jeszcze przed
objęciem funkcji prezydenta. Już pięćdziesiąte urodziny, które obchodził w 1946 r. należały
do ważnych wydarzeń w Czechosłowacji, przykładowo stał się honorowym obywatelem
miasta Zlín oraz członkowie partii zdecydowali się wesprzec finansowo Gottwaldov kulturní
fond 1311. Natomiast kolejne, stały się dla ludu pracującego miast i wsi wielkiem świętem oraz
okazją do wypełniania ku jego czci zobowiązań produkcyjnych, które stanowiły wyraz
miłości obywateli: „Z mnoha závodů a dílen hlásí splnění svých závazků na poĉest narozenin
milovaného prezidenta republiky. Oznamují uzavírání nových závazků. Spontánně, velikými
ĉiny vyjadřuje náń lid své nejvřelejńí city, svou nezměrnou lásku k soudruhu Klementu
Gottwaldovi‖1312.
W podobnym tonie utrzymywano obchody uświetniające rocznicę objęcia funkcji
głowy państwa (14 czerwca). W celu ocieplenia wizerunku prezydenta, na łamach Rudého
práva, publikowano fotografie ze składającymi mu w tym dniu wizytę dziećmi, górnikami,
rolnikami itd.1313 Ponadto, otrzymywał gratulacyjne depesze z zagranicy, świadczące o
poważaniu go na arenie międzynarodowej oraz listy wiernych mu obywateli: „(...) a je jediný,
jehoņ zvolila dělnická třida. Proto není jenom představitele státu, není jenom představitelem
strany. On je představitelem ņivoucího lidu, on je lid sám, vládnoucí sobě v novém státě.
Bojovník února, na jehoņ ramena padal snih toho bouřlivého dne, bojovník lidu, který
shromáņděm po celé zemi naslouchal jeho hlasu, se stal presidentem, a jeho volba
potvrzovala, ņe lid zvítězil‖1314.
Co istotne, aparat propagandy komunistycznej był wszechobecny. Zaś podejmowane
przez niego działania, nasilające się po 1948 r., zmierzały do wykreowania K. Gottwalda na
„dobrego, robotniczego prezydenta‖, w pełni rozumiejącego potrzeby obywateli. Dlatego też,
celowo i regularnie brał udział w lokalnych a także ogólnokrajowych zjazdach młodzieży,
kobiet, czy sportowców1315. Jak relacjonowała prasa komunistyczna
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towarzyszła radosna atmosfera, jak chociażby podczas dożynek w Lánech w dniu 27 sierpnia
1950 r.: „(...) ti vńichni se s lánskými zaměstnanci shromáņdilil po průvodu obci na nádvoří
statku a jejich radost nabyla vrcholu, kdyņ mezině přińel president republiky a paní Marta
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Gottwaldová (...), s ņivým zájmem sledovali bohatý program doņinkové slavnosti. (...)
Uĉastnici slavnosti po skonĉení programu opět velmi srdeĉně zdravili presidenta republiky a
pani Martu Gottwaldovou při jejich odchodu do zámku‖1317.
Ponadto starano się przekonać społeczeństwo do posiadania przez Gottwalda
szczególnych predyspozycji do sprawowania władzy oraz wpajano, że pod przewodnictwem
komunistycznego prezydenta zbudują silne i dostatnie państwo. Ważną rolę w tej kwestii
spełniały przemówienia noworoczne w trakcie których dokonywał podsumowywania
dotychczasowych osiągnięć, a co istotniejsze wskazywał w jaki sposób należy budować
szczęśliwą, socjalistyczną przyszłość Czechosłowacji. Warto podkreślić, iż w jego
wypowiedziach znajdowały się stałe elementy takie jak: przyjaźń ze Związkiem Radzieckim,
sukcesy gospodarcze oraz walka z wrogiem klasowym i imperializmem amerykańskim: „(...)
Fakta, která jsem uvedl, ukazují, drazi spoluobĉané, ņe jsem v minulém roce vcelku dobře
pracovali a hospodařili. (...) Porcesy ukázaly dále, ņe hlavním podněcovatelem a
organisátorem rozvratné ĉinnosti u nás jsou předevńím zahraniĉni sily, od amerických
imperialistů přes Vatikán aņ po titovské fańisty‖1318.
Dělnikcý president otaczany był niesamowitym kultem; oddawano mu hołd podczas
pochodów - szczególnie pierwszomajowych, w miejscach publicznych umieszczano jego
portrety oraz stawiano pomniki, stanowiące narzędzie walki ideologicznej w przestrzeni
publicznej1319. Oprócz tego, poeci tacy jak: Frantińek Halas, Ivan Skála i Oldřich Kryńtofek
tworzyli na jego cześć patetyczne utwory, natomiast w mniej oficjalnym tonie pisały dzieci,
które indoktrynowano od najmłodszych lat, co potwierdza następujący wiersz napisany przez
uczennicę z miejscowości Lom u Mostu:
Vy, náń pane presidente,
Poslechněte maliĉké:
Vy uņ jistě dobře znáte
Přání nańe kratiĉké.
Nechceme mít ņadnou válkou,
Chceme s vámi pracovat,
Ze sluniĉka radovat se
A vńichni se milovat1320.
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Na dodatek, w dużych nakładach wydawniczych wydawano książki autorstwa
prezydenta, które oczywiście musiały cieszyć się dużą popularnością w kraju. Przede
wszytkim były to przedruki przemówień np. Cesta k vítězství, Dále a směleji vpřed k
vybudování socialismu v naší vlasti, Do radostné práce bez svárů a štvanic.
Poza
„prezydenta,

tym,
który

wiele

placówek

najbardziej

szkolnych

zasłużył

się

znajdowało
dla

narodu

się

pod

patronatem

czechosłowackiego‖1321.

Według raportu kancelarii prezydenckiej, do 1 lipca 1950 r. istniało w Czechosłowacji ponad
dwadzieścia szkół jego imienia1322. Co więcej, 1 stycznia 1949 r. dotychczasową wieś Zlín
przemianowano na Gottwaldovo1323, które stało się centrum nowo utworzonego
Gottwaldovského kraju.
Kult Gottwalda w pełni oparto na wzorcach radzieckich, jednakże swą formą nie
dorównywał temu kreowanemu wokół Stalina, którego śmierć w 1953 r. odbiła się wielkim
echem w komunistycznym świecie. Sam Gottwald, stwierdził, iż dzieło generalissimusa
pozostanie wiecznie żywe: „(...) Odchod soudruha Stalina je nenahraditelnou ztrátou. Jak pro
národy Sovětského svazu, tak pro národy zemi lidové demokracie, tak pro pracující lid
kapitalistických států. Stalinovo dílo vńak stejně jak dílo Leninovo – zůstane nesmertelné. (...)
prostě na kaņdem kroku jsme cítili starostlivou a pomocnou ruku Stalinovou‖1324.
Summa summarum nie miał racji, ponieważ już po 1953 r. można było zaobserwować
spadek zainteresowania osobą Stalina, a tym samym jego kultem. Co więcej, dokonania
stalinizmu oraz kult jednostki, ostatecznie zostały potępione w tajnym referacie Nikity
Chruszczowa na XX zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w nocy
z 24/25 lutego 1956 r. Na co warto zwrócić uwagę, w Czechosłowacji sytuacja wyglądała
zgoła inaczej. Przez cały okres rządów komunistów, Gottwald pozostawał symbolem KPCz,
jedynie w latach 60-tych w trakcie Praskiej Wiosny, poddany został umiarkowanej krytyce.
Czechosłowaccy komuniści celowo tak postąpili, ponieważ krytykując dokonania Gottwalda,
poddali by w wątpliwość sens ich dotychczasowych rządów.
Za ostatni wielki przejaw kultu K. Gottwalda należy uznać jego pogrzeb. Pierwszy
komunistyczny prezydent zmarł nagle, dziewięć dni po śmierci Stalina - 14 marca 1953 r.1325
1321

O. Kodym, Pod pokličkou malá čítanka zajímavostí až kuriozit z archivů V KSČ a Kanceláře prezidenta
republiky, Praha 1999, s. 79.
1322
Ibidem, s. 82.
1323
Vide: Vyhláńka ministerstva vnitra ze dne 25. ledna 1949 o změnách úředních názvů míst v roce 1948. Podle
§ 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, ĉ. 266 Sb., [w:] http://www. zakonyprolidi.cz/cs/1949-22
1324
Rudé právo, 67 (1953).
1325
Według specjalistów, do śmierci Gottwalda oprócz alkoholizmu i choroby wenerycznej z którymi zmagał się
od lat przyczyniła się podróż samolotem do Moskwy na pogrzeb Stalina. O pogarszającym się stanie zdrowia
prezydenta na bieżąco informowało Rudé právo: „13. března president republiky soudruh Klement Gottwald
onemocněl dne 12. března ráno pnudkým zánětem plic a pohrudnice. Teplota veĉer 37.7 st. Celesia, puls 108 za
minutu, krevní tlak 120/80 mm Hg. Bylo zavedeno energické léĉení v němņ se pokraĉuje―, ibidem, 73 (1953).
Ostatecznie doszło do pęknięcia tętnika aorty – bezpośredniej przyczyny śmierci. Vide: J. Bauer, Poslední
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Propaganda również nadała temu ideologicznego wydzwięku twierdząc, iż Gottwald był
wierny swojemu wielkiemu nauczycielowi nawet zza grobu i uznano to za wielki wyraz
lojalności1326.
Natomiast, na łamach specjalnego wydania Rudého práva poinformowano obywateli,
że odeszedł towarzysz Gottwald, który: „(...) vybudoval z zakalil nańi komunistickou stranu
v stranu nového leninisko-stalinovského typu. Odeńel soudruh Gottwald, který navěky sdruņil
nańe národy s národy Sovětského svazu s nerozborný svazek ĉeskoslovenského-sovětského
přátelství a bratrství. (...) Odeńel soudruh Gottwald, který nám otevřel velkou perspektivu
světle socialistické budoucnosti, perspektivu míru, blahobytu a ńtěstí lidu a uĉil nás
kaņodenně jak socialismus v nańí vlasti budovat‖1327.
Kolejne numery (aż do 22 marca 1953 r.) głównego organu prasowego KPCz zostały
poświęcone w całości osobie Gottwalda.
Cały naród,

po

odejściu

swojego

„ukochanego―

prezydenta

pogrążył

się

w głębokim smutku, o czym świadczy np. telegram Czechosłowackiego Związku Młodzieży:
„(...) Je těņko věřit, ņe zemřel ten jehoņ jsme milovali a za něhoņ bychom byli ani na okamņik
naváhali poloņit ņivot. Nańe hoře je tím větńi, nebot` se jeńtě neutińila velká bolest, kterou nás
naplnila smrt soudruha J. V. Stalina‖1328.
W zaistniałych okolicznościach, władze 15 marca ogłosiły żałobę narodową, która
miała potrwać do uroczystego pogrzebu; odwołano koncerty, zamknięto teatry i kina. Ponadto
w wyznaczonych miejscach wystawiono księgi pamiątkowe, gdzie obywatele mogli składać
wpisy kondolencyjne.
Smutek Czechów i Słowaków z powodu utraty „ojca narodu―, „wielkiego bojowinika
o wolność― oraz „najwierniejszego ucznia Stalina―1329 podzieliły wszystkie państwa Bloku
Wschodniego. Oprócz tego, depsze z kondolencjami napływały do Pragi z całego świata np.
Afganistanu, Australii, Szwecji, czy też Indii: „Komunistická strana Indie vyjadřuje svůj
veliký zármutek a hlubokou soustrat nad odchodem soudruha Klementa Gottwalda. (...)
Bezprostředně po odchodu velikého Stalina je smrt soudruha Gottwalda velkou ztrátou pro lid
Ĉeskoslovenska a pro vńechny pracujici ņeny a muņe‖1330.
Uroczystościom pogrzebowym nadano szczególnej oprawy, aby ukazać społeczeństwu
jak wielka tragedia ich dotknęła. Już 16 marca 1953 r. w sali hiszpańskiej na Hradě
wystawiono na widok publiczny trumnę ze zwłokami Gottwalda, a główne obchody
hodniy velkých imperátorů, Praha 2011, s. 164-176., V. Kadlec, Podivné konce našich prezidentů, Praha 1991, s.
156-188.
1326
Rudé právo, 75 (1953).
1327
Ibidem, 74 (1953).
1328
Ibidem.
1329
Ibidem.
1330
Ibidem, 76, 78 (1953).
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przewidziano na 19 marca 1953 r. na Placu Wacława1331. Przybyły na nie delegacje z Polski
(Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz, Piotr Jaroszewicz, Witold Grosz), Bułgarii (Todor
Ņivkov, Dimitr Ganov, Minco Mincew), Rumunii (Gheorghe Apostol, Constantin Parvolescu,
Michail Mujic) itd.1332 Natomiast przemówienie wygłosili m. in. V. Ńiroký, A. Zápotocký
oraz marszałek Związku Radzieckiego Nikolaj A. Bułganin, który pożegnał Gottwalda
następującymi słowami: „Světla a ńlechetna postava Klementa Gottwalda, vynikajícího
revolucionáře, odváņného bojownika za ńtěstí lidstva, jednoho ze slavných muņů nańi epochy,
epochy Lenina a Stalina, bude ņít v nańich srdcich a paměti budoucich pokolení! Věĉna sláva
a pamět` velikému vůdci ĉeskoslovenského lidu – Klementu Gottwaldovi!‖1333.
Jak już wspomniano, Gottwalda czczono i heroizowano nawet po śmierci. Szczególnie
często wspominano go w 1954 r. np. przy okazji rocznicy śmierci lub uroczystościach
związanych ze świętem 1 maja: „Slavíme 1. máj, svátek pracujících, letos bez nańeho
milovaného vůdce a ucitele, nezapomnentelného soudruha Klementa Gottwalda‖1334.
Na wzór Lenina, jego zwłoki zabalsamowano, umieszczono w szklanej trumnie oraz
wystawiono na widok publiczny w Narodowym Miejscu Pamięci Vítkov na

ižkovie w

Pradze. Mumia „czechosłowackiego Stalina‖ ulegała szybkiemu rozkładowi i mimo usilnych
starań specjalistów, którzy poprawiali co wieczór jej wygląd w specjalnie wybudowanym do
tego celu laboratorium w 1962 r. poddano ją kremacji1335.
Oprócz

tego,

ustanowiono

odznaczenia

jego

imienia

jak

chociażby

z roku 1955 Řad Klementa Gottwalda za budování socialistické vlasti. Ponadto podobiznę
pierwszego komunistycznego prezidenta umieszczano na szeregu medali np. z okazji
dwudziestolecia

założenia

milicji

ludowej,

piędziesięciolecia

istnienia

KPCz,

dwudziestopięciolecia „zwycięskiego lutego―, czy też ukończenia Vysoké vojenské školy
pozemního vojska Ludvika Svobody.
Aby podtrzymać pamięć o Gottwaldzie w świadomości obywateli, jeszcze
w latach 80-tych wydawano szereg publikacji np. z okazji dzięwięćdziesiątej rocznicy urodzin
przypadającej w 1986 r. ukazała się jedna z wielu podszytych propagandą biografia oraz zbiór
przemówień1336.
Dopiero w ramach dekomunizacji systemu, po Aksamitnej Rewolucji, demokratyczne
władze zdecydowały się obalić mit Gottwalda „ojca i nauczyciela‖. W tym celu podjęto

1331

Ibidem, 75 (1953).
Ibidem, 77, 78 (1953).
1333
Ibidem, 79 (1953).
1334
Ibidem, 121 (1953).
1335
Vide: A. Bulvasová, Posmrtné balzamovaní Klementa Gottwalda, bakalářska práce, Praha 2012.,
http://www.louzecky.cz/mauzoleum/ (dostęp dnia 10.09.2014 r.)
1336
Klement Gottwald, 1896-1986, red. N. Boránová, Praha 1986., Vzpomínky na Klementa Gottwalda, red. Z.
Niĉová, Praha 1986.
1332
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szereg działań, m. in. zdecydowano o przeniesieniu urny z jego prochami z

ižkova do

wspólnego grobu komunistycznych dygnitarzy na cmentarzu w Olszanach, zniesieniu
patronatu Gottwalda z nazw ulic, placów, szkół i wsi oraz pozbawienia honorowego
obywatelstwa1337.
Podsumowując, kult Klementa Gottwalda nie posiadał charakteru bałwochwalczego.
Co więcej aparat propagandy w Czechosłowacji odwoływał się do umiarkowanych środków
kreowania jego kultu, szczególnie zauważyć to można w stosowanej manipulacji językowej;
K. Gottwalda, nigdy nie określano mianem „geniusza―, „lokomotywy narodów‖, czy „słońca
komunizmu‖ – w przeciwieństwie do innych przywódców krajów „demokracji ludowej―, nie
zapominając o Stalinie. Wynikało to przede wszystkim z faktu, iż społeczeństwo
Czechosłowacji było bardziej świadome, a tym samym bardziej odporne na działania
podejmowane przez propagandę.

1337

np. w Zlínie, dawnym Gottwaldovie doszło do tego dopiero w 2010 r., vide: http://zpravy.idnes.cz/gottwaldpozbyl-cestne-obcanstvi-zlina-ted-je-na-rade-prezidentova-socha-1qd
/domaci.aspx?c=A100429_160054_domaci_iky (dostęp dnia 10.09.2014 r.)
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Olga Dąbska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Społeczne uwarunkowania choroby oraz jej konsekwencje dla jednostki i zbiorowości
(ze szczególnym uwzględnieniem rodziny) w czasach współczesnych.
Obecnie kategoria zdrowia i choroby cieszy się zainteresowaniem nie tylko nauk
medycznych, ale i socjologii, historii czy mediów. Stan zdrowia prócz znaczenia
medycznego, zaczęto traktować jako pojęcie nauk humanistycznych i element zagadnień
społecznych1338.
Celem pracy jest przedstawienie społecznych uwarunkowań choroby i jej
konsekwencji dla jednostki i zbiorowości (przy szczególnym uwzględnieniu rodziny) we
współczesnym świecie. Metodą badawczą była analiza piśmiennictwa, stron internetowych,
raportów z badań oraz materiałów organizacji związanych ze zdrowiem i chorobą.
Według WHO zdrowie to „kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan
człowieka, a nie tylko brak choroby lub kalectwa‖1339. Definicja ta podkreśla znaczenie
uwarunkowań społecznych w kondycji zdrowotnej, a ich negatywne aspekty traktuje jako
zjawisko prowadzące do choroby. Ponadto pojęcie zdrowia uzupełniono o wymiar społeczny,
rozumiany jako zdolność do nawiązywania i rozwijania prawidłowych relacji z ludźmi1340.
Choroba w kontekście społecznym postrzegana jest jako „stan ograniczający lub
uniemożliwiający pełnienie przez jednostkę zwykłych, codziennych ról społecznych‖1341.
Choroba stanowi zagrożenie dla wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie, sytuację
materialną, społeczno-zawodową, dlatego uważana jest za zjawisko społeczne.
Rosnącą

rolę

uwarunkowań

społecznych

w

rozwoju

choroby

podkreśla

biopsychospołeczny model choroby1342, zgodnie z którym „pojawienie się choroby jest
konsekwencją interakcji różnorodnych czynników sprawczych na poziome molekularnym,

1338

W. Piątkowski: Socjologia zdrowia, choroby i medycyny u progu XXI wieku. Tożsamość i próba diagnozy,
[w:] Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, W. Piątkowski, Lublin 2004, s.29.
1339
T.B. Kulik: Koncepcja zdrowia w medycynie. [w:] Zdrowie Publiczne. Podręcznik dla studentów i
absolwentów…, T.B. Kulik, M. Latalski, Lublin 2002, s.18.
1340
T. Maszczak: Zdrowie jako wartość uniwersalna, „Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu‖, 2005, zesz. 54,
s.74-77.
1341
A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk: Zdrowie publiczne, tom 1, Kraków 2000, s.14-15.
1342
W.A. Brodniak: Społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych. Próba syntezy, [w:] Zdrowie,
choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, W. Piątkowski, Lublin 2004, s.46.
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indywidualnym i społecznym‖1343. Sztandarowym przykładem jest styl życia ludności, który
zgodnie z koncepcją Lalonde‘a w 54% warunkuje pojawienie się choroby1344.
Społeczne uwarunkowania choroby
Interpretowanie choroby pod kątem czynników społecznych stało się możliwe w
latach 50. XX w.1345 Stworzono wówczas koncepcję, zgodnie z którą choroba może być
wywołana przez czynniki środowiska społecznego, ale i sama może zakłócać życie społeczne
chorego i jego bliskich.
We współczesnych czasach za główne społeczne uwarunkowania choroby uważa się:
złe warunki sanitarne - ich wpływ na rozwój choroby podkreślono w pierwszej rewolucji
zdrowotnej

(1875-1925),

nastawionej

na

ulepszenie

warunków

bytowych

m.in.

żywieniowych, mieszkalnych, higienicznych. Złe warunki życia przyczyniają się do wzrostu
narażenia na choroby zakaźne i utrudniają leczenie.
Konflikty – powodują poczucie bezsilności, braku sprawiedliwości i bezpieczeństwa,
stanowią czynnik rozwoju chorób psychosomatycznych i psychicznych.
Postępująca urbanizacja i rozwój przemysłu – rozwój miejskiego stylu życia, w
którym duże znaczenie odgrywa pełniona rola społeczna, wyznaczająca pozycję społeczną i
sposób zachowania jednostki wobec otoczenia. Odgrywają duże znaczenie w rozwoju chorób
cywilizacyjnych i społecznych, których podstawą są zmiany cywilizacyjne.
Szybkie tempo życia i stres – rozwijają się na skutek zachodzących zmian
ekonomicznych, obyczajowych, politycznych, reform społecznych np. służby zdrowia i
ubezpieczeń społecznych, które skutkowały masowymi migracjami za granicę, dużą ilością
przywdziewanych ról, wzrostem aktywności zawodowej kobiet, złą kondycją bytową,
frustracją ludności. Uważa się, iż „50-80% chorób powstaje w wyniku oddziaływania
stresu‖1346. Przyczynia się on do powstania m.in. zaburzeń psychicznych, hormonalnych,
perystaltyki jelit, odżywiania, bólów w klatce piersiowej, zawrotów głowy, bezsenności.
Realizacja roli społecznej - współczesne psychospołeczne ujęcie choroby związane jest z rolą
społeczną - zdrowie pozwala na jej realizację, choroba zakłóca wywiązywanie się z roli.

1343

Model biopsychospołeczny w praktyce lekarskiej. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,70305,modelbiopsychospoleczny-w-praktyce-lekarskiej.html (dostęp: 09.01.2015r.).
1344
M.J. Wysocki, M. Miller: Paradygmat Lalonde’a, Światowa Organizacja Zdrowia i nowe zdrowie publiczne,
„Przegląd Epidemiologiczny‖, 2003, nr 57, s. 506-509.
1345
B. Uramowska-Żyto: Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby, [w:] Socjologia medycyny. Podejmowane
problemy, kategorie analizy, A. Ostrowska, Warszawa 2009, s.70.
1346
I. Taranowicz: Zachowania w zdrowiu i chorobie, [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii
medycyny, J. Barański, W. Piątkowski, Wrocław 2002, s. 67-73.
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Pojawiło się pojęcie roli chorego, które „określiło sytuacje, w których jednostka wskutek
choroby nie może pełnić ról społecznych i zadań życiowych‖1347.
Sytuacja ekonomiczna – osoby o gorszej sytuacji materialnej czują się bardziej chore
oraz 3 razy częściej zapadają na choroby, rzadziej decydują się na opiekę specjalistyczną,
charakteryzują się wyższym wskaźnikiem umieralności1348. Lepsza sytuacja materialna wiąże
się z większą dostępnością do opieki zdrowotnej, w tym prywatnej1349. Osoby zamożne
postrzegają zdrowie jako wartość nadrzędną, do umacniania której będą dążyć. Osoby,
uważające własną sytuację finansową za kiepską aż 3 razy częściej popadają w zły stan
psychiczny, ale i złe samopoczucie może skutkować pojawieniem się problemów
finansowych. „Dobre warunki materialne sprzyjają zachowaniu zdrowia, bieda natomiast
współwystępuje z chorobami i wysoką umieralnością‖1350.
Wykształcenie i poziom wiedzy – osoby o niższym wykształceniu są bardziej
narażone na rozwój choroby1351, osoby przejawiające większy intelekt charakteryzują się
świadomością i umiejętnością dbania o zdrowie. Dowiedziono, iż ryzyko zgonu na chorobę
wieńcową jest 4 razy większe wśród osób o niskim poziomie inteligencji1352.
Miejsce zamieszkania – osoby pochodzące ze wsi charakteryzują się niższą
znajomością tematyki medycznej czy utrudnionym dostępem do instytucji medycznych, są
znacznie bardziej narażone na rozwój choroby i zaostrzony jej przebieg. Mieszkańcy dużych
miast ze względu na zły stan środowiska, hałas, duże tempo życia, używki są bardziej podatni
na pojawienie się chorób społecznych1353.
Aktywność społeczna – relacje międzyludzkie uważane są za podstawowy element
wpływający na stan zdrowia. Zasadnicze znaczenie odgrywa liczba bliskich osób, dostępność
pomocy społecznej, stopień zażyłości i integracji między ludźmi, zaangażowanie w życie
społeczne.

Uważa

się,

jakoby

izolacja

społeczna

przyczyniała

się

do

wzrostu

prawdopodobieństwa rozwoju choroby oraz śmierci1354. Według badań osoby o słabych

1347

A. Titkow: Zachowania i postawy wobec zdrowia i choroby, Warszawa 1973, s.10.
A. Firkowska-Mankiewicz: Teorie przyczyn chorób, [w:] Socjologia medycyny. Podejmowane problemy,
kategorie analizy, A. Ostrowska, Warszawa 2009, s.48.
1349
D. Duch-Krzystoszek: Korzystanie ze służby zdrowia. Uwarunkowania mikrostrukturalne i
makrostrukturalne, [w:] Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, A. Ostrowska,
Warszawa 2009, s.278.
1350
M. Wszędyrówny: Zachowania zdrowotne w warunkach biedy, [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane problemy
socjologii medycyny, J. Barański, W. Piątkowski, Wrocław 2002, s. 225-228.
1351
I. Taranowicz: Nierówności społeczne. Nierówności w zdrowiu, [w:] Elementy socjologii dla pielęgniarek, I.
Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butryn, Lublin 2000, s.78-79.
1352
M. Skrzypek: Psychosocjosomatyka-ewolucja, przedmiot badań, funkcje, [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane
problemy socjologii medycyny, J. Barański, W. Piątkowski, Wrocław 2002, s. 53.
1353
M. Synowiec-Piłat: Zróżnicowania i nierówności społeczne a zdrowie, [w:] Zdrowie i choroba. Wybrane
problemy socjologii medycyny, J. Barański, W. Piątkowski, Wrocław 2002, s. 92.
1354
B. Tobiasz-Adamczyk: Interakcje społeczne a jakość życia osób w wieku podeszłym, [w:] Zdrowie, choroba,
społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, W. Piątkowski, Lublin 2004, s.96.
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więziach społecznych charakteryzują się aż 4 razy większym ryzykiem zgonu na skutek
zawału serca1355.
Struktura społeczna – obecność struktury społecznej w populacji wiąże się z
występowaniem nierówności społecznych – dostępności opieki medycznej. Niska pozycja
społeczna związana jest z gorszą ochroną zdrowia, co przyczynia się do większego
prawdopodobieństwa rozwoju choroby. Ponadto osoby znajdujące się na dole hierarchii
społecznej mają mniejsze oczekiwania wobec systemu zdrowotnego i nie traktują zdrowia
jako wartości1356.
Stan cywilny – badania dowodzą, iż po przebytym zawale serca ryzyko pojawienia się
ponownego zawału jest blisko o 16% większe u singli niżeli u osób znajdujących się w
związku1357. Ponadto osoby posiadające partnera życiowego są mniej narażone na rozwój
choroby czy zgon w jej wyniku. Małżeństwo chroni przed izolacją społeczną, sprzyja
realizacji prozdrowotnego stylu życia1358.
Warunki pracy – rosnąca stopa bezrobocia, zagrożenie utratą pracy, restrukturyzacje
zawodowe, występowanie czynników szkodliwych, przeciążenie fizyczne, zła ergonomia i
organizacja pracy, duży zakres obowiązków i odpowiedzialności zawodowej, nieprzyjemna
atmosfera to główne czynniki związane z aktywnością zawodową wpływające na zaburzenie
zdrowia. Prowadzą do powstania przewlekłego zmęczenia, migren, bóli kręgosłupa, chorób
układu krążenia – nadciśnienie tętnicze, chorób układu pokarmowego – choroba wrzodowa,
brak apetytu, biegunki, stresu, nerwic, pracoholizmu, uzależnień, zaburzeń snu. Szacuje się, iż
obciążenie pracą odpowiada za 30-50% zaburzeń zdrowia psychicznego1359.

Konsekwencje choroby dla jednostki
Choroba jest bardzo trudnym doświadczeniem życiowym. Z jednej strony stan
zdrowia określa naszą pozycję społeczną, z drugiej strony to pozycja społeczna wyznacza
czynniki ryzyka zdrowia. Choroba powoduje ograniczenie realizacji wielu codziennych
czynności.
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M. Skrzypek: Kategorie społeczno-kulturowe w badaniach nad chorobą niedokrwienną serca jako przykład
perspektywy socjosomatycznej, [w:] W stronę socjologii zdrowia, W. Piątkowski, A. Titkow, Lublin 2002, s.131136.
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I. Taranowicz: Nierówności społeczne. Nierówności w zdrowiu, [w:] Elementy socjologii dla pielęgniarek, I.
Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butryn, Lublin 2000, s.78-79.
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M. Skrzypek: Kategorie społeczno-kulturowe w badaniach nad chorobą niedokrwienną serca jako przykład
perspektywy socjosomatycznej, [w:] W stronę socjologii zdrowia, W. Piątkowski, A. Titkow, Lublin 2002, s.131136.
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Emocjonalny aspekt wynikający z choroby może objawiać się w niekontrolowanych
wybuchach płaczu i złości, napadach paniki, prowadzić do pojawienia się zmian
fizjologicznych jak nadciśnienie krwi, wzmożona perystaltyka jelit, które ujemnie rzutują na
zdrowie. Emocje towarzyszące choremu to gniew, bezsilność, lęk, niepokój. Choroba
postrzegana jest jako źródło stresu, ogranicza aktywność i niezależność.
Choroba trwale lub okresowo zmniejsza sprawność fizyczną i wydolność jednostki.
Wynikające ze złego stanu zdrowia ograniczenia utrudniają lub uniemożliwiają realizację ról
społecznych1360. „Stan choroby jest niepożądany z punktu widzenia interesów społecznych,
utrudnia bowiem lub wręcz uniemożliwia jednostce wywiązywanie się z nałożonych na nią
obowiązków na rzecz grupy i społeczeństwa‖1361.
Konsekwencje choroby dla zbiorowości
Choroba prowadzi do dysfunkcjonalności rodziny – podstawowej grupy społecznej,
związana jest z koniecznością sprawowania opieki. Dochodzi do rozwoju zależności
psychicznej i fizycznej od opiekuna. Szacuje się 86% udział rodziny w realizacji działań w
przypadku choroby1362.
Konsekwencje choroby w rodzinie rozpatrywane są w: kontekście emocjonalnym:
następuje zmiana zażyłości, pojawia się lęk i niepokój członków rodziny przed możliwością
piętna, nadania etykiet, izolacji społecznej, konieczność zmiany własnych działań na rzecz
chorego; kontekście funkcjonalnym: rozwój kontaktów z grupami wsparcia, zmiana planów
zawodowych, edukacyjnych i życiowych, ograniczenie udziału w życiu społeczno –
kulturalnym, pogorszenie sytuacji materialnej, ograniczenie szans życiowych młodych,
zmianach realizacji ról społecznych1363.
W chorobie dochodzi do zaburzenia podstawowych funkcji rodziny: materialnoekonomicznej – zaburza ją zwłaszcza choroba głównego żywiciela rodziny, sytuacja
materialna pogarsza się bo środki przeznaczane są głównie na proces leczenia, zaniedbywane
są potrzeby innych członków; opiekuńczo-zabezpieczającej - polega na materialnym i
fizycznym zabezpieczeniu członków rodziny, ich pielęgnacji od narodzin do starości;
prokreacyjnej - odnosi się do zaspokojenia rodzicielskich, emocjonalnych potrzeb
współmałżonków. W wyniku choroby może zostać zaburzona - bezpłodność, brak środków i
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Z. Kawczyńska-Butrym: Społeczne konsekwencje choroby i niepełnosprawności, [w:] Elementy socjologii dla
pielęgniarek, I. Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butryn, Lublin 2000, s. 238-243.
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1362
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czasu na posiadanie dzieci; seksualnej - małżeństwo to społecznie akceptowana forma
współżycia płciowego, w chorobie ma miejsce zaburzenie życia seksualnego; legalizacyjnokontrolnej - rodzina legalizuje zachowania i wspólną egzystencję. Choroba powoduje brak
kontroli na sytuacją panującą w rodzinie, w wyniku czego dochodzi do problemów
wychowawczych; socjalizacyjnej - polega na wprowadzeniu dziecka w świat kultury danego
społeczeństwa, przygotowanie do samodzielnego pełnienia ról społecznych. W chorobie
dzieci same muszą się wychować/ są wychowywane przez dalszą rodzinę, ma miejsce nauka
empatii; klasowej - pochodzenie z danej rodziny wstępnie określa pozycję społeczną
członków w strukturze społeczeństwa. W chorobie następuje zaburzenie pozycji społecznej;
kulturalnej - zapoznanie młodego pokolenia z dziejami kultury, dbałość o przeżycia
estetyczne. W chorobie następuje zanik uczestnictwa w życiu kulturalnym, izolacja ze strony
otoczenia; rekreacyjno-towarzyskiej - dom rodzinny to miejsce wypoczynku, dobrej
atmosfery i kontaktów towarzyskich. W chorobie następuje brak wolnego czasu, życie
rodzinne uzależnione od osoby chorej; emocjonalno-ekspresyjnej - realizuje potrzeby
akceptacji, bezpieczeństwa, miłości, wyrażania własnej osobowość, indywidualności,
poglądów. W chorobie następuje szybsze dorastanie dzieci, które są silnie obciążone
emocjonalnie1364.
Występowanie choroby członka zbiorowości powoduje zaburzenie zaspokajania
potrzeb zdrowotnych innych członków. Choroba oraz związane z nią obowiązki i emocje
mogą przyczynić się do rozwoju: uzależnień lekowych, alkoholizmu, nikotynizmu, chorób
psychicznych np. lęki, fobie, nerwice, depresje, chorób czynnościowych np. jąkanie,
biegunki, chorób psychosomatycznych np. zaburzeń pracy serca, nadciśnienia tętniczego,
migren, zespołów bólowych np. bóli głowy, brzucha1365.
Zakończenie
Koncepcja wieloprzyczynowości chorób umacnia w przekonaniu, iż czynniki
społeczne odgrywają istotną rolę w rozwoju chorób, zwłaszcza psychosomatycznych i
cywilizacyjnych. Ponadto uniemożliwienie realizacji potrzeb i ról społecznych jest
znaczącym czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo zaburzenia stanu zdrowia1366.
W literaturze pada stwierdzenie, iż by poprawić kondycję zdrowotną ludności trzeba
zmienić ich styl życia i związane z nim czynniki społeczne. Zwalczenie choroby pozwoli na

1364
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ponowne realizowanie potrzeb i zadań, poprawi jakość życia, umożliwi rozwój społecznoekonomiczny, bo stanowi bogactwo społeczne.
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Prawnohistoryczne aspekty kształtowania społeczeństw wirtualnych i korporacyjnych
Świat w obliczu globalizacji i wirtualizacji – nowe formy organizowania społeczności
Globalizacja i wirtualizacja współczesnego świata napędzają powstawanie coraz to
nowych międzynarodowych podmiotów prywatnych, działających niezależnie od podziałów
terytorialnych, za pośrednictwem nowych sieci komunikacyjnych, uwolnionych od wpływu
czynnika odległości. Współcześnie w kształtowaniu życia społeczeństw coraz większe
znaczenie zaczynają odgrywać społeczności powstałe w ramach poszczególnych portali
internetowych i ogromne przedsiębiorstwa międzynarodowe, kolosy prawa prywatnego
dysponujące tak znacznymi zasobami ludzkimi i finansowymi, że bez formalnej legitymizacji
wpływają na politykę poszczególnych państw. Specyfika tych nowych organizmów
społecznych, przede wszystkim oparcie ich regulacji na swobodzie umów i odcięcie od
klasycznie pojmowanego czynnika terytorialnego wpływa znacząco na sytuację jednostki
w ramach nowych struktur.
Funkcjonowanie nowych społeczności – oparcie na prawie prywatnym
Co do zasady organizacja i funkcjonowanie przedsiębiorstwa musi pozostawać
w zgodności z przepisami prawa krajowego miejsca jego siedziby. Zobowiązania wynikające
z zawieranych przez przedsiębiorcę umów podlegają natomiast prawu właściwemu
wyznaczonemu przez odpowiednie normy prawa prywatnego międzynarodowego – na
gruncie europejskim niegdyś zgodnie z zapisami Konwencji Rzymskiej1367, a dziś
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/20081368, uwzględniającego
w szerszym zakresie specyfikę nowego medium komunikacyjnego, jakim jest Internet 1369.
Klarowność powyższej regulacji staje się wątpliwa w momencie, gdy dany podmiot
rozpoczyna prowadzenie działalności poza granicami państwa swojej siedziby. Powoduje to
konieczność dostosowania zapisów regulaminu do standardów międzynarodowych.
Dodatkowo, jeśli stroną umowy jest konsument, pojawia się potrzeba każdorazowego
odtworzenia hybrydalnego zbioru norm właściwych w danych okolicznościach, bowiem jak
stanowi klauzula ochronna ust. 2 art. 6 rozporządzenia nr 593/2008 „wybór (prawa
1367

Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwarta do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca
1980 roku, (Dz. U. C 169/10 8.7.2005).
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właściwego) nie może (…) prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu
na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa,
jakie zgodnie z ust. 1 byłoby właściwe w braku wyboru‖.
Rozpoczynając

działalność

w ramach

nowej

społeczności

internetowej

lub

korporacyjnej, jednostka nie wkracza więc w obszar pozaterytorialny, zwirtualizowany
i niepoddający się regulacji przez prawo państwowe. Trudności, jakie może nieść ze sobą
wyznaczenie sądu i prawa właściwego dla danego stosunku prawnego, są możliwe do
przezwyciężenia za pomocą klasycznych instrumentów prawnych. Należy zatem uznać, że
wspomniane uregulowania międzynarodowe prowadzą do wyznaczenia pewnych standardów
prawnych w przypadku umów transgranicznych, możliwie upraszczając relewantne kwestie
prawne i gwarantując podstawowy stopień ochrony podmiotom nieprofesjonalnym.
Jednakże w zakresie kształtowania sfery wewnętrznej funkcjonowania nowych
tworów o charakterze międzynarodowym uwidacznia się znaczna dysproporcja pomiędzy
jednostką - członkiem społeczności korporacyjnej lub internetowej a zbiorowością. W jakim
zakresie, na gruncie kontraktowym, członek takiego społeczeństwa może dysponować swoimi
uprawnieniami? Jak dalece zrzeczenie się uprawnień lub ograniczenie swobody na podstawie
regulaminów może kształtować sytuację prawną jednostki?
Zasadniczo wykluczone jest wyłączenie obowiązywania przepisów bezwzględnie
obowiązujących prawa właściwego – niemożliwym zatem pozostaje zrzeczenie się uprawnień
przyznanych przez ius cogens. Na tej płaszczyźnie prawa jednostki wydają się nienaruszalne.
Czy jest tak rzeczywiście?
Szczególnie wyraźnie nierówność podmiotów rysuje się w przypadku, gdy
wynagrodzenie jest różnicowane przez pracodawcę w sposób, w mniemaniu pracownika,
świadczący o dyskryminacji. Tutaj nawet jeśli osobom na tym samym stanowisku,
wykonującym pracę jednakową, tego samego rodzaju, wypłacane są różne wynagrodzenia, to
uprawdopodobnienie dyskryminacji będzie znacząco utrudnione. Przede wszystkim co do
zasady dyskryminacja ma miejsce tylko w przypadku, gdy zróżnicowanie sytuacji
pracowników wynika wyłącznie z zastosowania przez pracodawcę niedozwolonego przez
ustawę kryterium.

Chcąc zatem uwolnić się od odpowiedzialności, pracodawca musi

udowodnić, że nie dyskryminuje pracownika – albo że nie traktuje go inaczej niż pozostałych
pracowników, albo że inne traktowanie pracownika znajduje uzasadnienie w okolicznościach
obiektywnych, nie mających charakteru stosowania niedozwolonego kryterium różnicującego
o charakterze dyskryminacji. W przypadku korporacji międzynarodowych wykazanie
powyższego okazuje się wyjątkowo łatwe – istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż
w gronie pracowników są również inne osoby, także posiadające cechę, która według
320

pracownika formułującego zarzut dyskryminacji, jest kryterium różnicującym, a otrzymujące
wynagrodzenie nie zaniżone. Stąd też niższe wynagrodzenie powoda nie wynika z
zastosowania kryterium dyskryminującego - istnieją obiektywne powody przedmiotowego
zróżnicowania (np. pracownik jest mniej efektywny od pozostałych).
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku społeczności internetowych. Każdy z jej
członków, by móc dokonać jakiejkolwiek czynności za pośrednictwem lub w ramach portalu,
musi dokonać rejestracji albo złożyć oświadczenie o akceptacji treści regulaminu. Normy
w nim zawarte są powszechnie postrzegane jako normy hierarchicznie niższe niż te zawarte
w klasycznych źródłach prawa krajowego czy międzynarodowego. Jako takie muszą one
pozostawać z nimi zgodne – nie ograniczać uprawnień użytkownika przyznanych mu na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Tutaj też szczególnie uwidacznia się kwestia immanentnie powiązana z obrotem
konsumenckim. W przypadku serwisów sprzedażowych, użytkownicy w przeważającej
mierze są konsumentami, stąd zastosowanie znajdą wyższe, niż w innych sytuacjach,
standardy ochronne. W poprzednim stanie prawnym, słabsza strona umowy była objęta
ochroną przede wszystkim na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących klauzuli
abuzywnych i wzorca umownego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Aktualnie regulacja
prawa konsumenckiego nadal pozostaje rozproszona, ale podstawowym w tym zakresie
aktem poza Kodeksem Cywilnym jest ustawa o prawach konsumenta1370. Zgodnie z art. 7
niniejszej regulacji, konsument nie może zrzec się uprawnień przyznanych mu przez ustawę,
zaś „postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są
nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy‖1371. Jeśli zatem w regulaminie portalu
znalazłby się zapis mniej korzystny dla konsumenta niż odpowiednia w danej sytuacji norma
prawa właściwego, będzie on nieważny z mocy prawa ab initio1372.
Tak więc szkicowa analiza sytuacji prawnej jednostki w nowych zbiorowościach
prowadzi do stwierdzenia, że pomimo specyficznego charakteru nowopowstałych środowisk
jednostka zachowuje instrumenty prawne umożliwiające jej skuteczne dochodzenie realizacji
swych uprawnień również w strukturach korporacyjnych i społecznościach internetowych.
Ów wniosek może jednak okazać się przedwczesny, jeśli pod uwagę weźmie się także
faktyczne ukształtowanie mechanizmów działania wspomnianych społeczności.
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Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
Art. 7 in fine ustawy o prawach konsumenta.
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Handlowego‖, 2014, nr 11, s. 4.
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Społeczności internetowe: terytorium, prawo i autonomia
Społeczności internetowe pojawiają się w ramach poszczególnych portali wirtualnych,
tworzone poprzez kolejnych dołączających użytkowników. Z początku przyjmowane było
w doktrynie, iż serwisy te pełniły tylko rolę pośredników. Jednakże środowisko online
funkcjonuje w pewnym sensie w oderwaniu od klasycznych porządków prawnych
poszczególnych państw, łączy osoby z różnych części świata, pozwala zawierać umowy
z podmiotami działającymi w odległych i egzotycznych krajach, funkcjonujących w oparciu
o odmienne porządki prawne. Równocześnie sieć daje niemal nieograniczone możliwości
manipulacji tożsamością użytkownika1373 – w rzeczywistości strona umowy nie ma narzędzi
umożliwiających weryfikację tożsamości drugiej strony.
Fakt ten został zauważony przez społeczność międzynarodową w roku 1993, kiedy to
została dokonana pierwsza seria przestępstw internetowych. Poszkodowanymi były jednak
nie osoby fizyczne czy prawne a ich wirtualne awatary. Jednakże wydarzenia te uświadomiły
członkom nowych społeczności potrzebę zagwarantowania w świecie wirtualnym
minimalnych standardów bezpieczeństwa. Odpowiedzią okazało się utworzenie systemów
norm skorelowanych z systemem reputacyjnym1374, wytworzenie regulacji na podobieństwo
klasycznych państwowych porządków prawnych1375 i powołanie struktur zdolnych do ich
egzekwowania1376. Tym samym, choć historycznie uzasadnione, aktualnie kwalifikowanie
portali internetowych jako platform pośredniczących wydaje się anachronizmem –
przeistoczyły się one bowiem w praktycznie niezależne, sprawnie działające społeczności
międzynarodowe.
Jak już zostało wspomniane, tradycyjna droga sądowa w przypadku sporów online
częstokroć okazuje się nieadekwatna. Jest tak szczególnie w przypadku, gdy wartość
przedmiotu sporu jest niewielka, zaś podmioty pochodzą z różnych państw. Wówczas,
trudności i koszty na jakie narażone byłyby strony, a także potencjalne problemy dotyczące
sądu i prawa właściwego przemawiają przeciwko wszczęciu postepowania sądowego przez
poszkodowanego. Zatem, by zagwarantować jednostkom bezpieczeństwo w ramach portalu
internetowego, obok klasycznej drogi dochodzenia roszczeń, w ramach poszczególnych
1373
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portali wytworzone zostały mechanizmy wewnętrzne i autonomiczne, umożliwiające
użytkownikom dochodzenie realizacji swych uprawnień poprzez procedury portalu.
Przede wszystkim klasyczny model zakazów i nakazów obwarowanych sankcjami
został uzupełniony o elementy reputacyjne. Odpowiedzią na brak możliwości weryfikacji
tożsamości podmiotu w sieci było i jest do dnia dzisiejszego ukształtowanie instrumentów
pozwalających na budowanie reputacji każdego z użytkowników – system ocen, komentarzy,
globalna opinia o podmiocie. Stąd też można stwierdzić, że w tym środowisku przyjęty został
model ochrony przez informację. Dodatkowo, poza mechanizmami kształtującymi dobre imię
podmiotu, system normatywny wzbogacono o niewystępujące w klasycznym prawie
państwowym nagrody zamiast sankcji. Przykładowo zatem, jeśli sprzedawca wykonuje swoje
zobowiązania w sposób zadowalający dla konsumentów, a ponadto respektuje rozstrzygnięcia
wewnątrzegzekucyjnych podmiotów Online Dispute Resolution, to może mu zostać
przyznana nagroda w postaci znaku jakości. Poza tym, występują klasyczne sankcje
finansowe, w nieco tylko zmienionej postaci – np. częstokroć przy poszczególnych serwisach
sprzedażowych funkcjonują mechanizmy blokujące należności na kontach użytkowników1377.
Tym samym można by stwierdzić, że funkcjonujące w ramach serwisów mechanizmy w pełni
zabezpieczają interesy poszczególnych jednostek – w teorii bowiem normy regulaminów nie
mogą być dla indywidualnego użytkownika, będącego zwykle konsumentem, mniej korzystne
niż normy o randze ustawowej. Co więcej, w ramach serwisów istnieją odpowiednie
mechanizmy gwarantujące danemu członkowi społeczności internetowej realne uzyskanie
zaspokojenia – czy za pomocą systemu chargeback, czy poprzez wymuszenie uznania
rozstrzygnięcia podmiotu ODR przez mechanizmy reputacyjne.
W praktyce jednak pojawia się pewna kwestia, związana z oderwaniem od czynnika
terytorialnego. Co do zasady normy serwisowe powinny zapewniać każdemu z członków
społeczności realizację roszczeń, których dochodzenie jest przewidziane na mocy prawa
krajowego. Jednakże ze względu na transgraniczny charakter portali internetowych,
w przypadku społeczności otwartych1378, treść prawa właściwego dla każdego stosunku
prawnego, powstałego za pośrednictwem lub w ramach portalu, może być odmienna
w zależności od pochodzenia konkretnego użytkownika. Brak praktycznej możliwości
dostosowania treści regulaminu do wszelkich możliwych regulacji prawnych, które mogą
znaleźć zastosowanie wskutek rejestracji nowych użytkowników.
Tym samym w rzeczywistości każdy członek społeczności może dochodzić w ramach
wewnętrznych mechanizmów egzekucyjnych portalu realizacji tylko tych roszczeń, których
1377
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realizacja dopuszczalna jest w myśl zapisów regulaminu. Pozostałych, przewidzianych tylko
przez prawo krajowe, będzie musiał dochodzić na drodze postępowania sądowego. Owo zaś
okazuje się nieodpowiednie, przede wszystkim dlatego, że nie wywiera bezpośredniego
skutku w wirtualnej rzeczywistości.
Korporacje: państwa nowej epoki
Jak wskazuje doktryna, specyficznym tworem prawno-gospodarczym świata
współczesnego są również korporacje międzynarodowe1379, nie uwzględnione co do zasady
w zbiorze podmiotów prawa międzynarodowego.
Brak podstaw prawnych by przyznać rzeczonym podmiotowość międzynarodową
i tym samym zrównać je w prawach i obowiązkach z państwami oraz międzynarodowymi
organizacjami rządowymi1380. Pomimo tego w praktyce niejednokrotnie, w związku ze
znaczącą przewagą gospodarczą,

wielkie przedsiębiorstwa transnarodowe obejmowały

kontrolę nad poszczególnymi krajami1381. Ponadto podmioty te generują dochody
porównywalne z PKB niektórych rozwiniętych krajów1382.
Zdelokalizowanie ośrodków decyzyjnych, prowadzenie działalności na różnych
rynkach, w ramach odrębnych porządków prawnych, zatrudnianie jednostek właściwie
z nieograniczonej liczby państw sprawiają, że w przypadku korporacji multinarodowej
szczególne

znaczenie

zaczynają

odgrywać

normy

prywatnoprawne

o charakterze

wewnętrznym. Powołanie się na zapisy prawa państwowego, właściwego dla danej sprawy
jest bowiem znacząco utrudnione - wielopłaszczyznowość prowadzonej w ramach
przedsiębiorstwa działalności i jej globalny charakter czynią niejednokrotnie wskazanie prawa
i sądu właściwego niemal niemożliwymi. Tak jak w przypadku portali internetowych,
niejednokrotnie problematyczne będzie realne przeprowadzenie egzekucji sądowej.
Dodatkowo, wszelkie sankcje pociągające za sobą realną uciążliwość dla podmiotu, bądź
mogące wpłynąć na jego pozycję na rynku muszą być miarkowane ze względu na
niebezpieczeństwo naruszenia gospodarczej sytuacji państwa, w którym dana działalność jest
prowadzona a także liczbę zatrudnianych przezeń jednostek.
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Brak

odpowiedniego

zabezpieczenia

interesów

jednostki

w ramach

nowych

form

organizacyjnych.
Analiza obecnej sytuacji prawnej i faktycznej jednostki działającej w ramach
nowopowstałych typów zbiorowości – społeczności portali internetowych i korporacyjnych
prowadzi do stwierdzenia, iż obecnie coraz większe znaczenie uzyskują systemy normatywne
prawa prywatnego, kształtowane przez członków nowych społeczeństw w ramach swobody
umów. Przepisy bezwzględnie obowiązujące, choć znacząco przyczyniają się do
podwyższenia standardów ochronnych, okazują się nie w pełni dostosowane do nowych
tworów. W środowisku korporacyjnym skorzystanie z uprawnień przyznanych przez prawo
właściwe choć możliwe, może przynieść negatywne konsekwencje uprawnionemu
i prowadzić do pozbawienia go uprawnień przewidzianych na mocy regulaminów.
Normatywne systemy wewnętrzne znacząco wpływają na sytuację prawną i faktyczną
jednostki, zyskując na znaczeniu kosztem regulacji krajowych. Choć porządki państwowe
poszczególnych państw są wzbogacane o nowe akty normatywne, bardziej dostosowane do
ewoluującej bezustannie rzeczywistości społecznej, prawo wciąż pozostaje o krok w tyle.
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Historia internetowych portali randkowych
W 1700 r., zaledwie dekadę po powstaniu pierwszej gazety, zaczęły pojawiać się w
gazetach pierwsze ogłoszenia matrymonialne1383. Należy podkreślić, że w tamtych czasach
bycie osobą niezamężną po ukończeniu dwudziestego pierwszego roku życia oznaczało już
staropanieństwo bądź starokawalerstwo. Osoby, które w tamtym czasie korzystały z ogłoszeń
matrymonialnych, traktowały je często jako „ostatnią deskę ratunku‖ i swoisty akt desperacji
w próbie ucieczki przed potępieniem społecznym. Umieszczanie ogłoszeń matrymonialnych
w gazetach było więc rzadko publicznie omawiane, choć często stosunkowo często
praktykowane. W XVIII wieku była to także droga dla osób homoseksualnych do poznawania
partnerów – to właśnie poprzez ogłoszenia matrymonialne brytyjska policja usiłowała
odnaleźć osoby homoseksualne w czasach, gdy orientacja odmienna od homoseksualnej była
jeszcze penalizowana1384. Na początku XX wieku ogłoszenia matrymonialne znalazły się w
nurcie głównym kultury, jednak w wielu przypadkach ogłoszenia matrymonialne nie
dotyczyły poszukiwania męża czy żony, ale wiązały się z poszukiwania pen pals, czyli
przyjaciół korespondencyjnych. Było to szczególnie popularne wśród żołnierzy w czasie I
Wojny Światowej.
Ogłoszeń matrymonialnych nie darzono dużym zaufaniem społecznym1385. W
Wielkiej Brytanii osoby podejmujące się ich publikacji traktowano jako potencjalnie
niebezpieczne. Przynajmniej do części autorów ogłoszeń matrymonialnych nie podchodzono
jako do ludzi poszukujących prawdziwej i trwałej miłości, lecz w najlepszym razie jako do
oszustów. Wspomniano wyżej, że brytyjska policja posługiwała się tymi anonsami, by
odnaleźć osoby homoseksualne. W ten sam sposób poszukiwano także prostytutek, które
miały za pomocą ogłoszeń matrymonialnych poszukiwać swoich nowych klientów.
Internet był używany w celach matrymonialnych już od samego początku swojego istnienia, a
nawet przed jego powstaniem – w czasie gdy komputery były połączone jedynie w małe,
lokalne sieci, używano ich w celach towarzyskich, a więc również (często w sposób
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niezamierzony) poznawano tam partnerów1386. W późniejszym czasie sami dostawcy
Internetu oferowali pokoje czatowe i fora dla singli, szeroko reklamując swoje usługi jako
atrakcyjny dodatek do oferowanego modemu.
Podobnie jak sam Internet, pierwsze portale randkowe powstały w Stanach
Zjednoczonych. Dwie pierwsze masowe strony tego typu (kiss.com i match.com) zostały
zarejestrowane odpowiednio w 1994 i 1995 roku1387. Rynek zapełniał się stosunkowo szybko
- w 1996 roku tylko w Stanach Zjednoczonych istniało już 16 portali randkowych.
W 1998 roku internetowe portale randkowe przeniknęły po raz pierwszy do kultury
masowej za sprawą premiery filmu „Masz wiadomość‖. Komedia romantyczna opowiada o
konkurentach biznesowych, którzy zakochują się w sobie właśnie za pomocą portalu
randkowego. Choć wątek portali randkowych nie jest tu dominujący, film stawia je jednak w
bardzo pozytywnym świetle:
„Joe Fox i Kathleen Kelly żyją i pracują zaledwie kilka ulic od siebie na nowojorskiej
Upper West Side. Codzienne zakupy robią w sklepie Zabars, pijają kawę w Starbucks,
spacerują tymi samymi czarownymi uliczkami. Joe związany jest z błyskotliwą edytorką,
Patricią Eden. Kathleen dzieli swoje życie z uczuciowym dziennikarzem, Frankiem
Navasky'm. Każde zadowolone jest ze swojego życia, jednak do chwili gdy przypadkiem
spotkają się w jednej z internetowych grup dyskusyjnych i rozpoczną e-mailową
korespondencję. Pod pseudonimami wyjawiają sobie niemal wszystko, oprócz prawdziwych
nazwisk. W czasie, gdy ich przyjaźń powoli przeradza się w coś poważniejszego, Fox otwiera
ogromny sklep, jeden z ostatnich w sieci Foxbooks, nieopodal księgarni Kathleen. Z czasem
"sieciowy" Foxstore zaczyna odbierać klientów przytulnej, rodzinnej księgarni Kathleen. W
realnym świecie Kathleen nie znosi Joe, tymczasem w świecie wirtualnym jego internetowe
alter ego, jest jej najbliższym przyjacielem i powiernikiem. Joe na wszelkie sposoby stara się,
aby Katleen "pokochała" go także w świecie realnym...‖1388
Miłość uznawana jest obecnie za drogę do szczęściai i zarazem niezbywalne prawo, na
równi z wolnością.Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy wykorzystują to dążenie do
miłości, tworząc internetowe portale randkowe, które są źródłem znaczących zysków. Od
początku istnienia, czyli połowy lat 90., zdobywały one stopniowo olbrzymią popularność.
Choć nie sprawdziły się na razie przewidywania według których w ciągu dwudziestu lat
wszystkie związki będą zawierane w sieci1389, to według różnych źródeł, w Stanach
Zjednoczonych 5-33% małżeństw poznało się właśnie w Internecie1390. Jest to również druga
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najbardziej dochodowa gałąź internetowego przemysłu, zaraz po pornografii 1391. Co więcej,
pary, które poznały się w ten sposób, wykazują większą satysfakcję ze związku i rzadziej się
rozstają1392.
Z drugiej strony, obecnie presja, by zawrzeć małżeństwo, jest dużo mniejsza niż
kiedyś: jedynie 51% Amerykanów powyżej 18 r.ż. jest dziś zamężnych czy żonatych, dla
porównania w 1960: 72%1393. Jednak wciąż aż 61% niezamężnych i nieżonatych przyznaje,
że kiedyś chciałoby zawrzeć małżeństwo.1394
Początkowo internetowym portalom randkowym niełatwo było zdobyć zaufanie
użytkowników. W walentynkowym artykule z 1995 r., opublikowanym w St. Petersburg
Times1395, w ten sposób ostrzegano użytkowników: „But be warned, cyberdaters. You might
find yourself having an erotic chat with someone named Bambi4You, who is really a man
pretending to be a woman. [O]f course, you could be a woman pretending to be a man, or a
man who is looking for a cross-dresser . . . the combinations are numerous.‖ – „Strzeżcie się,
cyberrandkowicze. Może się okazać, że Bambi4You, z którą prowadzisz rozmowę na czacie,
tylko udaje, że jest kobietą. Oczywiście, może też być kobietą udającą, że jest mężczyzną,
mężczyzną szukającym transwenstyty... Możliwości jest wiele‖.
Wykazywano także obawy o zmniejszenie jakości związków z fizycznym
otoczeniem:1396 „While Internet use can expand the number of relationships—intimate or
not— and reduce the costs of long-distance communication, habitual use can also reduce a
person's social contacts with family members and in-person friends, experts say. In extreme
cases, spouses, children, neighbors are pushed aside.‖ – „Podczas gdy internet może się
przyczynić do zwiększenia liczby związków – bliższych i dalszych – a także zmniejszyć
koszty komunikacji na odległość, nadużywanie tego sposobu kontaktu może ograniczyć
fizyczne kontakty społeczne z rodziną i przyjaciółmi – twierdzą eksperci. W skrajnych
przypadkach małżonkowie, dzieci i sąsiedzi zostają zepchnięci na drugi plan.‖
Obecnie, z uwagi na udział portal społecznościowych, wygląd, zainteresowania i
tożsamość partnera są jednak łatwiej weryfikowalne1397 Wciąż jednak podnoszą się głosy
poddające w wątliwość tożsamość osób poznanych w sieci. W artykule New York Times z
2003 roku znalazła się następująca historia: „As a member of the online dating world, I can
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attest that there is a frequent disconnect between who people say they are and the truth.
What's most frustrating is not the outright lying but the masterful deception. I met a woman
who described herself as a ''striking blonde.'' She was plain-looking but an excellent bowler!‖
– „Jako członek portalu randkowego mogę z całą pewnością stwierdzić, że często istnieją
różnice między tym, co ludzie piszą w Internecie, a prawdą. Najbardziej frustrujące nie są
proste kłamstwa, ale zręczne wprowadzenie w błąd. Poznałem kobietę, która opisała siebie
jako ‗niesamowitą blondynkę‘. Wyglądała dość przeciętnie, ale za to świetnie grała w
kręgle!‖1398
Choć internetowe portale randkowe są dzisiaj niezwykle popularne, to w niektórych
kręgach wciąż poznanie partnera przez Internet jest stygmatyzujące1399. Wiele osób nie chce
się przyznać, że poznało swego partnera właśnie w sieci. Niemniej jednak uprzedzenia powoli
znikają. Randkowanie online jest coraz popularniejsze w filmach, telewizji i reklamie1400.
Negatywne stereotypy słabną – i słusznie, jak twierdzi prof. Robert Brym. Z jego badań na
populacji kanadyjskiej wynika nie tylko, że społeczeństwo jest coraz pozytywniej nastawione
do portali, ale również, że sami korzystający z nich to osoby towarzyskie i pewne siebie,
często odwiedzające rodzinę i aktywne1401. Również w Danii badacze potwierdzili, że osoby
korzystające z portali randkowych zachowują się na nich tak samo, jak w fizycznej
rzeczywistości – osoby towarzyskie chętnie korzystają z Internetu jako dodatkowego kanału
do poznania nowych ludzi, natomiast osoby zamknięte będą przejawiać stereotypiczne obawy
w stosunku do nowych znajomości zawartych w Internecie – ale także do nowych znajomości
w ogóle1402.
W ankiecie przeprowadzonej na polskich internautach wykazano, że 67% badanych
uważa internetowe portale randkowe za bezpieczne (przekonanie to nie zależy od płci osób
badanych – zarówno kobiety jak i mężczyźni uważają, że portale randkowe są bezpieczne), a
39% za dobre miejsce do poznania stałego partnera1403. Dodatkowo w tym samym badaniu
potwierdzono, że osoby nieheteronormatywne (homoseksualiści i biseksualiści) korzystały z
portali randkowych istotnie częściej (57%) w porównaniu z heteroseksualistami (43%).
Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn nie zanotowano istotnej statystycznie korelacji
pomiędzy korzystaniem z portali randkowych a odpowiedzią na pytanie: „Portale randkowe
1398

J. Deprospo, Finding Your Heart’s True Love Online, The New York Times, 2003.
A. Harmon, Online Dating Sheds Its Stigma as Losers.com [www.nytimes.com; dostęp: 16.01.2015].
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M. Madden, A. Lenhart, Americans who are seeking romance use the internet to help them in their search,
but there is still widespread public concern about the safety of online dating, Washington, 2006.
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R. J. Bryn, R. L. Lenton, Love Online: A Report on Digital Dating in Canada [www.msn.com, dostęp:
22.03.2015].
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P. M. Valkenburg, J. Peter, A. P. Schouten, Friend Networking Sites and Their Relationship to Adolescents'
Well-Being and Social Self-Esteem, “CyberPsychology & Behavior‖, 2006, 9.
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W. Oronowicz, A. Jaśkowiak, Przekonania społeczne na temat portali randkowych - widzimy w nich szansę
czy zagrożenie? Konferencja Naukowa: „Człowiek Zalogowany‖, Kraków, 2015.
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są przeznaczone tylko dla ludzi, którzy nie radzą sobie ze znalezieniem partnera w tradycyjny
sposób‖1404. W świetle statystyk dotyczących częstości korzystania przez Polaków z portali
randkowych zaskakuje jednak fakt, że aż 25% badanych odpowiedziało na to pytanie
twierdząco. Pozytywne zmiany w postrzeganiu internetowych portali randkowych zostały
uchwycone w dwóch ankietach telefonicznych, przeprowadzonych w latach 2005 i 20131405.
Zanotowano wzrost pozytywnych odpowiedzi na pytania „Portale randkowe to dobre miejsce,
by poznać nowe osoby‖ (z 44% na 59%), „Portale randkowe umożliwiają znalezienie lepiej
dopasowanego partnera (z 47 na 53%), i spadek pozytywnych odpowiedzi na pytanie „Osoby
używające portali randkowych są zdesperowane‖ (z 29 na 21%).
Najpopularniejszym typem portali randkowych w Polsce są portale wyposażone w
aktywne wyszukiwarki, za pomocą których użytkownik może sam znajdować i przeglądać
profile innych użytkowników. Jest to model bardzo podobny do dawnej formy prasowych
ogłoszeń matrymonialnych. Jedyną różnicą jest umieszczanie ich w Internecie, gdzie są
szerzej dostępne1406. Popularność zdobywają jednak portale wyposażone w tzw.
wyszukiwarki pasywne. Użytkownik proszony jest o jednorazowe wypełnienie ankiety
dotyczącej osobowości, zainteresowań i przekonań. Rzeczywista wartość naukowa takiego
testu pozostaje wątpliwa, wielu użytkowników utrzymuje jednak, że pozwala im to na
znalezienie partnera, który jest lepiej do nich dopasowany i skraca czas poszukiwania
partnera1407. Ten model można zatem porównać do dawnej instytucji swatki1408. Należy
jednak pamiętać o tym, że nie wszystkie ankiety dostarczone przez dostawców portali
randkowych, mogą być postrzegane jako tożsame z testem psychologicznym. Jak wskazuje
Elżbieta Hornowska1409:
„Testem psychologicznym nie jest każdy zbiór pytań lub zadań, a tylko taki zbiór,
który spełnia wszystkie – wymienione w definicji – warunki. Co więcej, test psychologiczny
powinien spełniać również określone kryteria formalne, które za Brzezińskim (1984, s. 9)
najczęściej określane są jako tzw. Kryteria dobroci testów; tj. test powinien być obiektywny,
wystandaryzowany, rzetelny, trafny i znormalizowany‖.
Za sprawą rosnącej popularności smartfonów wyłonił się również trzeci typ portali
randkowych. Umożliwiają one wyszukanie osoby zainteresowanej nowymi znajomościami w
bezpośredniej bliskości miejsca, w którym aktualnie przebywamy1410. Takie usługi pozwalają
na znalezienie osoby potencjalnie zainteresowanej nawiązaniem bliskiej relacji i
1404
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natychmiastowe wysłanie propozycji randki. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość
podjęcia decyzji o randce w zaledwie kilka minut, ze znaczną przewagą nad proponowaniem
spotkania przypadkowej osobie spotkanej na ulicy – szanse na odrzucenie są dużo mniejsze.
Niestety w chwili obecnej nie znamy jeszcze skuteczności takiej formy internetowego
randkowania, jednak wydaje się to interesującą alternatywą dla internetowych portali
randkowych, które dla niektórych osób mogą się wydawać nierealne właśnie ze względu na
stosunkowo długi czas oczekiwania pomiędzy wysłaniem propozycji udania się na randkę, a
odpowiedzią drugiej osoby.
Nie można pominąć roli portali społecznościowych w randkowaniu online. Coraz
więcej osób, często tych traktujących portale randkowe jako akt desperacji, właśnie za ich
pomocą wyszukuje partnera poprzez przeszukiwanie znajomych swoich znajomych. Takie
rozwiązanie nie wiąże się z koniecznością korzystanie ze stron dedykowanych poznawaniu
potencjalnych partnerów, jest zatem idealne dla osób nieufających im, choć w rzeczywistości
niewiele się różni. Portale społecznościowe ułatwiają także odnalezienie przypadkowo
fizycznie poznanego partnera, dzięki czemu możliwe jest ponowne nawiązanie kontaktu1411.
Warto zwrócić uwagę, że średni wiek użytkowników portali randkowych jest znacznie
wyższy niż średni wiek osoby umieszczającej ogłoszenie matrymonialne w przeszłości1412.
Potencjalnym wytłumaczeniem jest późniejsze formalizowanie związków oraz częste
rozwody, a, co za tym idzie, szukanie przez rozwodników kolejnej miłości. Również
wydłużenie długości życia przyczynia się do popularności portali randkowych. Z badań
wynika, że w 18 miesięcy po śmierci współmałżonka 37 proc. wdowców i 15proc. wdów w
wieku 65+ zainteresowanych jest randkowaniem.1413
Związki zawarte online często zostają fizycznie skonsumowane wcześniej niż te
zawierane w tradycyjny sposób1414. O ile w tradycyjnie zawartym związku późniejsze
rozpoczęcie współżycia wysyła odpowiednie komunikaty społeczne (w przypadku partnerki:
„nie uprawiam seksu z każdym‖; w przypadku partnera: „jestem zaangażowany
emocjonalnie‖), oba korzystne z ewolucyjnego punktu widzenia, o tyle wiele czynników
wpływa na przyspieszenie fizycznego kontaktu u par, które poznały się w sieci. Po pierwsze,
już pierwsze spotkanie jest poprzedzone przez wymianę wiadomości, partnerzy wiedzą
relatywnie dużo o sobie nawzajem. Po drugie, użytkownicy portali mówią o swoistym
poczuciu nagłości i po prostu rzadziej chcą czekać.
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Kobiety korzystają z płatnych funkcji portali randkowych (co zazwyczaj wiąże się z
możliwością skuteczniejszego, aktywnego wyszukiwanie partnera) równie często jak
mężczyźni1415. Jest to pierwszy taki przypadek w historii, bowiem tradycyjnie to od
mężczyzny oczekiwano większej inicjatywy. Ciężko jednak jednoznacznie określić, czy to
portale randkowe wpływają na mentalność i promują równouprawnienie również w tej
dziedzinie, czy wręcz przeciwnie – równouprawnienie pociąga za sobą większą skłonność
kobiet do przejmowania inicjatywy.
Praktycznie nieograniczone możliwości wyboru partnera mogą, paradoksalnie,
zmniejszyć satysfakcję ze związku i opóźnić wiek formalizowania związków1416.
Teoretycznie jesteśmy w stanie obecnie znaleźć partnera z dokładnie takim zestawem cech,
jaki sobie wymarzymy. Przez ogrom wyboru, przed jakim stoimy, nie potrafimy jednak
dokładnie zdecydować, czego chcemy, jak również wciąż odnosimy wrażenie, że może
przecież istnieć ktoś jeszcze lepiej dopasowany, poddajemy tym samym w wątpliwość
wartość już poznanego partnera. Psychologowie twierdzą, że zaangażowanie w związek
zależy od trzech czynników: dopasowania partnerów, zainwestowanych zasobów (czas,
wysiłek, wspólne przeżycia) i atrakcyjności i dostępności potencjalnych alternatyw1417.
Postuluje się, że popularność portali randkowych wyraźnie odbiła się na wieku
formalizowania związków. Ludzie żywią przekonanie, że znalezienie partnera w dzisiejszych
czasach, dzięki Internetowi, jest relatywnie proste, zatem nie ma potrzeby szybkiego szukania
partnera w młodym wieku i natychmiastowym formalizowaniu związku1418. Innymi słowy,
maleje motywacja do zaangażowania w związek. Dodatkowo portale po długim okresie
nieaktywności użytkownika przysyłają wiadomości przypominające, co może stanowić
dodatkową pokusę dla internauty, który zawarł już związek.
Psychologowie zapewniają jednak, że dostępność portali randkowych może zagrozić
jedynie związkom o niskiej i średniej jakości, nie tym o wysokiej, ponieważ partnerzy nie
rozważają w nich rozwiązań alternatywnych1419. Można to postrzegać jako zjawisko
korzystne
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–
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na

alternatywę

osobom

tkwiącym

w

niesatysfakcjonujących związkach. Z drugiej strony, podkreśla, odbiera poczucie stabilizacji,
tak istotne przy zakładaniu rodziny.
Prawnicy obserwują znaczący wzrost spraw rozwodowych, w którym jako przyczynę
rozwodu podaje się w jakiś sposób Internet1420. Powstały nawet portale randkowe
1415

R. Griscom, op. cit.
B. Schwartz, The paradox of choice. New York, 2004.
1417
D. Slater, op. cit.
1418
Ibidem.
1419
E. J. Finkel, P. W. Eastwick, B. R. Karney, H. T. Reis, S. Sprecher, Online dating: A critical analysis from
the perspective of psychological science, ―Psychological Science in the Public Interest‖, 2012, 13.
1420
Ibidem.
1416

332

dedykowane dla osób będących już w związku małżeńskim, a szukających jedynie
przelotnego romansu – np. VictoriaMilan.pl. Nie da się jednak jednoznacznie określić, czy to
Internet jest tu głównym winowajcą, czy może jedynie czynnikiem wyzwalającym, który
zainicjował rozpad związku o pierwotnie niskiej jakości.
Portale randkowe, choć stanowią niejako naturalne przedłużenie instytucji swatek czy
ogłoszeń matrymonialnych w gazetach, w znaczący sposób wpływają na związki zawierane w
dzisiejszym świecie. Wpływu tego nie można jednak nazwać jednoznacznie pozytywnym czy
negatywnym.
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mgr Joanna Zielińska
Uniwersytet Jagielloński
Teatr w oblężonym mieście. Sarajewo 1992-1996
„Każdy, kto nie może zasnąć w Sarajewie, słyszy odgłosy sarajewskiej nocy. Zegar na
katolickiej katedrze uderza drugą w nocy z ciężką pewnością siebie. Nie dłużej niż minutę
później, dokładnie 75 sekund, nieco słabszym, ale przeszywającym dźwiękiem prawosławna
świątynia ogłasza swoją godzinę, i wybija własną drugą w nocy. Chwilę potem wieża
zegarowa na meczecie Gazi Husrev-bega, ochryple i jakby z oddali ogłasza jedenastą,
duchową turecką godzinę wyliczoną podług dziwnej kalkulacji z dalekich, obcych stron
świata. Żydzi nie mają żadnego zegara, który wyznaczałby ich czas, w związku z czym Bóg
jeden wie, która jest u nich godzina (...)‖1421
Ten opis nocnego Sarajewa z Pisma iz 1920 Ivo Andrića oddaje specyfikę i charakter
stolicy Bośni i Hercegowiny. To „miasto patchwork‖, które jak żadne inne w Europie stanowi
wielowiekowy kolaż narracji pochodzących z różnych kultur, tradycji i religii. Od wieków
współistnieli i współtworzyli je katoliccy Chorwaci, prawosławni Serbowie, muzułmańscy
Boszniacy i Żydzi. Wielokulturowość Sarajewa to dziedzictwo skomplikowanej historii
Bośni, która przez stulecia była przestrzenią najazdów, okupacji i rządów różnych mocarstw.
W latach 1463-1878 była prowincją Imperium Osmańskiego, od 1878 r. znalazła się pod
okupacją monarchii Austro-Węgierskiej, do której została anektowana w 1908 r. Po I wojnie
światowej Bośnia i Hercegowina weszła w skład SHS1422, a potem Królestwa Jugosławii, a od
1941 znalazła się w granicach Niepodległego Państwa Chorwackiego. Wreszcie po II wojnie
światowej była jedną z republik Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Swoją
niepodległość Bośnia i Hercegowina ogłosiła w 1992 r. i był to punkt zapalny wojny w Bośni
i Hercegowinie, która męczyła państwo przez parę następnych lat. Pośród historyków istnieje
przekonanie, że Sarajewo to miasto, które otworzyło i zamknęło historię dwudziestego wieku.
Jak pisze David Toole1423 - dwudzieste stulecie rozpoczęło się w Sarajewie wraz z zamachem
Gavrila Principa na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga w 1914 r. Zamach ten
zainicjował lawinę wydarzeń, która doprowadziła do wybuchu I wojny światowej. Z kolei
siedemdziesiąt osiem lat później, wraz z rozpoczęciem oblężenia Sarajewa w r. 1992,
burzliwy wiek dwudziesty symbolicznie zatoczył swój krąg, przypieczętowując swój koniec
wojną utożsamiającą koszmary całego stulecia z tragedią jednego miasta.
1421
I. Andrić, Pismo iz 1920, wersja elektroniczna.
1422
Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców.
1423
D. Toole, Waiting For Godot In Sarajevo: Theological Reflections On Nihilisim, Tragedy, And
Apocalypse, Basic Books, Boulder, 1998.
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Miasto pod oblężeniem i jego zbiorowość
Oblężenie Sarajewa w latach 1992-1996, które miało miejsce podczas wojny w Bośni
i Hercegowinie (1992-1995) było najdłuższym i najbardziej krwawym oblężeniem miasta od
II wojny światowej oraz pierwszym, które miało tak szeroki zasięg medialny. Jak napisała
Susan Sontag, która kilkakrotnie przyjeżdżała do Sarajewa podczas oblężenia, a w 1993 r.
wyreżyserowała w nim przedstawienie Czekając na Godota: „To jest pierwsze z trzech
europejskich ludobójstw tego stulecia, tak dobrze udokumentowane przez międzynarodową
prasę i codzienne śledzone na ekranach telewizyjnych całego świata. Nie było reporterów w
1915 roku w Armenii, ani korespondentów światowych stacji telewizyjnych w Dachau czy
też Oświęcimiu. Do czasu ludobójstwa w Bośni można byłoby przypuszczać i to w istocie
było przekonanie wielu wybitnych reporterów, takich jak Roy Guttman z Newsday, czy też
John Burns z The New York Times, że gdyby historia znalazła odbicie w codziennych i
publicznych raportach to świat by zareagował. Transmisja ludobójstwa w Bośni rozwiała tę
iluzję‖1424.
Wobec niezdecydowania światowych polityków co do konkretnej interwencji w
sprawie Bośni i znikomej pomocy humanitarnej, społeczność miasta samotnie walczyła o
przetrwanie każdego kolejnego dnia. Na prawie cztery lata Sarajewo zostało zakleszczone w
pierścieniu,
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Jugosłowiańskiej Armii Ludowej. Wojska rozlokowane na otaczających Sarajewo wzgórzach
jak na wyciągniętej dłoni miały przed sobą bezbronne, odkryte z każdej strony miasto.
Podczas czterech lat oblężenia na Sarajewo spadło około 2 milionów granatów różnego
kalibru. Co oznacza, że dziennie było ich około tysiąca, do tego miliony kul. Zabito 10 615
mieszkańców, w tym 1601 dzieci, które często ginęły podczas zabaw na ulicy1425. Dziesiątki
tysięcy ludzi raniono i okaleczono do końca życia. Mieszkańcy Sarajewa zostali odcięci od
świata, od normalności, od podstawowych praw ludzkich. Codzienne produkty takie jak
woda, żywność i leki stały się towarem na wagę ludzkiego życia. Żadne miejsce w mieście
nie było bezpieczne.
Bałkanistka Silvija Jestrovic1426 zwraca uwagę na fakt, że wojna na Bałkanach w
latach 1991-1995 powszechnie postrzegana jako konflikt etniczny, religijny, wojna domowa,
była również wojną prowadzoną przeciwko miastom. Miastom jako nośnikom tożsamości
zamieszkującej je społeczności, ich kultury i historii. Oblężenie Sarajewa to ogrom tragedii,
której jego zbiorowość doświadczała nie tylko na poziomie osobistym, ale również poprzez
1424
S. Sontag, Waiting For Godot, „Performing Arts Journal‖, 1994, 2, XVI, s. 105.
1425
D. Diklić, Teatar u ratnom Sarajevu 1992-1995, Most Art, Zemun, 2004.
1426
S. Jestrovic, Performance, Space, Utopia. Cities of War, Cities of Exile, Palgrave Macmillan, New
York, 2012.
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destrukcję przestrzeni miasta. Jak napisał Henri Lefbvre1427 przestrzeń jest produktem
społecznym. Struktura miasta z całą swoją infrastrukturą budynków, świątyń, monumentów,
cmentarzy jest nośnikiem wartości i znaczeń ważnych dla społeczności, może się również stać
narzędziem ekonomicznej, politycznej prowokacji i kontroli. Taką stała się przestrzeń
oblężonego Sarajewa, osaczona, wystawiona na codzienną destrukcję. Publiczne, w tym
również kulturalne życie miasta zostało sparaliżowane. Jak napisał Safet Plakalo, jeden z
fundatorów teatru wojennego w Sarajewie, „agresorzy z gór chcieli sparaliżować wszelkie
przejawy życia w Sarajewie i zniszczyć m.in. jego przysłowiową duchową witalność.‖1428
Podczas oblężenia Sarajewa powstał wyjątkowy film dokumentalny pomysłu Nihada i
Seada Kreńevljaković Czy pamiętasz Sarajewo? (Sjećas li se Sarajeva?). Film składa się z
ujęć nagranych przez mieszkańców oblężonego Sarajewa. Zawiera kadry wyrwane z ich
codziennego życia pod obstrzałem. Ten wyjątkowy materiał dokumentuje wydarzenia z
okresu
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dziennikarskich, ale ―od środka‖, z intymnej perspektywy mieszkańców miasta. Tych, którzy
w nim żyli przed oblężeniem i tych, którzy o ile przetrwają wojnę, będą to miasto
odbudowywać.
W filmie jest dużo panoramicznych ujęć niszczonego Sarajewa, kręconych z wysokich
pięter budynków. Pokazane są pociski, które trafiają w najbardziej kluczowe dla miasta
budynki, takie jest ratusz, meczety, parlament. W tle słychać komentarze ludzi: „Zobacz co
oni robią miastu!‖ „Patrz, co te .. biorą sobie za cel‖, „To ich interesuje. Kultura, wszystko co
związane jest z kulturą‖. Celami serbskich kul padały budynki związane z multikulturowym
dziedzictwem miasta: świątynie, biblioteki, muzea, instytucje publiczne. Podczas oblężenia
spłonął m.in. Instytut Nauk Orientalnych, zniszczone zostało Narodowe Muzeum Bośni i
Hercegowiny, meczety, budynki uniwersyteckie, szpitale, olimpijski stadion. W nocy z 25 na
26 sierpnia 1992 r. destrukcji został poddany ratusz miejski Vijećnica, jeden z
architektonicznych symboli Sarajewa, w którym od 1949 r. mieściła się Biblioteka Narodowa.
Zbiory w 90 procentach uległy spaleniu. W płomieniach przepadło dwa miliony woluminów,
w tym stare, niepowtarzalne manuskrypty, inkunabuły i wiele innych. Dramaturg i profesor
Ljubica Cica Ostojić tak oto wspomina pożar Vijećnicy:
„Nigdy nie zapomnę, to było traumatyczne doświadczenie dla wszystkich Sarajewian,
kiedy paliła się Vijećnica. (...) To był kulturowy symbol miasta – a oni zrzucali na nią pociski
i podpalili. Trzy dni latały po mieście nadpalone strony książek. (…) To znaczy, że się kulturę

1427
H. Lefebvre, The Production of Space, Wiley-Blackwell, 1992.
1428
Wywiad z Safetem Plakalo dla ―Slobodna Bosna‖, Sarajewo 2012, źródło: archiwum Sarajewskiego
Teatru Wojennego.
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zabijało tak samo jak ludzi, tak samo jak dzieci. I my, ludzie kultury, postanowiliśmy bardzo
stanowczo i energicznie, że będziemy bronić kultury.‖1429
Teatr jako „duchowa broń”
Paradoksalnie okres wojny przyczynił się do rozkwitu wszelkich dziedzin sztuki
w Sarajewie tworzonej pod wspólnym mottem: „Kultura przeciwko barbarzyństwu‖. Darko
Diklić w swojej książce Teatar u ratnom Sarajevie 1992-19951430 podsumowuje, że w
Sarajewie podczas oblężenia doszło do 3 102 wydarzeń kulturalnych i artystycznych: kilkuset
koncertów muzyki klasycznej, muzyki alternatywnej, spektakli teatralnych. Zostało
opublikowanych 263 książek, odbyło się 170 wystaw, produkowano filmy, doszło do 182
premier spektakli (w tym ogólnie odegrano kilka tysięcy przedstawień), a zdarzało się, że
grano po dwa, trzy przedstawienia dziennie. Ponadto w mieście działało radio Zid, odbywały
się międzynarodowe festiwale filmowe i teatralne, na których zaproszenia odpowiedziało
multum wielu zagranicznych artystów i intelektualistów, by wymienić tylko paru min.: Peter
Schuman, Susan Sontag, Vanessa Redgrave, Lebbeus Woods, Bernard-Henri Levy.
Działalność teatralna była jednym z ważniejszych aspektów kulturalnego życia
społeczności w oblężonym mieście stał się teatr. Tworzenie teatru w takich warunkach może
wydawać się nonsensem sprawą absurdalną, ale dla zbiorowości Sarajewa stało się była to nie
tylko kwestiaą zachowania poczucia człowieczeństwa i związanych z nim wartości, honoru,
ale było również formaą eskapizmu. Jak powtarzają często Sarajewianie „Teatr pozwolił nam
pozostać ludźmi‖1431, „pomógł nam nie zwariować‖1432. Wbrew możliwym oczekiwaniom
teatr pod oblężeniem nie przeistoczył się w scenę politycznych przepychanek, propagandy,
czy też romantycznych mitologizacji i idealizacji narodu. Wydaje się, że Żżycie w oblężonym
mieście było tak bardzo zdehumanizowane, że nikt nie wierzył w utopijne projekcje świata.
Teatr przestrzał również funkcjonować jako instytucja komercyjna;, w nowej sytuacji nie
adekwatna była medialna i „próżna‖ otoczka, która często towarzyszy tej instytucji w czasach
pokoju, gwiazdorstwo, czy też idea sztuki dla sztuki wydawała się nieadekwatna. Jak mówi
reżyserka Aida Begić1433 teatr funkcjonujący w tak ekstremalnych warunkach powrócił do
pierwotnej roli teatru jako rytuału, tutaj współczesnej jego formy rytuału miejskiego.
Funkcjonował jako miejsce oferujące zbiorowości oczyszczenie z złych emocji, komunikację,
doświadczenie jedności, pozwalał wspólnie przeżywać rzeczywistość. Ponadto narzucał
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pewne normy i wartości na anormalną codzienność, pomagał przechodzić przez codzienne
tragedie, głód, granaty, strach. Wiązało się to z silną potrzebą społeczności Sarajewa do
odreagowywania, ucieczki od surrealistycznej rzeczywistości wojny i zyskania chociażby
iluzji normalności oraz wolności. Jak napisał reżyser Dino Mustafić: „Wydaję mi się, że
wobec wszystkich okropności, teatr dał mi poczucie sensu mojego życia i że w dużym stopniu
pomógł mi zachować mi moje człowieczeństwo. Teatr odgrywał ważna funkcję
antropologiczną, (…) pozwolił z jednej strony zachować naszą indywidualność i
równocześnie pozostać w głębokim związku człowieka z innymi ludźmi. Teatr oznaczał
przestrzeń, dostarczał powietrza w dusznej, klaustrofobicznej, autystycznej przestrzeni
Sarajewa. (…) W mieście - rodzaju obozu koncentracyjnego -(...) dawał mi poczucie
wolności‖1434.
W wypowiedziach aktorów, reżyserów i publiczności powtarza się to samo
doświadczenie symbiozy publiczności i aktora, doświadczenie niespotkanej ani wcześniej ani
później silnej rodzinnej więzi1435 Jak wspomina aktor Izudin Bajrović: „W toku wojny stała
się rzecz niesamowita, bardzo znacząca, z którą nie spotykałem się ani przed ani po wojnie
(…), to było absolutne zjednoczenie ludzi. Wszystkich ludzi – nie tylko tych na ulicy, w
sąsiedztwie, ale również w teatrze (…) i to w istocie była najbardziej znacząca i wartościowa
rzecz, którą przyniosła nam wojna.‖1436 Z kolei dziennikarz Senad Pećanin podaje, że nie
pamięta żeby teatr był tak pełen za czasów pokoju tak podczas wojny. „Granica - pisze
Pećanin - która zazwyczaj istnieje pomiędzy aktorami i publicznością, podczas wojny została
zburzona.‖1437 Aktor i widz byli równie ważni. Teatr oferował formę duchowego katharsis,
schronu, w którym można było zbudować inną, wolną od polityki i wszechobecności śmierci
rzeczywistość. Jak napisał Haris Pańović1438, w mieście pozbawionym podstawowych funkcji,
pośród ludzi pozbawionych podstawowych praw, teatr jako nośnik tego co święte i ludzkie
stał się równie ważny jak jedzenie, woda, elektryczność, - pozwalał odróżnić nas od zwierząt.
Pozorna apolityczność i neutralność sceny oblężonego miasta była w gruncie rzeczy
nośnikiem określonego i silnego przekazu politycznego. Z pomocą sztuki chciano zaapelować
do międzynarodowej opinii publicznej. Zamanifestować, że poza podziałami etnicznymi i
ideologicznymi Sarajewo jest przede wszystkim kosmopolitycznym miastem, kulturowo i
cywilizacyjnie będącym częścią Europy. Dlatego też wystąpiła duża internacjonalizacja
repertuaru wojennego.,, począwszy wystawiano od starożytnych tragedii, przez Szekspira,
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komedie renesansowe, po Václava Havla czy też Sławomira Mrożka i wielu innych 1439. Jak
powiedział Senad Bańic dzięki obrazom przedstawień przesyłanym przez telewizję i prasę,
wyłonił się nowy obraz miasta pod oblężeniem, miasta europejskiego o konkretnym
kulturowym charakterze.
„Miasta, które ma swoich aktorów, które ma swój teatr, które ma swoją publiczność.
Myślę, że dzięki temu doszło do identyfikacji obywateli Europy i świata z Sarajewem. Zdano
sobie sprawę, że to nie jest jakaś bójka w środku lasu, pomiędzy górami, ale że napadnięto
miasto, oblężono miasto, które jest w pełnym tego słowa znaczeniu europejskim miastem,
które ma swoją kulturę, które ma swój teatr...‖1440
Teatr pod oblężeniem - Sarajewski Teatr Wojenny
Trzeba zdać sobie sprawę z dramatycznych warunków, w których tworzono.
Borykając się z codziennym brakiem żywności, wody, nieustannym ostrzałem, aktorzy
regularnie przychodzili na próby. Pomimo wypadków, które przydażały się pracownikom
teatru1441 nie odwołano pojedynczego przedstawienia. Ze względów bezpieczeństwa i godziny
policyjne przedstawienia odbywały się popołudniu, a informacje o nich przekazywano sobie
bezpośrednio, „pocztą pantoflową‖. Zrezygnowano z oficjalnych plakatów, ulotek, czy też
informacji radiowych ponieważ niosły one niebezpieczeństwo wykorzystania ich ostrzału
przez wojska serbskie, które gotowe byłyby ostrzeliwać miejsce, którym grano
przedstawienie. W związku z tym, że budynki publiczne były najbardziej niebezpieczne w
oblężonym mieście, grano w piwnicach, schroniskach, koszarach, szpitalach, itp. Grano
wszędzie tam gdzie ludzie tego potrzebowali. Co do zaplecza technicznego, to zZ powodu
częstych przerw w dostawie prądu przedstawienia odbywały się przy świecach,
gromadzonych z kościołów i meczetów.
W tych warunkach doszło do powstania teatru wojennego w Sarajewie. Przed wojną
działały w mieście trzy teatry Kamierni Teatar 55 (Teatr Kameralny 55), Narodno Pozorište
(Teatr Narodowy) i Pozorište Mladih (Teatr Młodych). Z początkiem oblężenia uformował
się nowy teatr Sarajevski Ratni Teatar (Sarajewski Teatr Wojenny, SARTR) Wobec obliczu
początkowego paraliżu wszelkich przejawów życia społecznego i kulturalnego w kabarecie
Teatru Młodych zebrali się w połowie maja Safet Plakalo i Dubravko Bibanović, już
wcześniej działający tandem teatralny i zaczęli dyskutować nad potrzebą stworzenia
1439
Sarajevski memento. 1992-1995, red. A. Kapetanović, G. Gojer, V. Hadžismajlovi, Müller, Sarajevo,
1997.
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przedstawienia, które stałoby się odpowiedzią na zaistniałą sytuację. Spotkanie zrodziło nie
tylko idee sztuki teatralnej pt. Sklonište (Schronisko), ale stało się także zarodkiem idei teatru
wojennego. Jak można przeczytać w programie teatralnym Schroniska z 1997 roku:
„Schronisko było embrionem nie tylko samego Sarajewskiego Teatru Wojennego, ale
również zupełnie nowej teatralnej estetyki i emocjonalnego odbioru teatru. (...) nawet w snach
nie spodziewałem się, że ludzie, którzy przychodzili do teatru sporadycznie (…) będą skłonni
zapłacić głową za dostęp do nierealnego, ale duchowo wyższego świata.‖1442
Pośród pierwszych założycieli Sarajewskiego Teatru Wojennego byli jeszcze reżyser
Gradomir Gojer i inżynier ĐorĊe Maĉkić. Za oficjalną datę powstania teatru przyjmuje się 17
maj 1992, kiedy to uformowała się Rada Teatru Wojennego, który w przyszłości przyjmie
nazwę Sarajewski Teatr Wojenny, w skrócie SARTR. Początkowo SARTR nie funkcjonował
on jako teatr instytucjonalny, ale jako pewnego rodzaju fenomen teatrów wojennych 1443, który
łączył działalność wszystkich sarajewskich teatrów, tworząc im warunki materialne do ich dla
dalszego działania. Osią teatru wojennego była Rada, w której szeregi włączeni zostali
pracownicy publiczni i kulturalni Sarajewa, ale także urzędnicy gospodarczy i co zrozumiałe
dowódcy

poszczególnych

jednostek

sił

zbrojnych.

Nie

przypadkowo

pierwszym

przewodniczącym Rady został Puńina Yusufa, były minister spraw wewnętrznych, a głównym
łącznikiem z wojskiem był generał armii bośniackiej Jovan Divjak. Divjak nie opuścił
pojedynczej ani jednej premiery w oblężonym Sarajewie:
„Każde przedstawienie teatralne i inne wydarzenia kulturalne miały na mnie swój
pozytywny wpływ (...) Nie tylko dla mnie wszystko, co się działo się Sarajewie w dziedzinie
kultury i sztuki było „duchowym oporem‖ przeciwko tym, których celem było zniszczenie
wartości naszych miast. (...) To jest absurdalne, gdy wszyscy ci niewykwalifikowani nihiliści,
twierdzą że kultura była na niskim poziomie. Dla mnie teatr i inne wydarzenia kulturalne
dokonały znacznie więcej w kwestii zachowania bośniacko-hercegowińskiego ducha
wielokulturowości niż cała quasi-polityka.‖1444
12 stycznia 1993 decyzją Zgromadzenia Wojennego ustanowiono nowy teatr
instytucją kultury o szczególnym znaczeniu dla obrony miasta, teatr funkcjonował jako
duchowa broń. Działalność teatralna była w związku z tym traktowana jako część oporu
wobec okupanta, jako duchowe schronienie dla społeczeństwa. Tak też sformułowany został
program Sarajewskiego Teatru Wojennego, który podług słów Plakaly funkcjonował „jako
teatr przeciwko zniewoleniu i śmierci‖, jako „duchowa broń przeciwko surrealizmowi
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wojny‖1445 Jako taki teatr uzyskał podczas oblężenia znaczące przywileje, m.in. aktorzy
zostali zwolnieni z obowiązku służby wojskowej, a teatr zaraz po szpitalach posiadał priorytet
na dostawy prądu (o ile takie były w ogóle możliwe).
Pierwszą premierą podczas oblężenia i równocześnie pierwszym przedstawieniem
nowo uformowanego teatru było wspomniane już Schronisko, autorstwa reżysera Dubravki
Bibanovića i pisarza Safeta Plakala. Bibanović wymyślił dramatyczną sytuację akcję i
„matrycę‖ symboli, którą Plakalo wypełnił charakterami, dramatycznymi i sytuacjami.
Premiera sztuki odbyła się 6 września 1992 r. w jednym ze schronów. Schronisko pozostało
sztandarowym przedstawieniem teatru przez kolejne lata oblężenia. Podczas pierwszego roku
zagrano spektakl około 100 razy w różnych lokalizacjach Sarajewa, starając się pomimo
niebezpieczeństwa dotrzeć do jak największej liczby ludności. Grano w schronach, szpitalach,
koszarach, szkołach. Co do gatunku, twórcy zgodzili się, że w tak tragicznych
okolicznościach, w jakich znajdowali się mieszkańcy Sarajewa na codzień, nie powinno
tworzyć się tragedii. Uznali, że najbardziej odpowiednią i zarazem zgodną ze specyficznym
poczuciem humoru sarajewian formą opowiadania o rzeczywistości będzie groteska i dramat
absurdu, ja nazwał Plakalo i Bibanović rodzaje „smutnego śmiechu‖. Przedstawienie było
niezwykle popularne, o czym poświadcza fakt, że przestrzeń kabaretu Teatru Młodych, w
którym często grano Schronisko, a która mieściła sto osób, wówczas przyjmowała ich
dwieście, a drugie tyle czekało przed wejściem. Sarajewianie przychodzili na przedstawienie,
jak pisze Plakalo1446, jak na seans psychodramy, swoistą wojenną psychoterapię. Ich motywy
najlepiej sformułowane zostały przez anonimową kobietę z Sarajewa, która później napisała:
„Dziękuję sarajewskim aktorom, że pomogli nam nie zwariować!‖1447 To podziękowanie
Sarajewianki mówi wszystko o wojennej, artystycznej misji SARTR-a w oblężonym
Sarajewie. Już po trzech dniach od premiery nadeszło pierwsze zaproszenie do Teatru d l
Europa z Paryża. Następnie w ciągu najbliższych kolejnych dwóch lat otrzymano trzydzieści
jeden zaproszeń, z których jednym z najważniejszych było zaproszenie na festiwal w
Edynburgu, nie mniej ważne napływały z Włoch, Kanady, Australii, etc. Żadna ze stron nie
zapewniała jednak zespołowi teatralnemu bezpiecznego wyjazdu z oblężonego miasta. W
związku z czym, dopiero w r. 1994, w związku z zaproszeniem na festiwal do Norwegii
aktorzy otrzymali bilety lotnicze, zespół wyjechał na swoje pierwsze turnee zagraniczne.
Zespół

odwiedził

wówczas

Chorwację,

Słowenię,

Macedonię,

Wielką

Brytanię,

Szwajcarię.1448
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Teatr tworzony teatru w sytuacji kryzysowej, w latach oblężenia w Sarajewie zyskał
nowy wymiar funkcjonowania, w którym przewartościowaniu uległy cele, estetyka i rola.
Teatr pod oblężeniem był to teatr, który stanowił przestrzeń duchowego oporu i walki
przeciwko okrucieństwu wojny. Był silnie związany z doświadczeniem zbiorowości,
tworzony był przez nią i dla niej. Nastąpiła w nim swoista symbioza życia i sztuki. Teatr
pełnił wówczas funkcję normatywną, wyznaczał granice i reprezentował świat, w którym
zasady oraz wartości mają swoją wagę i znaczenie. Utrzymywał wiarę w możliwość powrotu
do tego co ―normalne‖ i ―ludzkie‖. Jak opisuje fenomen teatru wojennego Nihad
Kreńevljaković1449, obecny dyrektor Sarajewskiego Teatru Wojennego, teatr w takich
kryzysowych sytuacjach robi się o wiele bardziej spontaniczny, czy też naturalny, tworzy
bardziej naturalną i silniejszą relacjąę pomiędzy aktorem i widzem. Wojna przynosi
bezpośredniość, otwartość, prostotę, na którą widzowie reagują. Ten teatr przywołuje na myśl
Można przywołać tu pojęcie „świętego teatru‖ Petera Brooka1450, w którym aktorzy i
widzowie motywowani są tą samą potrzebą i głodem odkrywania prawdy o rzeczywistości.
Ten teatr odpowiadał na potrzeby oblężonej zbiorowość, których ani polityka, ani kościół nie
były wówczas w stanie zaspokoić.

1449
1450

Ibidem, s. 144.
P. Brook, Pusta przestrzeń, WaiF, Warszawa 1977.

342

