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Introduction:
Exhibiting Violence
The centennial of the outbreak of the First World War has given rise to a number
of prominent exhibitions. As Europe increasingly conceives of itself as a peaceful
continent, the commemoration of war, atrocities and mass violence is gaining
ground in museums — not as the celebration of victory, but as a means of evoking
the horrors of a violent past that has been happily left behind and to pay respect to
the victims. The traditional military museum, which glorifies the heroic traditions
of a nation in arms and waging just wars, seems increasingly out of date. As Jay
Winter has recently argued, war museums face the pitfall of pseudo–realism, even
if they avoid fetishizing the weapons on display. The more they attempt to pull the
visitor into the experience of battle — as can be seen in the permanent exhibition of
the Imperial War Museum in London — the more obvious it becomes that re–living
the existential threats and horrors of combat in the protected space of a museum is
simply not possible. Therefore, according to Winter, war museums should be sites
of contestation, inviting reflections on the extent to which violence fear, suffering
and death can actually be exhibited.1
These questions pertain to an ethical dimension that war museums easily
overlook. Ethnographic museums, on the contrary, have long discussed the ethical
limits of exhibiting objects that originate in one way or the other in violent contexts,
especially in colonial settings.2 Sensitive museologists have developed standards
to safeguard respect and reverence for human remains and sacred objects that
have been appropriated by force.3 Wiebke Ahrndt, the director of the Übersee–
Museum Bremen, emphasizes this issue in her discussion of the history and debates
1

J. W i n t e r, Museums and the Representation of War, [in:] Does War Belong in Museums? The
Representation of Violence in Exhibitions, ed. by W. M u c h i t s c h, Bielefeld 2014, pp. 21–37.
2
Quo vadis, Völkerkundemuseum? Aktuelle Debatten zu ethnologischen Sammlungen in Museen
und Universitäten, ed. by M. K r a u s, K. N o a c k, Bielefeld 2015.
3
International Council of Museums, ICOM–Code of Ethics for Museums, 2013. The ICOM Code
of Professional Ethics was adopted unanimously by the General Assembly of ICOM in Buenos Aires
on 4 November 1986. It was amended by the 20th General Assembly in Barcelona on 6 July 2001,
retitled ICOM Code of Ethics for Museums, and revised by the 21st General Assembly in Seoul on
8 October 2004.
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surrounding the Recommendations for the Care of Human Remains in Museums
and Collections, which the ‘Human Remains’ Working Group of the German
Museums Association issued in 2013. Such standards are equally applicable
for concentration camp memorial sites. Developed with regard to contested and
sensitive exhibits, they tend to be too easily discarded when shocking photographs
and other representations of violence are used to support narratives of cruelty and
victimhood, as often happens in war museums or museums of national history.
Krzysztof Banach pursues this issue further in “Exhibiting Violence or Teaching
Values? Historical Exhibitions at a Modern Museum of Martyrdom”, where he
looks at the example of the former concentration camp Majdanek.
The papers presented in this thematic volume address the limits of exhibiting
violence from different angles. Most of them originate from the workshop
‘Exhibiting Violence’ that was organised by the Imre Kertész Kolleg Jena in late
February 2014 and generously hosted by the Goethe Institute in Lille and the
Historial de la Grande Guerre in Péronne, France.4 Bearing in mind that the First
World War marked the beginning of a new form of exhibiting war and violence in
museums and sparked broader discussions as to how to include and exhibit civilian
suffering, the experience of total destruction and widespread death, the central
aim of this workshop was to discuss the origins of presenting violence and war in
museums both in Western and East Central Europe during and directly after the
First World War.5
A general view of theoretical discourses on war and violence is provided by
Wolfgang Knöbl in his article on the history of sociological thought on violence.
He suggests that in theorizing violence today, we must re–engage macro questions
and re–contextualize particular instances of violence in terms of broader political,
economic and social circumstances. Thomas Thiemeyer’s contribution surveys the
various forms and paradigm shifts in addressing war experience and displaying
the atrocities of war in museums and exhibitions of the First, but also of the Second
World War.
Popular images from the years 1914–1918 often presented war as an adventure
story, showcasing ideals based on the boldness and bravery of soldiers in combat.
This is discussed by Christine Brocks, who argues that these first war photos
were in most cases reconstructions. However, as propaganda was for a long time
primarily textual, visual representations were not censored consistently. Therefore,
these images cannot only be seen under the perspective of propaganda, but are
equally important as historical records.
4

For information on the workshop and the activities of the Imre Kertész Kolleg in this field see
<http://www.imre–kertesz–kolleg.uni–jena.de/index.php?id=711> and <http://www.cultures–of–history.
uni–jena.de/home/>.
5
C. B e i l, Der ausgestellte Krieg: Präsentationen des Ersten Weltkriegs, 1914–1939, Tübingen
2004.
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Issues central to a new ethics of presenting objects of war and violence
were discussed in the workshop, as was the impact of these debates on historical
museums and exhibitions. Petra Bopp’s paper, ‘A New Sensitivity? Photographs of
Violence of Wehrmacht soldiers in World War II’, examines the use of war photos in
two controversial exhibitions held in Germany in the 1990s: ‘War of Annihilation:
Crimes of the Wehrmacht 1941 to 1944’ and ‘Crimes of the German Wehrmacht:
Dimensions of a War of Annihilation, 1941–1944’. Both were instructive as to
the ways exhibitions can use photographs to create a historical argument, and
they initiated important debates on photography as a historical source as well
as on its ethical dimension. Felicitas Heimann–Jelinek reflects on the exhibition
‘Masks: An attempt to define the Shoah’, which she curated together with others
in Vienna in 1997 and which explored visitors’ reactions to being confronted with
the actual death masks of Nazi victims. As to the presentation of sensitive objects,
Richard Benjamin argues in his paper on the core exhibition of the International
Slavery Museum in Liverpool that museums ought to actively engage visitors with
relevant displays. In his view, a museum gives a broader outlook than a book and
may encourage its visitors to engage with issues they have learned about and to
do something. Paweł Machcewicz, on the other hand, discusses the role of the
Museum of the Second World War in Gdańsk primarily in terms of its capacity
to explain the past rather than to affect the present or future. A similar approach
guides the paper by Barbara Kirshenblatt–Gimblett on the role of violence in
the narration on Jewish historical experience and Polish–Jewish relations in the
POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. She discusses how anti–
Semitic violence is being given the appropriate weight without falling into the trap
of telling a teleological story that leads inevitably to genocide.
Pictures of violence are not much help to make us understand. They haunt us,
as Susan Sontag has pointed out. They satisfy our voyeuristic instincts, challenge
our moral impulse and undermine our capacity of thinking politically.6 Violent
histories and how they are represented in museums in many ways affect our
memory of the past as well as the ways we tell history. Thus the role of museums
and their potential as institutions of education, but also of propaganda, require
careful discussion.
The editors wish to thank Casey Butterfield, Jaime Hyatt and Bill Martin for
their diligent editing of the manuscripts and Jasper Tilbury for his translation of
Krzysztof Banach’s contribution.
Jena, January 2016
Joachim von Puttkamer, Dorothea Warneck

6

S. S o n t a g, Regarding the Pain of Others, London 2004, p. 80 and pp. 105–106.
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Sociology and its role in current theoretical discourses
on violence
In the last three decades, research on violence has become rather fashionable;
there is no longer a lack of theoretical and empirical literature on this topic.
Scholars within the humanities — ethnology, literary studies, historiography, and
many other disciplines — have produced an enormous amount of work that often
also demonstrates the fruitfulness of interdisciplinary cooperation.1 The impressive
range of results, however, makes it more and more difficult to get a clear overview
of new tendencies and theoretical twists within the research on violence, such
that any attempt to summarise the debate seems to be an almost hopeless task.
Therefore, and especially with respect to the aforementioned interdisciplinary
features of research on violence, it might seem somewhat pretentious to enter
the debate from the narrow point of view of a particular discipline, in this case
sociology. But although sociology is certainly not the leading discipline within
the research field on violence, it should be possible to justify my rather parochial
approach by emphasising two points. First, theoretical developments within
sociology are still influential with respect to the humanities in general: in–depth
knowledge about sociological research on violence will provide at least some
insights into related trends within sociology’s neighbouring disciplines. Second,
and more importantly, one could claim that the sociological discourse on violence
contains a clearly detectable logic in its sequence of theoretical arguments, a logic
which, at least in a rudimentary way, might be found in other disciplines as well. If
this is so, then information on the history of sociological thinking about violence
could help scholars to better understand the peculiar strengths and weaknesses of
theoretical turns in their own disciplines.
It is exactly this logic in the sequence of sociological arguments that I will
focus on in the main part of my paper. In Section One I will present a short outline
of ‘traditional’ sociological research on violence before I sketch the contours of

1

See for example Internationales Handbuch der Gewaltforschung, ed. by W. H e i t m e y e r,
J. H a g a n, Wiesbaden 2002.
Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CVII,
ramach
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2016,umowy
ZESZ. 1,830/P-DUN/2018
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

6

WOLFGANG KNÖBL

the new ‘phenomenological’ approach to violence that emerged in the late 1980s
and early 1990s (Section Two). I will then discuss particular problems of this new
approach, especially the attempts to link analyses of violence on the micro level
to macrostructures (Section Three). The last section (Four) will make a suggestion
about how the micro–macro problem could and should be dealt with within the
research on violence.
I

Founded at the end of the nineteenth century, sociology from the very beginning
of its history as a discipline showed considerable interest in phenomena of violence
in general and macro violence in particular. Wars always played a prominent role
in the writings of German sociologists and social scientists such as Max W e b e r
and Werner S o m b a r t in their theories on the emergence of the state’s monopoly
of legitimate violence (see Weber2) or their search for causal factors explaining the
rise of Western capitalism (see Sombart3). As interesting as their perspectives are,
however, it is obvious that they mostly focus on macro violence as a phenomenon
of the past, before the emergence of stable nation states undermined and destroyed
the originally strong position of powers such as cities and estates, allowing this
‘monopoly of legitimate violence’ to take hold. The war–prone period of European
absolutism is what made the dynamics of modern capitalism possible.
The consequence of this kind of historical–sociological reasoning is that war,
this peculiar phenomenon of macro violence, is only used as an explanatory device
and not seen as something that might be interesting in itself. War was important
for these ‘founding fathers’ of sociology, no doubt about that. But it was primarily
important in order to explain the more durable and peaceful contemporary social
structures and phenomena, which meant that the peculiar dynamics and brutality
of war, which were at least on the agenda of military theorists such as Carl
v o n C l a u s e w i t z,4 were more or less neglected or considered insignificant.
Moreover, even this one–sided interest in war was lost in the decades following
the foundational period of sociology. War received comparatively little study in
the era between the 1950s and the 1980s in particular, since many sociologists
strongly believed in the peaceful character of modernity and the pacifying effects

2

M. W e b e r, Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der verstehenden Soziologie, 5th rev. edn,
Tübingen 1985, pp. 815ff.
3
W. S o m b a r t, Krieg und Kapitalismus, Munich–Leipzig 1913.
4
C. v o n C l a u s e w i t z, Vom Kriege, Vollständige Ausgabe im Urtext mit völlig überarbeiteter
th
und erweiterter historisch–kritischer Würdigung von Dr. W. H a h l w e g, 18 edn, Bonn 1973.
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of modernisation and thus thought that there was no longer any need to deal with
such seemingly archaic phenomena.5
Something similar can be said about sociology’s perspective on micro violence.
The sociology of crime and deviance has been a sub–discipline since the 1920s at
the earliest.6 Individual violence was certainly not neglected within this research
field, but again the focus of most sociologists was a rather peculiar one: the causes
of crime and violence, to aid in the formulation of etiological theories emphasising
factors such as poverty, social inequality and sometimes ethnic tensions between
different groups. Whatever the merits of this kind of research, which certainly
remains one of the standard approaches within sociology and criminology today,
it was quite clear that this perspective was not developed in order to allow a close
look at the phenomenon of violence itself. In particular, past and present research
that attempts to find correlations or even causal relationships between poverty or
social inequality on the one side and violent behaviour on the other has always
been more interested in the complexity of the independent variable than in the form
of the dependent one, not least because in big data sets violent crime is always
predefined by the police, the public prosecutor, or the coroner. In this sociological
research tradition, violence becomes a kind of black box: sociologists can talk
about it but often don’t know what it actually is, what it looks like, or how it
happens in particular situations, because abstract factors such as poverty or social
inequality are rarely part of the violent act itself. To put it more metaphorically,
poverty and social inequality have always been too far away from the situation of
violence to give any meaningful insight into the processes and dynamics of violent
behaviour, so these violent processes have rarely been the focus of this particular
kind of sociological research.
II

The situation began to change in the 1980s, when new issues came up with
respect to both macro and micro violence. On the topic of macro violence, one
could probably claim that this somewhat new interest in violence had to do with
the then much–discussed problématique of modernity and postmodernity. At a time
when many intellectuals increasingly began to believe that Western modernity
was in crisis, its institutions dysfunctional and its principles no longer valid,
sociologists, too, started to reflect on the specific contours of the recent past. An
5

For an overview see H. J o a s, W. K n ö b l, War in Social Thought: Hobbes to the Present,
Princeton 2012.
6
This was one of the strengths of early sociology in the United States. See F.M. T h r a s h e r, The
Gang: A Study of 1,313 Gangs in Chicago, Chicago 1927, and W.F. W h y t e, Street Corner Society:
The Social Structure of an Italian Slum, Chicago–London 1955 [1943].
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intriguing question emerged during this process: If we cannot claim that modernity
is basically an enlightened and peaceful age in which atrocities have to be regarded
as exceptions or the remnants of former archaic periods, does this mean that the
institutions and principles of modernity are directly linked to mass violence, world
wars and even the Holocaust? Whatever the answer to such a disturbing question, it
became clear that an increasing number of prominent sociologists could no longer
believe in the peaceful character of modernity, so it was only logical that they
also began to take a stronger interest in the morphology of mass violence and its
interpretation.
In 1989, Polish–British sociologist Zygmunt B a u m a n published Modernity
and the Holocaust7, a book that tried to link racism and genocide to the very modern
and utopian idea of a perfect society that could and even should be built from
scratch. The Holocaust in particular was interpreted by Bauman as a by–product of
modernity made possible by the existence of an efficient bureaucracy. According
to Bauman, the Holocaust was an atrocity to be attributed not only to Germany and
the Germans, but to modern civilisation in general, because the specific contours of
modernity were what had made even the unthinkable possible. Bauman’s argument
was certainly highly influential within the discipline of sociology, and fruitful
for its further development insofar as it generated real interest in the existence
of certain types of mass violence for the first time, be they genocides or wars
or even the interlinkage between the two.8 But it was also clear that Bauman’s
interpretation did not answer all of the questions that should be asked with respect
to violence. What’s more, his arguments could be misleading. For example, was
it really true that the Holocaust was mainly a bureaucratised act of industrialised
killing, as the name of Auschwitz seems to suggest? Or was the Holocaust not
also the bloody slaughtering and shooting of millions of Jews by ‘ordinary men’,
by ‘butchers on the spot’?9 If this was the case, critics argued, Bauman’s analysis
was another distraction from the analysis of violence, since it focused only on the
sterile factories of death and not the bloodshed all over Europe caused by those
who shot, tortured and mutilated with their own hands. In short: a focus on the
logic of modernity tends to neglect the perpetrators and their bloody deeds, to
again disguise the dynamics and morphology of violence.10
One of the first scholars to try to avoid this trap was German sociologist
Wolfgang S o f s k y, who opened the debate in a creative way. His The order of

7

Z. B a u m a n, Modernity and the Holocaust, Ithaca 1989.
M. S h a w, War and Genocide: Organized Killing in Modern Society, Cambridge 2003.
9
C.R. B r o w n i n g, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in
Poland, New York 1992.
10
Such a critique obviously could also be directed towards Hannah Arendt’s famous and highly
influential interpretation, which made the bureaucrat Adolf Eichmann the emblematic figure of the
Holocaust, see H. A r e n d t, Eichmann in Jerusalem: On the Banality of Evil, London 2006 [1963].
8
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terror: The concentration camp is a kind of ethnographic account, a detailed
description of a particular site of Nazi violence.11 By describing the spatial details
of the terror regime in the concentration camp, Sofsky moved in the direction of
a phenomenological perspective on violence: for the first time, the descriptions
of violent acts included the smell, the flesh and the bones of the victims, as well
as details of the bloody art of torturing and killing by the perpetrators.12 Sofsky in
fact used methods that were already well known within the historical profession; in
The Face of Battle (1976),13 written almost two decades earlier, John K e e g a n had
described the ruthless and chaotic violence at three historic battlefields in a similar
way.14
Sofsky’s new approach hit a nerve, at least within German sociology, and
he became one of the most important proponents of the new ‘phenomenological’
approach to the study of violence that would go on to affect research into both macro
and micro phenomena.15 Despite all their theoretical differences, an increasing
number of prominent scholars began to influence the sociological discourse on
violence in a peculiar way, starting in the late 1990s: German sociologists such
as Heinrich P o p i t z, Birgitta N e d e l m a n n and Trutz v o n T r o t h a, as well
as literary critics such as Jan–Philipp R e e m t s m a16 were united by their aim
to move away from the mainly etiological focus on violence that had previously
dominated the discourse and concentrate on the phenomenon itself. Heinrich
Popitz’s differentiation between various forms of power became particularly
influential in this respect: once the distinction was made between instrumental and
authoritative power, between power as data compilation and power that physically
11

W. S o f s k y, The Order of Terror. The Concentration Camp, Princeton 1997 [1993].
It should be added here that the use of the term ‘phenomenological’ does not mean that authors
within this research tradition necessarily base their arguments on philosophical methods developed by
Edmund Husserl and his followers. Although some of the scholars writing on violence are certainly
influenced by Husserl, this is not the case for all of them. The reason they are often described as
belonging to the phenomenological camp has only to do with the fact that all of them are somehow
prepared to follow Husserl’s advice to go back zu den Sachen selbst (return to the things themselves),
i.e., to have a close look at the forms and dynamics of violence.
13
J. K e e g a n, The Face of Battle: A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme, London 1976.
14
See also M. G e y e r, Eine Kriegsgeschichte, die vom Tode spricht, [in:] Physische Gewalt:
Studien zur Geschichte der Neuzeit, ed. by T. L i n d e n b e r g e r, A. L ü d t k e, Frankfurt am Main
1995, pp. 136–161.
15
This phenomenological tradition of research could also build upon influential journalistic
accounts of violence; see, for example, B. B u f o r d, Among the Thugs, London 1991.
16
H. P o p i t z, Phänomene der Macht, 2nd expanded edn, Tübingen 1992; B. N e d e l m a n n,
Gewaltsoziologie am Scheideweg: Die Auseinandersetzung in der gegenwärtigen und Wege der
künftigen Gewaltforschung, [in:] Soziologie der Gewalt, ed. by T. v o n T r o t h a, Wiesbaden 1997,
pp. 59–85; T. v o n T r o t h a, Koloniale Herrschaft: Zur soziologischen Theorie der Staatsentstehung
am Beispiel des ‘Schutzgebietes Togo’, Tübingen 1994; J.–P. R e e m t s m a, Trust and Power: An
Essay on a Modern Relationship, Princeton 2012.
12
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damages and hurts the victim, research on violence newly focused on the latter
(Verletzungsmacht, in German). In this context, many new and interesting insights
have emerged with respect to the peculiarities and morphology of violence,
insights which were often based on action–theoretical reflections. Since the debate
on action theory was and is an international debate, it is no wonder that this new
phenomenological approach to violence spread to Anglo–American sociological
circles as well. The three major results of this type of research are therefore based
on a survey of an international research field rather than one limited to Germany.
They are as follows:
1. A close focus on violence has demonstrated that it often does not make much
sense to try to grasp violent deeds under the premise of purposive–rational and
teleological action. True, there are violent actions that might be described as highly
rational insofar as the perpetrators do indeed have a clear goal. This is something
one has in mind when one talks about, for example, cold–blooded murder or
industrialised killing. But these cases certainly do not represent the majority of
violent acts, which often follow a completely different logic than that assumed by
aficionados of rational–choice theory. In most circumstances, the use of violence
is not a choice like preferring Coca–Cola to Pepsi. As has been pointed out already
in the early 1990s by authors such as Jack K a t z17 in his analysis of gang–related
crime, violent acts are rarely explained by the instrumentality of violence, by
a kind of utilitarian calculus in the minds of violence–prone actors. Of course —
and to repeat it again — people sometimes do mutilate and kill for the sake of
money or other utilitarian concerns. But it is strong emotions, not the utilitarian
motive, that usually shape the act of killing. Dangerous and violent situations are
often sought out because of a certain ‘fascination with tempting fate’;18 a crime
with a potentially violent result often occurs because of the ‘powerful attractions
of sneaky thrills’; violent acts are often part of a ‘seductive play’19 attractive
to perpetrators. Katz reminded his fellow sociologists that a highly rationalist
approach to violence is often misleading and only reflects the prejudices of
progressive reformers who believe that crime is always a rational response to bad
social conditions. According to Katz, terms like ‘thrill’ or ‘kick’ are usually much
more appropriate when analysing situations of violence than a search for rational
motives. This also means that violence can be seen as an end in itself, which is why

17

J. K a t z, Criminals’ Passions and the Progressive’s Dilemma, [in:] America at Century’s end,
ed. by A. W o l f e, Berkeley 1991, pp. 396–417. See also J. K a t z, Seductions of Crime: Moral and
Sensual Attractions of Doing Evil, New York 1988; J. K a t z, Le Droit de Tuer, “Actes de la Recherche
en Sciences Sociales”, vol. CXX, 1997, pp. 45–59. For a more recent ethnographic account of violence,
see the comparative study by B. P a u l l e, Coming Hard: The Primacy of Embodied Stress Responses
in High Poverty Schools, “European Journal of Sociology”, vol. LV, 2014, pp. 83–106.
18
J. K a t z, Criminals’ Passions, p. 402.
19
Ibidem, p. 403.
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authors such as Reemtsma have introduced typologies20 of violence that carefully
distinguish between cases such as ‘raptive violence’, which uses the body of the
victim in order to allow the perpetrator some forms of (mostly sexual) behaviour,
and ‘autotelic violence’, which is exclusively focused on inflicting damage to the
body of the victim in order to destroy it. Autotelic violence has no meaning and
motive outside of itself: violent actions are committed for the sake of violence
alone. If this is so, then theoretical approaches that assume the rationality of violent
action are indeed rather unhelpful in highlighting and understanding the dynamics
of many forms of violence.
2. Jack Katz and others have also shown that the attraction of violence is not
something biological or psychopathological. It can only be explained in situations of
interactions that take place in a particular cultural setting. The attraction of violence,
this seduction of crime, is related to cultural pictures and symbolic frameworks
of power and domination. Katz has pointed this out with respect to youth gangs
in the United States: gangs do have ‘a mass appeal of the fascistic spirit’.21 The
feeling of being able to dominate the streets or a certain neighbourhood via one’s
own physical strength or the superiority of one’s own weapons is a most attractive
emotion — an emotion, however, that is framed by culturally specific icons and
narratives. One might think here of the experience of violence as something
being close to sovereignty, to unrestrained freedom or a somewhat godlike state
of superiority over others that in fact makes plausible the relationship between
violence and emotions — emotions which are actively sought by perpetrators, and
certainly not only by those in the inner–city United States.22 It should be added here
that even the instrumental use of violence is something which could and maybe
should be analysed with the aid of a culture–sensitive theoretical framework. Even
if cold–blooded murder rarely happens in the same way as its perpetrators have
imagined, since interaction effects (the situation!) always intersect the original
evil plan, this alleged detachment in the process of committing a violent crime is
not a natural thing but something learned in a cultural setting. Rationality, cold–
bloodedness and disinterest in the further consequences of one’s own evil deeds is
not an indication of no emotion, but a part of the emotional order of a particular
culture or milieu.

20

J.–P. R e e m t s m a, Trust and Power, pp. 54–66.
J. K a t z, Criminals’ Passions, p. 406.
22
See also the somewhat different approach by F. S u t t e r l ü t y, Intrinsische Gewaltmotive bei
jugendlichen Tätern, “Handlung Kultur Interpretation: Zeitschrift für Sozial– und Kulturwissen–
schaften”, vol. XI, 2002, pp. 242–260.
21
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3. Drawing in part on insights from Katz and from psychologists and experts
on military violence,23 Randall C o l l i n s has convincingly argued24 that the
use of violence is in fact a difficult thing, i.e., that violence is rarely something
conveniently at hand, even if actors in principle do have the will to resort to it.
Most people, regardless of their culture, refrain from using violence and prefer to
avoid violent confrontations; many of these violent actions — if and when they
happen — do not last very long. If this is the case, a core focus on the particular
motives of perpetrators or on their somehow awkward cultural background will not
help our analysis. As Collins argues, we all have violent motives and fantasies, but
not all of us are using violence. This makes it necessary to focus less on motives
and more on interactions, situations and situated microprocesses of violence. It
is this interactionist account of violence that has been one of the most fruitful
avenues of research on violence in the past two decades, especially since Collins
was able to convincingly demonstrate, with many examples, how outbreaks of
mass violence such as massacres can be understood as a kind of forward panic,
in which a rush into extremely violent behaviour should somehow dissolve the
tensions in a situation, even though the motives for killing did not exist before this
forward panic. ‘In forward panic, the pathway is a rapid emotional flow during
a discrete local episode, beginning with the tension of the fight itself, transformed
into a sudden rush of frenzied overkill in an atmosphere of hysterical entrainment.
It is like an altered state of consciousness, from which the perpetrators often emerge
at the end as if returning from an alien self’.25 This point is used by Collins to again
claim that motives and cultural norms rarely explain violent acts; the decisive
trigger is the situated interaction. Any teleological explanation of violent acts, such
as a search for motives, is therefore highly misleading most of the time.
Taking these three theoretical insights into consideration — and it would
certainly be possible to name many more — we can argue quite plausibly that
a successful research paradigm has been established to which many now subscribe,
especially those from a younger generation of sociologists who are enthusiastically
following the paths shown to them by the authors mentioned above. This new
approach is not without problems, however. These have to do with the question
of whether this particular paradigm can be elaborated any further, since most of
the interesting action–theoretical questions — see above — have already been
brought up. What then can be gained by further studies on war, colonial and ethnic
violence, pogroms, street fighting, violence between couples and other incidences

23

S.L.A. M a r s h a l l, Men against Fire: The Problem of Battle in Command in Future War, New
York 1947; D. G r o s s m a n, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and
Society, Boston 1995; D. G r o s s m a n, B.K. S i d d l e, Psychological Effects of Combat, [in:]
Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict, vol. III: Po–Z, San Diego [etc.] 1999, pp. 139–149.
24
R. C o l l i n s, Violence: A Micro–Sociological Theory, Princeton 2008.
25
R. C o l l i n s, Violence, p. 100.
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of violence? Of course, all these forms of violence can be analysed and described
in ever more detail. Perhaps this is a valuable thing in itself, because it increases
our knowledge in one way or another of various forms of violence. But there are
dangers and traps as well, and at least two of them should be mentioned: First,
there is the danger of a kind of pornography of violence. Looking at violent acts
does have a certain attraction that is not too dissimilar from that of watching sexual
behaviour, and certainly not all authors within the phenomenological research
tradition have kept a sufficient distance from this pornographic seduction. Second,
there is the trap of positivism, which can be highlighted by asking the famous
question, ‘Knowledge for what?’, i.e., what is the purpose of collecting all this
data on violence and seeking the recollections of persons who have experienced
violence in the past if none of it leads to new theoretical insights?26
These two traps and dangers have been noticed by at least some of the scholars
working within the phenomenological research paradigm and by some of those
influenced by it. They have realized that the attempt to focus on violence itself
has pushed macro questions into the background, that descriptions of violent acts
have become more and more detached from the larger social and political context.
In fact, wars and massacres tend to look pretty much the same from a micro
perspective, and sometimes those violent acts have been described as if a kind of
anthropological condition of humankind were at stake here, since violent acts can
be found all over the world. But such a position is highly problematic, and therefore
it is most welcome that there are now serious attempts to return to the macro level.
The next part of my paper, however, argues that although we can and should return
to the macro level, attempts to do so often run into problems because of their use of
macro concepts that are not sufficiently historicised or contextualised. This brings
me to terms and theorems such as ‘spaces of violence’ (Gewalträume), ‘markets
of violence’ (Gewaltmärkte) and ‘cultures of violence’ (Gewaltkulturen) that have
recently gained currency.
III

I will be very brief with respect to the last of these concepts, ‘cultures
of violence’. This term is actually quite old, but in the last two decades has
experienced a rather surprising revival. It is difficult to define, however, and at
least some of the attempts to use the concept as an explanatory device in order
to make sense of particularly high levels of violence have turned out to be rather
disappointing, at least within sociological research. In this context it might be
26

Both criticisms have been directed at the more recent work of Wolfgang Sofsky, insofar as it
was asked whether and how his all–too–detailed descriptions of violent acts could be linked to
sociological arguments at all (see W. S o f s k y, Violence: Terrorism, Genocide, War, London 2004).
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interesting to mention the debate on the high murder rates in the American South.
Scholars in the late 1960s and early 1970s tried to argue that there was a ‘regional
culture of violence’ here and thus a historical tradition originating in the times of
slavery, which might explain why the South was much more violent than, say, New
England.27 The narrative usually involved an aristocratic tradition of slave owners
defending their honour, which inclined them to use violence rather easily — in
contrast to the gentlemen of New England — and affected not only the behaviour
of masters, but also that of slaves. As plausible as such an interpretation might
look at first sight, it was also criticised very harshly and convincingly, not least
for methodological reasons: as can be demonstrated, the explanatory effect of
such a ‘culture of violence’ disappears rather quickly if one takes into account
the specific rates of poverty, inequality, etc. in the American South, which means
that the explanatory power of such structural factors is indeed much stronger than
any Southern cultural peculiarities.28 This little story of the history of sociology
does not prove that historical or sociological accounts of violence based on the
concept of a ‘culture of violence’ are useless per se, of course. One cannot and
should not rule out that such cultures did and still do exist. But we must at least
take into consideration that there is always the danger of false deductive reasoning,
for example that if the specific levels of violence in a society cannot be explained,
then they must simply be attributed to a specific ‘culture of violence’. Thus, the
‘culture of violence’ argument is always at risk of becoming a mere substitute for
explanations that have failed in the past. In addition, the question of what the term
‘culture of violence’ actually means is difficult to answer. Does it mean that all
persons within a particular culture are inclined to use violence? If this is not the
case, how then to explain the differences among different people within the same
culture? Has it got something to do with culture as well, or with other, non–cultural
factors, such as structural ones?
It is an open question whether the difficulties just mentioned in using the
concept of a culture of violence to analyse American society will haunt historical
and sociological research on other parts of the world as well. Is it really beyond
doubt, for example, that Russian peasants who fled to the cities before and after the
Russian Revolution of 1917 caused the enormous level of urban violence because
they brought with them a ‘culture of violence’ originally found in traditional
Russian villages?29 Maybe, but maybe not! Time — and further historical and
sociological research — will tell. But one should be aware that there is a history

27

S. H a c k n e y, Southern Violence, “American Historical Review”, vol. LXXIV, 1968/1969,
pp. 906–925; R.D. G a s t i l, Homicide and a Regional Culture of Violence, “American Sociological
Review”, vol. XXXVI, 1971, pp. 412–427.
28
K.D. H a r r i e s, Serious Violence: Patterns of Homicide and Assault in America, Springfield
(Ill.) 1990, chap. 4.
29
J. B a b e r o w s k i, Verbrannte Erde: Stalins Herrschaft der Gewalt, Munich 2012, p. 40.
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of failed attempts to push culture arguments in order to explain social phenomena.
The social sciences have invented many so–called cultures, among them the once
famous ‘culture of poverty’, an invention of American anthropology in the 1960s30
that rapidly lost plausibility after devastating criticism. We would do well to be
sceptical of whether the concept of a ‘culture of violence’ will do much better.
The two terms ‘markets of violence’ and ‘spaces of violence’ should be treated
together, since they share a common history. German anthropologist Georg E l w e r t
argued in the mid 1990s31 that recurring periods of war and violence in many parts
of our contemporary world and in much of Africa in particular can only be explained
by a certain constellation: he claimed that ‘spaces open to violence’ (gewaltoffene
Räume) in which there is no state monopoly of violence might lead to a spiral of
violence propelled by the economic motivations of the actors involved. In such
spaces, where regular economic transactions have often completely disappeared
and looting and plundering have become the only meaningful activities to gain
resources, collective and individual actors are able to use violence in a rational
way and thus establish long–lasting ‘markets of violence’, in which they make
a living by regularly using violence in order to create income. Elwert’s analysis32
was obviously very much based on principles of rational choice and was also
heavily criticised for exactly that reason. As German sociologist Hartmann
T y r e l l33 argued in an essay in 1999, it is highly doubtful whether the violence of
rival individuals and groups — in contrast to the competition of economic actors
— can really be organised in such a rational and stable way as Elwert suggested
when he introduced the term ‘market’ into the analysis of violent interactions.
The unintended consequences of the use of violence are simply much too great
(for the victims as well as the perpetrators!) to allow the establishment of durable
social structures, of ‘markets’ exclusively based on violence. This point is further
emphasised in the aforementioned observation that violence cannot and perhaps
should not be explained by motives, but rather by situated interactions and thus by
dynamic processes that neither follow the plans of actors nor are coherent enough
to create market–like structures.
Similar problems can be detected when the term ‘spaces of violence’ is used,
because this concept is often based on the rather dubious Hobbesian hypothesis
30

O. L e w i s, The Culture of Poverty, “Scientific American”, vol. CCXV, 1966, pp. 19–25.
G. E l w e r t, Gewaltmärkte: Beobachtungen zur Zweckrationalität der Gewalt, [in:] Soziologie
der Gewalt, ed. by T. v o n T r o t h a, pp. 86–101.
32
The concept was quickly used to characterize other world regions and historical periods as well;
see, for example, M. R i e k e n b e r g, ‘Mikroethnien’, ‘Gewaltmärkte’, Frontiers: Ethnische Kriege
in Lateinamerika im 19. Jahrhundert, [in:] Politische und ethnische Gewalt in Südosteuropa und
Lateinamerika, ed. by W. H ö p k e n, M. R i e k e n b e r g, Cologne–Weimar–Vienna 2001, pp. 109–
130.
33
H. T y r e l l, Physische Gewalt, gewaltsamer Konflikt und ‘der Staat’: Überlegungen zu neuerer
Literatur, “Berliner Journal für Soziologie”, vol. IX, 1999, pp. 277f.
31
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that in regions without a strong state tradition, anarchy and massive violence must
immediately follow. One could claim that at least some of the central arguments
in such important studies as Jörg B a b e r o w s k i’ s Verbrannte Erde, Timothy
S n y d e r’ s Bloodlands, or Felix S c h n e l l’ s Räume des Schreckens34 are related
to this hypothesis. If so, then these arguments undoubtedly contradict the results
of the phenomenological research paradigm presented above, because one of its
most important findings was that violence can rarely be explained by pointing to
actors rationally choosing the proper use of violent means to achieve their ends.
Indeed, when Baberowski is talking about ‘spaces of violence’ in Soviet Russia, for
example, his focus is not space per se, nor even the discretion of rational actors who
might exploit the situation in such a spatial setting. Quite the contrary: Baberowski
only emphasises that the brutal violence either organised or orchestrated in regions
not under strict Soviet control was usually the will of Stalin’s bureaucracy. Thus, it
is not the gewaltoffener Raum that explains the violence, but the actions of a certain
type of administration, one that (possibly for lack of other means) ruthlessly tries to
implement its goals in a particular situation and in the process often unintentionally
creates conditions in which the level of violence reaches enormous heights and
conditions of violence emerge that were completely unplanned.
As our discussion of concepts such as ‘culture of violence’, ‘markets of
violence’ and ‘spaces of violence’ should demonstrate, it is indeed difficult to
link the insights of the phenomenological research tradition of violence (which is
primarily directed towards micro phenomena) to theoretical approaches dealing
with the meso and/or macro level. The difficulty arises, I strongly believe,
because these macro concepts — and this is as true for ‘culture’ and ‘markets’ as
it is for ‘spaces’ — misleadingly either claim the status of a dehistoricised and
decontextualised variable or tend to be rather metaphorical and thus vague enough
that one might ask whether they stand for something else undeclared.
IV

Demands for closing the gap between analyses of micro phenomena on the
one hand and macro phenomena on the other are basically as old as the social
sciences, and new theoretical attempts have been made again and again to solve
this obviously persistent problem. As we all know, none of the solutions so far
has turned out to be completely satisfactory; this paper can hardly be expected to
overcome the difficulties of such a project. Indeed, this is not my intention. What
I will do instead in the remainder of this text is to make some simple suggestions

34
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with respect to how one should proceed in analysing violence in order to avoid the
most obvious mistakes.
If it is correct that decontextualised and ahistorical macro concepts are
highly problematic, as argued above, then the obvious conclusion is to use only
such macro theoretical terms as by necessity do have some historical content and
which, at the same time, are closely related to actors. I would claim that the idea
of ‘institution’ does fulfil these two requirements, so that it seems plausible to look
at violence from an institutionalist point of view. To put it somewhat differently:
if one wants to preserve the action–theoretical and microsociological insights
gleaned by the phenomenological research tradition on violence without losing
contact with the larger macro context, then institutionalist thinking is still one of
the most convincing solutions at hand. This is so because it is nearly impossible
to understand an institution without taking into account the actors within these
institutions and the social environment around these institutions, which means at
the same time that institutionalist reasoning is the most convenient tool to link
micro and meso/macro levels of analysis.35
In the context of research on violence, it can be argued that many (but certainly
not all!) of the violent phenomena historians and social scientists are interested in
can be grasped by identifying those institutions involved which explicitly have been
created in order to use violence, be they armies, police forces, militias, etc.36 This
would be the first step. In a second step it might be helpful to isolate the logic of
action within these particular institutions, since it is quite obvious that, although all
of them use violence in some way, they each bring it into play in a particular way.
For example, whereas the military uses massive violence in order to kill as many
enemies as possible, police forces obviously have a different agenda of violence
because it is their task to survey and control public spaces with a rather economical
use of violence.37 Max Weber’s idea of formulating ideal types in order to grasp
reality becomes useful at this point. The third step — and this is by necessity again
based on Weber’s ideal types — requires that researchers ask how the institutions
under investigation actually function and how much each institution deviates from
its respective presumed logic of action. If, for example, the differentiation between
the military and the police has been blurred for some reason — war, revolution,
ideological requirements or other circumstances — then this blurring must be one of
the most important focuses of research because in this case not only do the levels of

35
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rational choice brand is the one least suitable for analyzing the complexity of violent interactions.
36
I will obviously not claim that violent macro events are always initiated by institutions close to
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violence tend to become indiscriminate, but also the targets of violent actions, with
often terrible consequences.38 The fourth step brings the micro level of violence
into the picture: researchers should look into situations where the dedifferentiation
between formally separate institutions often allows actors enormous discretion
with respect to their behaviour. This is where decisions happen on the spot, where
all the phenomena described so convincingly by Randall Collins and others can be
observed: those usually undefined situations that can cause the rush into violence,
which can cause massacres, which can make violence an end in itself, engendering
phenomena that cannot be grasped by action–theoretical accounts that assume the
inherent rationality of social behaviour. In a fifth step, researchers must examine
whether and how violent actions on the micro level will have feedback effects
on the institutions involved, i.e., whether and how the macro order is changed by
processes going on at a lower level of aggregation. This is particularly important
because such feedback effects might help to explain why policy measures often
become more and more radical and how a spiral of violence is triggered through
which the level of violence can reach enormous heights, even if this was not the
original intent of those responsible in governments and state institutions.
In sum, it would be my claim that such a step–by–step analysis of violence is
still the best way to link micro and macro levels of analysis, as was so marvellously
demonstrated some time ago in Gerd S p i t t l e r’ s and Trutz von Trotha’s analyses
of violent forms of domination in (colonial) Africa.39 These groundbreaking studies
highlighted the micro dynamics of violence by relying on an institutionalist account
of structures of power. Von Trotha, for example, explained the often enormous
brutality of the violent actions demanded by German officers and implemented by
German troops in order to control Togo not by referring to a particular militarist
German culture or by pointing to the possibilities offered by the existence of open
spaces, but by a careful investigation of the institutionalist logic of domination in
this German colony. One of the major achievements of von Trotha’s ‘Koloniale
Herrschaft’ was and remains his demonstration that a phenomenological approach
to violence does not preclude institutionalist reasoning but, on the contrary, makes
it necessary, in order to avoid the aforementioned gap between micro and macro
levels of historical–sociological analysis.
Whether such a link between the different levels of analysis can be visualised
in pictures, films, artefacts or other means, as many museum curators hope, remains
to be seen.

38

This is the basic theoretical assumption behind Martin Shaw’s thesis of a close relationship
between war and genocide; see M. S h a w, War and Genocide.
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G. S p i t t l e r, Herrschaft über Bauern. Die Ausbreitung staatlicher Herrschaft und einer
islamisch–urbanen Kultur in Gobir (Niger), Frankfurt am Main–New York 1978; T. v o n T r o t h a,
Koloniale Herrschaft.
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Fighting and dying for the fatherland:
War violence in popular pictures and picture postcards
in Germany, 1914–1918
The outbreak of the Great War in August 1914 did not take Europe by surprise.
Yet its intensity and the scale of destruction and violence were unprecedented. It
became not only the first instance of total war, but also the first ‘mediatised war’,
since press coverage from all theatres of war was overwhelming and brought the
conflict into the living rooms of the home front via newspapers, bulletins and other
media.1 State and military authorities in every European country started to control
the press in order to influence the public image of their respective achievements.
Propaganda offices were implemented to support the war effort and to convince the
people at home and on the front lines to sacrifice their most precious belongings
and even their lives for the fatherland. Vast amounts of propaganda material were
produced in this context.
Of all the different forms of representation of the war, pictures played
a significant role. The importance of images has been a staple of recent
historiography since at least the ‘visual turn’ or ‘pictorial turn’.2 Along these
lines, a number of studies on the Great War have drawn on different kinds of
visualisations.3 In this paper I am interested in the visualisations of violence in
1

G. P a u l, Bilder des Krieges. Krieg der Bilder: Die Visualisierung des modernen Krieges,
Paderborn 2004, p. 105ff.
2
W.J.T. M i t c h e l l, The Pictorial Turn, “Artforum”, vol. XXX, 1992, pp. 89–94; G. B o e h m,
Die Wiederkehr der Bilder, [in:] Was ist ein Bild?, ed. by G. B o e h m, Munich 1994, pp. 11–38.
3
To name only a few: on posters see M. A l b r i n c k, Humanitarians and He–men: Recruitment
Posters and the Masculine Ideal, [in:] Picture This! World War I Posters and Visual Culture, ed. by
P. J a m e s, Lincoln (N.E.) 2009, pp. 312–339; J. A u l i c h, J. H e w i t t, Seduction or Instruction?
First World War Posters in Britain and Europe, Manchester 2007; F. K ä m p f e r, Plakat, poster,
affiche, manifesto...: Des Weltkriegs große bunte Bilder, [in:] Bildpropaganda im Ersten Weltkrieg, ed.
by R. Z ü h l k e, Hamburg 2000, pp. 125–143. On photography see A. H o l z e r, Die andere Front:
Fotografie und Propaganda im Ersten Weltkrieg, Darmstadt 2007. On press illustrations see T. N o l l,
Sinnbild und Erzählung: Zur Ikonographie des Krieges in den Zeitschriftenillustrationen, 1914–1918,
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popular pictures of the Great War, focusing on the question of what kind of ‘war
image’ they constructed and how military and state authorities tried to intervene in
the process in order to establish a positive such image. The material I am looking at
consists mainly of picture postcards from the period between 1914 and 1918, since
they represent one of the most important types of popular images at the time in
terms of numbers, circulation, and popularity. In my analysis, I will first outline the
strategies applied by official censorship and propaganda authorities to influence
the visual representation of the war, and war violence in particular, and explore the
impact of these strategies on the market of public images and, consequently, on the
public image of the war. Second, I will take a look at the motifs dominating the
market of popular pictures between 1914 and 1918 and at how these changed over
the course of time. Here the focus will be on the difference between photographs
and graphic works and on what kind of war image they constructed.
CENSORSHIP OF POPULAR IMAGES

It is well known that the Great War was the starting point for strict and
effective press control.4 This is certainly true for textual material, yet does not
apply to the same degree to images. Until 1918 the censorship of images was
mainly characterised by a lack of consistent general regulations, which created
massive confusion among image producers about what was allowed and how one

[in:] Die letzten Tage der Menschheit: Bilder des Ersten Weltkrieges, ed. by R. R o t h e r, exhibition
catalog German Historical Museum Berlin, Berlin 1994, pp. 259–272; T. E i s e r m a n n,
Pressephotographie und Informationskontrolle im Ersten Weltkrieg: Deutschland und Frankreich im
Vergleich, Hamburg 2000; G. P a u l, Bilder des Krieges. On caricature see E. D e m m, Propaganda
and Caricature in the First World War, “Journal of Contemporary History”, vol. XXVIII, 1993,
pp. 163–182; N. W e i s e, Der Krieg in der Karikatur: Deutsche Witzblätter, 1914–1918, “Historische
Mitteilungen”, vol. XVII, 2004, pp. 178–194; E. S a c k m a n n, Propaganda im 1. Weltkrieg: Lustige
Blätter in ‘ernster Zeit’, “Deutsche Comic–forschung”, vol. X, 2014, pp. 18–36. On postcards see
C. B r o c k s, Die bunte Welt des Krieges: Bildpostkarten aus dem Ersten Weltkrieg, 1914–1918,
Essen 2008.
4
See J. W i n t e r, Propaganda and the mobilization of consent, [in:] The Oxford Illustrated
History of the First World War, ed. by H. S t r a c h a n, Oxford 2014, pp. 216–225; T. P a d d o c k,
World War I and Propaganda, Leiden 2014; A. S c h m i d t, Belehrung Propaganda Vertrauens–
arbeit: Zum Wandel amtlicher Kommunikationspolitik in Deutschland, 1914–1918, Essen 2006;
M. J e i s m a n n, Propaganda, [in:] Enzyklopädie Erster Weltkrieg, ed. G. H i r s c h f e l d,
G. K r u m e i c h, I. R e n z, Paderborn 2004; D. W e l c h, Germany, Propaganda and Total War,
New Brunswick (N.J.) 2000; W. D e i s t, Zensur und Propaganda in Deutschland während des Ersten
Weltkrieges, [in:] Militär, Staat und Gesellschaft: Studien zur preußisch–deutschen Geschichte, ed. by
W. D e i s t, Munich 1991, pp. 153–163; K. K o s z y k, Deutsche Pressepolitik im Ersten Weltkrieg,
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could get pictures released by the various state and military authorities responsible
for the censorship of images.
During the first few weeks of the war, image censorship focused primarily on
issues of military and strategic secrecy. Graphic works were therefore under less
scrutiny than photographs, which were considered to be able to capture authentic
details of warfare. With this in mind, German state and military authorities were
eager to control and limit the scope of action of image producers on the front lines.
The press photographers who were allowed to accompany the troops to the various
theatres of war — the first embedded war correspondents of the twentieth century5
— were under the strict control of an officer and could not move about freely on the
front lines. They had to follow the regulations issued by the Deputy General Staff
in October 1914 in order to influence the process of producing photographs from
the front lines right from the start. According to these regulations, photographers
were obliged to depict ‘important topics from a patriotic perspective and nothing
sensational or attention–seeking’. The images were supposed to prove that the
‘German army tries to avoid unnecessary hardship’. Important buildings in the
occupied territories were to be photographed to show that they were ‘undamaged’,
primarily in response to the Entente’s accusations of atrocities.6
A second level of censorship drew on the publication and distribution of
images. From the outset of the war, image producers were required to hand in three
copies of all images ‘which bear reference to the current war’ to the numerous
different censorship offices implemented in the Reich from August 1914 onwards.7
Photographs from the theatres of war had to be sent to Department IIIb of the
Deputy General Staff in Berlin8 and material depicting naval objects to the Naval
Staff or the Information Department of the Reich Naval Office. All other war images
had to be submitted to regional censorship offices in the respective Deputy General
Commands, which numbered more than fifty throughout the Reich. A censorship
office would keep two of the three copies in case of a positive decision and all

5

It was not easy to get admitted as an official war correspondent. Out of the approximately 500
photographers who applied at the beginning of the war, 15 were selected (Bericht des Dr. Goerke,
Berlin, vor der Freien Photographischen Vereinigung zu Berlin am 17.12.1915, “Photographische
Rundschau”, 1915, “Kl. Chronik”, no. 3, p. 9f.; “Liste der auf dem Kriegsschauplatz zugelassenen,
zum Photographieren berechtigten Personen”, Bayerisches Hauptstaatsarchiv Munich Department IV
[BHStA Munich — IV, MKr. 1710, fo. 46]).
6
Deputy General Staff, department III B, “Anweisungen für Kriegs–Photographen und
Kinematographen”, 8 October 1914, BHStA Munich — IV, MKr. 1710, fo. 44.
7
War Ministry to Deputy General Command XIV, 29 April 1915, BHStA Munich — IV, MKr.
13345/2.
8
Deputy General Staff, 17 September 1914, BHStA Munich — IV, MKr. 1710, fo. 36, Deputy
General Staff, 30 October 1914, Generallandesarchiv (GLA) Karlsruhe, 236–22708; Deputy General
Staff, 5 November 1914, Bundesarchiv–Militärarchiv (BA–MA) Freiburg, RM 3 — 10296, fo. 22.
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three if it did not release the picture.9 The enormous number of letters written by
publishing houses, photographic studios and small postcard manufacturers shows
that many of them had huge difficulties in finding their way through the complicated
censorship procedures. To make matters worse, the release of pictures by a regional
censorship office applied only to its respective area. If picture producers wanted to
publish their material in the whole country, they had to hand in the image to every
single regional censorship office. In several cases, the same picture was admitted
in one area and banned in another.10 This procedure changed only in March 1915.
From then on, the approval of one censorship office was sufficient.11 However,
archival material demonstrates that even after this point, censorship decisions were
anything but consistent12 and that some pictures were confiscated by the police
even after their approval by censorship authorities.13
Until September 1915 no specific regulations regarding the censorship of
pictures existed apart from the overall directive that no military or strategic details
should be revealed in texts or in pictures. But in many cases, even clearly ‘fictional’
pictures were banned by censors, causing many complaints.14 When the ‘Grundsätze
die Handhabung der Bildzensur betreffend’ (‘Regulations regarding the censorship
of images’)15 were issued in September 1915, the number of complaints actually
increased,16 since from then on censors also had to assess ‘artistic depictions’ and
‘illustrative photographs’. According to the ‘Grundsätze’, censors were to ‘release
them to the greatest possible extent’, even if they depicted ‘the very seriousness
of the war (including scenes of fighting, dead, or severely injured soldiers)’. The
amended edition of the ‘Grundsätze’ from November 1915, however, added quite
9

Imperial Navy Office to Central Office for Foreign Services, 2 January 1916: BA–MA Freiburg,
RM 3 — 9875, fos 207–208.
10
Prussian War Ministry to Bavarian War Ministry, 17 November 1915, BHStA Munich — IV,
MKr. 13344, fo. 217.
11
War Ministry, 16 March 1915, BHStA Munich — IV, Stv. Gen. Kom. I. AK, 1756.
12
War Ministry to all Deputy General Commands, 17 November 1916, BA–MA Freiburg, RM 3
— 10297, fo. 129. See “Papier–Zeitung”, 2 May 1915, vol. XXXV, p. 735.
13
Imperial Naval Office to Company Schuh & Co., 23 March 1915, BA–MA Freiburg, RM 3 —
10287, fo. 257; Imperial Naval Office to Meissner und Buch, 24 September 1914, BA–MA Freiburg,
RM 3 — 10281, fo. 144.
14
Jungdeutschland Post to Imperial Naval Office, 17 September 1914, BA–MA Freiburg, RM 3
— 10281, fos 121f.; Der Stein der Weisen: Illustrierte Zeitschrift zur Verbreitung naturkundlichen und
technischen Wissens to Imperial Naval Office, 23 September 1914, BA–MA Freiburg, 3 — 10281, fos
163f.
15
Deputy General Staff to all censorship offices, 23 September 1915, BA–MA Freiburg RM 5 —
3796, fos 222–223.
16
Prussian War Ministry to Oberkommando in den Marken, 12 August 1915, BHStA Munich —
IV, stv. GK I. AK, 1702; Illustrations Gesellschaft mbH to Imperial Naval Office, 26 April 1916, BA–
MA Freiburg, RM 5 — 3725, fo. 81; War Ministry to Imperial Naval Office, 18 August 1915, BA–MA
Freiburg, RM 3 — 10296, fo. 93; HStA–MA Stuttgart M 77/1–715, fo. 161.
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a few restrictions in this respect, including the highly interpretative sentence:
‘Exaggerated depictions of the horrors of war are to be avoided, as are those which
might be interpreted in a negative way by our enemies’.17 Prisoners of war were
only allowed to be shown when their names were given, in order to avoid having
missing persons wrongly identified or recognised. Pictures of dead and injured
German soldiers were only allowed when their faces were not recognisable;
those of severely mutilated or blind soldiers could only be published when they
conveyed ‘not the[ir] suffering but the[ir] care’.18 This version of the ‘Grundsätze’
was adopted without further amendments for the ‘Zensurbuch für die deutsche
Presse — Leitsätze für die Bildzensur’ (‘Censorship book for the German press
— regulations for the censorship of images’) by the Oberzensurstelle of the War
Press Office in Berlin published in March 1917. The ‘Zensurbuch’ was the main
reference book for censors throughout the Reich, but censors in regional offices,
particularly in the Southwest of Germany, were eager to follow their own path.19
As early as three weeks after the beginning of the war, the Bavarian War
Ministry issued a decree ‘regarding the control of picture postcards with war motifs.
Unfortunately many of them disparage the reputation of the German culture and the
German army and its military achievements’.20 With this the Bavarian government
went far beyond the general directive for the censorship of images, which is another
example of the inconsistencies in this field. The decree referred to the flood of so–
called Hetzpostkarten, supposedly humorous graphic works or cartoons on picture
postcards depicting the enemies in a humiliating and disparaging fashion. These
included illustrations of the well–known poem Jeder Schuss ein Russ; jeder Stoß
ein Franzos’, jeder Tritt ein Brit (‘Every shot a Russian, every push a Frenchman,
every kick a Brit’). Or they showed ‘The European Menu’ with ‘Gallic chicken
soup’ and ‘Russian bear ham’, or German and Austrian soldiers beating up their
enemies, the German Michel sweeping them away with a broom, enemy politicians
or state representatives hanging from the gallows or suffering from diarrhoea, and
so on. ‘Humorous’ picture postcards and pictorial broadsheets with military motifs
were already common before the First World War, but only from 1914 onwards
did the images of the decadent Frenchman, the cowardly Brit and the lice–ridden,
drunken Russian inundate the market of popular pictures. It is difficult to estimate
how many of these postcards were produced and sold, but according to newspaper
articles and references in the main newsletter for the postcard industry they must

17

Deputy General Staff, November 1915, BHStA Munich–IV, stv. GK I. AK, 1756.
Deputy General Staff to all censorship offices, 23 September 1915, BA–MA Freiburg, RM 5
— 3796, fos 222–223.
19
For differences between the War Press Office in Berlin and the Press Office of the Bavarian War
Ministry see C. B r o c k s: ‘Unser Schild muss rein bleiben’: Deutsche Bildzensur und –propaganda
im Ersten Weltkrieg, “Militärgeschichtliche Zeitschrift”, vol. LXVII, 2008, pp. 31ff.
20
BHStA Munich — IV, MKr. 13344, fo. 3a.
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have been very popular:21 of the approximately five hundred postcard motifs that
were banned during the first twelve weeks of the war in a Bavarian censorship
office, only five or six did not belong to this group.22
The Bavarian War Press Office gave two reasons these pictures had to
be withdrawn from circulation. First, there was a political implication: these
‘dangerous’ products would diminish Germany’s reputation in the neutral countries
and lead to false assumptions about Germany’s military strength, which would
subsequently pose a security threat.23 But most importantly, as the main newspaper
for the book industry summarised, these picture postcards were considered
inappropriate in view of the ‘dignity of the German nation fighting for its existence’
and the ‘seriousness of the situation’.24 Other censorship offices in Wurttemberg and
Saxony followed the Bavarian policy in November 1914,25 meaning that the ban on
objectionable popular pictures was affecting all major German cities involved in
the publishing industry, such as Munich, Stuttgart and Leipzig, by as early as a few
weeks after the beginning of the war. Only in Berlin were the censorship offices
initially reluctant to suppress popular ‘healthy humour’,26 until Major Deutelmoser
of the Oberzensurstelle intervened. He highlighted that the impact of popular
pictures on the ‘masses’, the ‘uneducated’ and ‘illiterate people’ would do more
harm than good.27 Finally, ‘inciting’ postcards were also banned in Prussia by the
Prussian War Office beginning in March 1915.28 As newspaper articles indicate, the
ban on these postcards was quite effective and caused a profound decrease in these
products in 1915.29
21

“Papier–Zeitung”, 5 November 1914; “Das Plakat”, vol. VI, 1915, pp. 23–28; 29–31; vol. VIII,
1917, p. 4.
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13344 passim.
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Bavarian War Ministry to Deputy General Command I. AK, 11 May 1915, BHStA Munich —
IV, Stellv. Gen. Kom. I. AK 1756.
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About one year later, censorship offices again had to deal with what they called
‘inappropriate’ postcards. A new type of satirical cartoon had emerged, criticising
the disastrous food situation in Germany: ‘Obituary. It is with great sadness and
grief that we must announce to all our relatives, acquaintances, and friends that
our beloved and unforgotten, our irreplaceable LAST LOAF OF BREAD has
been eaten after 14 days of severe rationing. The half–starved and sad bereaved
kindly ask for superfluous bread ration cards. The bereaved: husband and wife
Joseph Hunger and Mina Hunger, née Famish, sons–in–law Max Meatless, Moritz
Withoutfat, aunts Alice Turnipmuck and Katherine Flourlack’.30
Obviously these caricature postcards were much more critical in tone than
the Hetzpostkarten that disparaged the enemy, and were banned shortly after
their appearance. However, it is striking that the reasons given for this ban by
the authorities involved were far less categorical and fundamental than the line of
reasoning against the Hetzpostkarten and referred mainly to practical reasons.31 It
seems as if the violation of the alleged ‘greatness’ and ‘seriousness’ of the war was
considered a more dangerous threat than the satirical criticism of living conditions
in Germany.
VISUAL PROPAGANDA

In the early days of the war, state and military authorities had not yet drawn up
detailed plans to implement a propaganda system, since they expected the war to
be over in a few months. Just a few weeks before August 1914, there was only one
person in the whole of the army responsible for liaising with the press and therefore
in charge of propaganda tasks. Two years later, one thousand army members were
involved in propaganda activities;32 and in 1918, a total of twenty–two press offices
were implemented at several ministries and within the military administration.33 In

uns siegen!’ Weltkriegspostkarten, [in:] ‘Als der Krieg über uns gekommen war...’: Die Saarregion und
der Erste Weltkrieg, ed. by L. K u g l e r, Saarbrücken 1993, pp. 125–135.
30
Postcard 1917, Hauptstaatsarchiv Militärarchiv (HStA/MA) Stuttgart, M 77/1–715.
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War Press Office/Oberzensurstelle to Bavarian War Ministry, 25 August 1916, BHStA Munich
— IV, MKr. 13345/1, fo. 51. Ban on Hungerpostkarten (hunger postcards), see GLA Karlsruhe, 236
— 23099 passim; Oberkommando i. d. Marken, 9 June 1916, HStA/MA Stuttgart, M 77/1–437 and M
77/1–715.
32
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33
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the following, I will show that despite this overwhelming increase in propaganda
institutions — which reflected the amount of money put into this area — images
remained of secondary importance. The official propaganda policy focused on
press control, primarily of printed texts, until the end of the war.
Until the Bild– und Filmamt (Picture and Film Office; BuFa) was established
in January 1917, only a few state and military offices effectively produced
propaganda images by themselves, and this was mainly graphic or caricature
material.34 Yet they in fact had a huge number of different types of pictures at their
disposal, from two different sources. First, there were photographs and graphic
works collected by censorship offices throughout the Reich in accordance with the
requirement that image producers hand in spare copies of the pictures they wanted
to be released. Second, the Press Office of the General Staff of the Field Army
issued an appeal in October 1914 requesting documentary material ‘such as for
instance announcements [...], placards, intercepted enemy orders and messages,
interesting notes by soldiers, photographs’.35 By November 1915, forty–five
thousand photographs had been handed in to the General Staff.36 The authorities
never used these images or the copies of pictures released by the censorship offices
for propaganda purposes; the material was merely put at the disposal of newspapers
and publishing houses.37 Thus, the visual mediatisation of the war was more or less
left to the press and to manufacturers of postcards and of other popular pictures,
at least until 1917. The secondary actors in this field included a wide range of
museums, libraries and parastatal institutions, which collected and showed war
images in various war exhibitions. By 1917, 217 war collections had come into
being. Their first objective was to collect as much material as possible about the
war for the generations to come. Their second and more present goal was the
‘patriotic education of the people’ by means of strictly documentary exhibitions.38

34

Such offices included the Militärische Stelle des Auswärtigen Amtes, which was mainly
responsible for Auslandsaufklärung (propaganda for foreign countries) and was also in charge of
domestic propaganda as of July 1916. The office produced posters and flyers. It was only beginning in
1917 that the War Press Office and the Zentralstelle für Auslandsaufklärung employed graphic
designers and caricaturists. Even then, their output was quite marginal. See E. D e m m, Propaganda
and Caricature in the First World War, “Journal of Contemporary History”, vol. XXVIII, 1993,
pp. 63–182, here p. 166.
35
Bavarian War Ministry to Deputy General Command I. AK, 8 October 1914, BHStA Munich/IV,
stv. GK I.AK, p. 1702.
36
“Der Photograph”, vol. XXVI, 1916, p. 122.
37
Bavarian War Ministry to Deputy General Command I. AK, 8 October 1914, BHStA Munich/IV,
stv. GK I.AK, p. 1702.
38
S. B r a n d t, Kriegssammlungen im Ersten Weltkrieg: Denkmäler oder Laboratoires
d’histoire?, [in:] ‘Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch...’: Erlebnis und Wirkung des Ersten
Weltkrieges, ed. by G. H i r s c h f e l d, G. K r u m e i c h, Essen 1993, pp. 241–258, 241, 243.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

FIGHTING AND DYING FOR THE FATHERLAND

27

It was not until January 1917, when the BuFa was established,39 that state and
military authorities started to produce, publish and distribute war images on a large
scale themselves. Six mobile camera crews of cinematographers and photographers
worked for the BuFa at different theatres of war and delivered masses of films and
photographs, more than twenty–five thousand pictures until March 1915 alone.40
Three departments published and distributed them: the Inlandsdienst to the home
front in Germany, the Auslandsdienst to the neutral states and the Frontdienst to
the troops on the front lines.41 As a new and exciting medium, cinematography
was the main focus of the BuFa and all of its departments, but a huge amount of
photographs were also taken. It is striking that a large number of these photographs
were designed and subsequently used as Lichtbilder in slide shows on both the front
lines and the home front. As the main reference booklet from 1918 summarising all
valid decrees and regulations regarding propaganda for the troops in Bavaria stated,
‘The most effective means of propaganda of all is the spoken word’.42 The main
regulations regarding the propaganda on the home front in Hanover used almost the
same wording: ‘With the right choice of speakers and the right topic, the spoken
word is presently the best means of propaganda, if possible in connection with
authentic illustrations’.43 Slide shows were a very modern and popular medium at
the time, cheap to produce and easy to realise. Images were considered an important
propaganda tool, but more as a supplement to talks and texts than as a means of
their own. In the area of the 13th Deputy General Command (Württemberg), by July
1918 the propaganda officer had organised 821 slideshows for civilians, 213 for
reserve troops, and 102 in military hospitals.44 These mainly addressed economic
subjects targeted to the different groups, such as farmers, workers, and women,45
and were supposed to be informative and documentary in tone. For instance, the
presentations ‘informed’ the people at home that the food situation in Germany
39
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was admittedly difficult, but still better than in the Entente countries; they tried to
smooth over conflicts between rural and urban people and prevent strikes among
armaments workers.46
One reason for the remarkable reluctance to use pictures effectively within
the propaganda efforts or to use them in a suggestive fashion was rooted in the
overall reservations against the notion of propaganda, which was equated with
advertising and connotations such as gain and profit47 and hence with an American
lifestyle.48 This is why the word ‘propaganda’ was banned from the official
rhetoric and substituted with the term ‘education’ (Aufklärung). The propaganda
campaign for war loans was the only exception to this, which is why it should be
mentioned here briefly. During the first eighteen months of the war, the Ministry
of Finance was in charge of this campaign, meaning that it remained isolated from
other propaganda activities.49 Not until autumn 1915, when the War Press Office
took over, did the Siegfrieden (peace through military victory) approach start to
dominate the propaganda campaign.50 Posters had no images at all before the sixth
war loan, because the Reichsbank believed that this would be ‘harmful to the
patriotic cause’.51 The design for the seventh war loan in 1917 was tendered out
for competitive bidding, and Fritz Erler was awarded the contract for his famous
Mann im Stahlhelm (the man in the steel helmet), an image which was strongly
debated and highly praised precisely for its suggestive effect: ‘Never before in
Germany has a poster — let alone a picture poster — been as widely disseminated
as ‘Mann im Stahlhelm’, by Erler; never before has a poster made such a deep and
suggestive, albeit highly controversial impression on the German people’.52
Designs similarly suggestive in character, by Ferdy Horrmeyer, Walter Georgis,
and other artists, followed with the eighth and ninth war loan. Although some
officials and press critics pointed out the advantages of images as propaganda for
the masses, and for workers and women in particular, the War Press Office hesitated
to use images on a large scale, and the Prussian Minister of War congratulated
46

See C. B r o c k s, Unser Schild, p. 41.
J. V e r h e y, Krieg und geistige Mobilmachung, p. 45.
48
‘Ohnehin steht unser Volk aller amerikanischen reklamehaften Form der Propaganda durchaus
mißtrauisch gegenüber. Dem gegenüber muß zunächst unter schlichter trockener Darlegung der
tatsächlichen Verhältnisse die auf die Zähne beißende Entschlossenheit gegen den Vernichtungswillen
unserer Feinde geweckt werden.’ 16.9.1918, “Unterrichtsoff. des stellv. Gen.Kom. XIII. AK über die
Stimmung im Lande”, quoted in W. D e i s t, Militar und Innenpolitik, no. 365, p. 967.
49
See J. Verhey, Krieg und geistige Mobilmachung, p. 50.
50
B. Z i e m a n n, Front und Heimat: Ländliche Kriegserfahrungen im südlichen Bayern, 1914–
1923, Essen 1997, pp. 125–128, p. 135f.
51
R. M a l h o t r a, Politische Plakate 1914–1945, Bilderhefte des Museums für Kunst und
Gewerbe 22, Hamburg 1988, p. 10.
52
H. R e c k e n d o r f, Kunst und Künstler im Dienste der Kriegsanleihe, “Das Plakat”,
vol. VIII, 1917, no. 4, p. 215.
47

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

FIGHTING AND DYING FOR THE FATHERLAND

29

the German authorities for their failure to ‘follow the enemies’ fashion regarding
propaganda’, implying their ‘American’ style of advertising.53
REPRESENTATIONS OF WAR VIOLENCE IN POPULAR PICTURES

In both the present and the past, picture postcards in particular (but also other
genres of popular pictures) have usually depicted the bright side of life. Beginning
with their implementation in the 1870s, the picture postcards in Germany featured
motifs to signify special joyful occasions such as birthdays, weddings, christenings,
Christmas, Easter and other annual festivals; they showed the beauty of towns,
landscapes and landmarks, sometimes in a humorous way, gave evidence that the
sender had been to faraway places, and illustrated all kinds of poems and songs.
They offered visual statements that could express the sender’s feelings supposedly
better than his or her own words could do. Did all of that change under the
circumstances of total war, state and military censorship and propaganda, and if
so, in what way? What topics were common on popular images, what did they omit
or shy away from? How were war violence and destruction represented in these
pictures? All in all, what kind of images dominated the popular picture market,
what was fashionable and sought after and what motifs did publishing houses and
postcard manufacturers introduce onto the market?
The postcard and popular–image industry was facing huge losses and many
problems at the beginning of the war. Before August 1914, 50 per cent of its
production had been exported into countries with which Germany was now at war.54
Consequently, producers had to focus on the domestic market. Paper shortages
and censorship measures aggravated their difficulties, forcing several companies
into administration.55 Gradually the economic situation improved. The range of
manufacturers of postcards and other popular pictures had been highly diverse even
before the war, but now it widened; several large companies with broad portfolios
competed with small and mid–sized manufacturers. Photographers at the home
front staged scenes from patriotic war poems or took portraits of soldiers, both of
which were duplicated on a surprisingly large scale. In addition, more and more
soldiers at different theatres of war started producing their own media by using
photographs of the front lines and converting them into postcards.56 New channels
53

Meeting of the Prussian Minister of War von Stein with the editor in chief of the Berlin
Morgenpost, 24 August 1918, quoted in H. Thimme, Weltkrieg ohne Waffen, Stuttgart 1932, p. 208.
54
H. M i d d e l a n i s, Die deutsche Papier erzeugende und verarbeitende Industrie. Eine
Studie zur Frage Autarkie oder Weltwirtschaft, Düsseldorf 1934, p. 183.
55
H. M e y e r h o l z, Die Kunst– und Luxuspapierwarenindustrie Deutschland, Marburg 1920, p. 77;
J. H a a c k, Bildpostkarten mit Glückwünschen: Zu Typologie und Funktion von Geburtstagskarten
zwischen Jahrhundertwende und Erstem Weltkrieg, PhD thesis, Hamburg 1988, p. 52.
56
“Photographische Industrie”, 12 July 1916, pp. 425–426.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

30

CHRISTINE BROCKS

of distribution ensured a wide supply of popular pictures nearly everywhere. On
the home front, postcards, broadsheets and calendars were on offer in stationery
shops, pubs, general stores, post offices, newsagents, souvenir kiosks, hairdressers
and cigar shops. Soldiers on the front lines could buy them from sutlers. Some
German merchants even travelled to France, Belgium and Russian Poland to sell
their goods to the troops deployed in the occupied territories.57 It seems that by
1915 the focus on the domestic market, which led to a new range of war–related
images, was finally paying off for manufacturers.58
It is no easy task to reconstruct this new range of motifs in detail, but there
is extensive evidence of some important general currents. First, the critics at
ambitious art and design newspapers and magazines were keen and vigilant
observers of the popular picture market. ‘Das Plakat’ and ‘Der Kunstwart’ were
two such renowned outlets, committed to good and sophisticated design and
graphic art. All of them were unanimous in their disappointment when the most
recent releases entered the shops in August 1914. They poured scorn and derision
on all of the new popular images of the war; they criticised the supposedly
humorous Hetzpostkarten mentioned above, which were subsequently banned from
September 1914 onwards, and condemned the Dienstmädchenlyrik (literally: lyric
poetry for maids) for depicting ‘spruce soldiers with a soft complexion’ ‘thinking
of their darlings far away’, who were ‘hovering in a cloud in the upper left corner’
of the postcard ‘looking gushing and infatuated’, or ‘barefoot little girls with dumb
doll faces and corkscrew curls’ accompanying their father, ‘who carries a black–
white–and–red flag instead of a rifle’, on his way to war.59 ‘How cute this war is!’
concluded one observer as late as 1917.60 Another target of their ridicule were all of
the flags, emblems, insignia, and personifications of supposedly German virtues.
‘There’s not a moth or stain of rust that can live in peace in our most ancient
pan–German cupboard of emblems and allegories! Wherever there is an eagle, it
must loom; wherever there is a lady whose name ends in ‘ia’, she must pose’.61
These commentators blamed the German people for these products in bad taste,
especially their desire ‘to bring the Great Era into their best rooms’ by buying and
collecting popular war pictures in order to be ‘surrounded by the war in their very
homes’. According to the critics, picture publishers and manufacturers also had to
take their share of the responsibility, however, since their ‘ruthless greed for profit’
had fostered the bad taste of the masses.62
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Clearly these commentators followed their own agenda and had quite strong
opinions about ‘good’ graphic art. Nonetheless, they monitored the market very
closely and were experts on the field of popular art, so their observations are valuable
for our purposes. A second source might give an even more detailed picture: the
trade journal “Die Papier–Zeitung” and its supplement for the postcard industry
reported each week on newly released and bestselling motifs.63 An analysis of this
material confirms the contemporary observations mentioned above: during the first
six months of the war, the “Probenschau” lists an enormous variety of images,
including prints of traditional battle paintings, graphic works of battle scenes,
artistic postcards with epigrams, Ulkpostkarten (humorous postcards), women and
children in uniform, bromide postcard prints based on photographs from the front
lines, religious motifs, and portraits of the emperor and military commanders, as
well as the eagles, flags and oak leaves that decorated poems and songs.
Yet the most common postcard motif by far was a range of kitsch photographs
of couples in love, sometimes coloured, sometimes illustrating a song or poem,
usually taken in a photographer’s studio at the home front with professional
or semi–professional models and duplicated by one of the bigger publishing
companies or by the photographer. These pictures resembled the sentimental,
romantic postcards produced in the pre–war period; the only difference was the
clothing of the male model: in the postcards from 1914 onwards, he was in uniform.
According to a post office clerk of the time, 90 out of a 100 picture postcards
featured Dienstmädchenlyrik.64 Though this estimate might be exaggerated,
it nevertheless shows a significant current in the popular picture market that is
supported by the statements of art critics and other observers. There was one
modification under the new circumstances of war which is worth mentioning:
apart from the huge amount of postcards depicting couples together, a great many
show them separated. In these pictures, the woman is always at home waiting,
mostly inert; sometimes she is holding, reading or writing a letter; sometimes she
is only looking up at the sky; and in some less common cases she is busy with
housework. These pictures imply that her main task is to wait faithfully for the
man, who is sometimes depicted reading her letter or thinking of her while being
on guard, but more often he is quite busy with military activities. Still, she remains
on his mind all the time, which is usually indicated by her picture in a cloud in the
upper left or right corner of the card. Words such as ‘faith’, ‘pain’ and ‘hope’ (for
peace or for seeing the beloved again) predominate in the captions, regardless of
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whether the picture shows him or her in the foreground. By taking a closer look
at the connection of text and image, we can see that the postcards often equate the
military defence of the fatherland with the individual protection of the family at
home. War and warlike actions, including representations of war violence, are not
depicted in their military or political context but in their reference to the family
and the home. Thus, in conclusion, the analysis of ‘romantic’ postcards shows that
instead of a militarisation of society, the postcard motifs suggest a marginalisation
of the military.65
A somewhat similar group of motifs, which were equally popular on calendars
and other media, depicted staged scenes from war songs and poems. Most of them
were photographs taken in the same studios as the romantic postcards — and
probably with the same models. ‘Stolzenfels am Rhein’, ‘Deutsche Artillerie’, ‘Des
Königs Grenadiere’, and in particular ‘Die Wacht am Rhein’ were the most common
ones, mainly printed in a set of six cards with different scenes each illustrating
a verse or the chorus. The pictures seem to be interchangeable between the different
songs and poems: young, handsome men in uniform with rifles and flags, feisty or
sad, usually with one of them dying on the sixth postcard, the last scene. A closer
analysis of the images in connection with the text reveals that the postcards mainly
revolve around two aspects: first, the supposed ‘fact’ that Germany was fighting
a defensive war (primarily by protecting the ‘German’ Rhine); and second, the
implied equating of the single family of each individual soldier with the whole
nation. Similar to the romantic postcards, the underlying message of these pictures
justified the war as a natural human instinct to protect one’s offspring and closest
relatives. It is striking how closely the images emulate the then highly fashionable
cinematography and tap into the modern viewing habits of this period by stringing
scenes together in a film–like manner. In so doing, they emphasise the fictional and
emotional character of these illustrated narratives.
The photographic postcards from the studios on the home front, whether
romantic images of loving couples or staged scenes of traditional war poems
and songs, are generally emotional images. Instead of focusing on ‘real’ events
and their ‘authentic’ depiction — which was undoubtedly the main advantage
of photography according to the overall opinion of the time — these photos on
postcards concentrated on the fictional, on a sentimental narrative of separated
lovers and dying heroes who were sometimes seen as two elements of the same
story: ‘To ensure that nothing is missed, a bit of the fray is added, depicted in
a naïve fashion. Sentries in countries far away and beyond the oceans, injuries,
and heroic death are brought face–to–face with idyllic pictures of love’s bliss as
it used to be and as it should be again, decorated with hearts and Iron Crosses,
and surrounded by some good old and bad new rhymes. And all of this is staged
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in the studio of a photographer with paid models, in a theatrical manner with cold
sentimentality’.66
Another very popular group of postcard motifs, according to the “Probenschau”
of the “Papier–Zeitung”, were pictures from the different ‘theatres of war’. This title,
which was often used on the back of the cards, was somewhat misleading, since in
many cases it did not mean that the pictures were drawn, painted or photographed
by someone who had actually been at the front. Particularly during the first few
months of the war, photos from the front lines were rare and the demand for allegedly
‘authentic’ pictures high. Thus, postcard producers focused on motifs that were
easier and cheaper to produce: they commissioned graphic designers, painters and
illustrators at home to confect images of storming and attacking German troops. It
is no surprise that these pictures were pure figments of the imagination, even though
their accompanying texts on the reverse side often implied that they referred to real
events and actual places. Sometimes they were signed by the artist, who very often
was a book illustrator or a graphic designer, sometimes even with a certain degree of
prominence, but more often the artist remained unknown. Such pictures constructed
a certain image of the war and of war violence, especially during the first half of
the war, that fulfilled the expectations and assumptions of the people at home.
These pictures were typically crowded with soldiers and bursts of action and
energy, with one or more individuals with quite distinguishable features standing
in the foreground [fig. 1]. Everyone seems to be moving forward, to have been

1. ‘Sturmangriff’, postcard, b/w, after a drawing, postmarked 5 November 1915,
J.C. König und Ebhardt
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captured at a moment of intense action. A second characteristic element of these
pictures is their depiction of space. In figure 1, the artist has tried to include
a vast area of space without compromising on detail. We can see the trench in the
foreground, with hundreds of German soldiers, that faintly and vaguely seems to
stretch on for miles in the background. Barbed wire — looking more like a fence
around a peaceful meadow than a tool of war — indicates the nearby enemy lines.
In the very far background we can spot some lovely hills. (The dominant colour
of this black–and–white drawing would be green, if it were coloured). A grenade
is exploding quite close by, but not close enough for us to distinguish the details
of its impact: one man is clearly hit and falling backwards, but no injuries can
be seen. Some craters indicate that there have been other explosions earlier, and
the clouds in the background signify more grenades exploding right then. Another
soldier in the lower right–hand corner is dead, but again we cannot see any injuries.
He is lying on the ground quite peacefully. The others are focused on going ahead,
undeterred by the violent acts around them. Their leader has already left the trench.
Raising his rifle in his right arm, he is storming towards the enemy while his head
is turned back to his men, probably to order them to follow him.
This card is a typical example of graphic postcards depicting soldiers on the
offensive. In some other portrayals, horses and cavalry troops are added to increase
the amount of action and energy. But the main feature of all of these images is
a multiplicity of space, action, and time; to put it another way, they represent the
big picture of the war, with everything included. Most of the elements depicted
do not correspond with real events at the front lines, and violence and death are
glossed over by a neat landscape and isolated hints of destruction. Elements known
from traditional wars or from previous eras are usually used instead of modern
weaponry. However, one aspect is striking: what is usually missing in these pictures
showing fictional attacks is the enemy.
The “Probenschau” suggests that photographic images became more common
in 1915. Many of them were taken by officially embedded war photographers who
accompanied the troops in the East and the West, others by photographers who
travelled to the different theatres of war at their own risk and without an official
permit because war photos were a profitable business. A huge number of photos
were also taken by soldier–photographers, whom the “Probenschau” does not
mention. The attacking soldiers and other actions of war violence so popular on
graphic postcards were not dominant subjects on photographic postcards, however,
mainly because it was still very difficult to capture these moments with the camera,
as the German scholar Bernd H ü p p a u f described in 1992 as a pivotal problem of
the representation of the war.67 Even after the first pocket cameras were introduced
and roll films superseded glass plates, long exposure times made it difficult to take
67
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photos of moving objects. A second problem was choosing the ‘right’ focus of the
picture. The no man’s land between the trenches was usually spread out over many
kilometres; this space was vast and empty, and its immensity was impossible to
fit into one photo. The Australian photographer Frank H u r l e y wrote about his
experiences in trying to capture a scene at the front lines: ‘I have tried and tried
to include events on a single negative, but the results were hopeless. Everything
was on such a vast scale. Figures were scattered — the atmosphere was dense
with haze and smoke — shells would not burst where required — yet all elements
of a picture were there could they but be brought together and condensed [...] on
developing my plate, there was disappointment! All I found was a record of a few
figures advancing from the trenches — and a background of haze. Nothing could
have been more unlike a battle’.68
Hurley solved the problem he experienced by using several negatives to
construct one photo showing different events that did not in fact happen at the same
time or in the same place. His famous picture ‘Over the Top’, from Zonnebeke,
Flanders in October 1917, consisted of twelve different negatives [fig. 2]. This
photo was considered the ideal documentary picture of the Great War, even its

2. Zonnebeke, Photo from 12 negatives, Frank Hurley, 1917
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‘archetypical image’,69 and it still structures and informs our views of the Great
War. Yet it had as little actual authenticity as the drawing in Figure 1: it is a collage
that resembles in many details the fictional attack depicted in the drawing. It offers
a view over a vast space, with a lot of movement and action, exploding grenades,
airplanes, and storming soldiers. Hurley’s picture, taken (or rather created) in
1917, demonstrates that war photography still focused on and reproduced an image
of the war that was very much influenced and modelled along the lines of graphic
works and popular pictures of the time. However, not every photographer was as
inventive and successful as Hurley. Many professionals and soldier–amateurs used
a much easier and very common method to create photographs depicting action and
movement: they staged them. Again, these pictures were hardly documentary or
authentic, a usual claim of war photography.
Another way of dealing with the ‘crisis of representation’70 was to break down
and fragment different parts of the overall view of the front lines that could not
be represented in a photograph. There are pictures showing merely the space of
war action — the trenches — as a snippet, either with or without soldiers and
in a rather static fashion that implies a supposed stability [fig. 3]. The weapons
of the enemy provide another similar visual snippet on photographic postcards:
unexploded bombs (with comments in chalk giving their size and calibre), captured
tanks, and visual war trophies. Photos of German weapons usually show them

3. ‘Ostpreußischer Landsturm im Schützengraben’, photographic postcard b/w,
postmarked 28 October 1914
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being operated by soldiers (again most often staged). Separated from the context
of their destructive power, the armaments are reduced to their technical features
and thus have lost their threatening potential — unlike the exploding grenades and
firing machine guns in drawings and paintings.
In addition to these motifs, war photographic postcards also represented
war violence by showing three different aspects of the impact from weapons.
The first aspect was metropolitan destruction: a huge number of cards depicted
destroyed cities photographed by either professional or amateur photographers,
demonstrating that this form of unprecedented destruction from the Great War
was noticed right from its outset and considered to be one of its most remarkable
consequences, worth photographing again and again — with two significant
differences: The captions on many postcards featuring pictures taken by official
photographers blame the enemy for the destruction of the respective city or village
and use the photo to ‘prove’ the ruthless warfare of the French or the British. This
can be seen as an answer to the atrocity accusations of the Entente. The postcards
with destroyed cities photographed by amateurs are somewhat different: they tend
not to blame any side for the destruction, implying that it is the natural result of
war. Sometimes a German soldier is included in the picture, but hardly ever as
a victor. Both photographer and depicted soldier usually appear as mere observers
of something they have hardly anything to do with; both express either disbelief at
the incredible destruction or relief that it is not their own hometown in ashes. Yet
photographic postcards and photographs with motifs like these were common only
at the beginning of the war, as Bodo v o n D e w i t z describes,71 arguably because
they were a novelty during the first months of mobile warfare and afterwards lost
their sensational edge.
The destroyed and completely devastated landscape, the second aspect of
war destruction, was a common motif until the end of the war — and beyond
it. Craters, burnt tree stumps, mud and puddles of dirty water symbolised the
destructive potential of the Great War and made nature the innocent victim of the
war, representing all war victims in general [fig. 4]. The ambiguity of this symbol
allowed many different interpretations, which included the impact of modern
weapons or the godlike yet negative power of humankind to destroy what the Lord
had once created, the totality of modern war and industrialised warfare and blaming
fate instead of nations or groups of people, to name just a few.
The third and final aspect of war violence depicted was death on the battlefield.
While not the most popular topic on photographic postcards, dying or dead soldiers
do feature in some. Whereas drawings and other graphic works usually showed the
last breath of a dying soldier amidst his comrades (or his horse), situated in a scene
of blossoming flowers, green meadows, and lovely forests — sometimes as an
71
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4. ‘Priesterwald’, photographic postcard b/w, postmarked 13 September 1915,
photographic studio Hermann Schwarz, Metz

illustration of a traditional war or love song — photographs were expected to give
a more authentic account of this last consequence of war violence. However, just
as ‘real’ fighting on the battlefield was nearly impossible to capture, the ‘true’ face
of war death was also rather difficult to represent directly, not only for practical
and ethical reasons but also because of censorship regulations.72 Yet there are
a few photographic postcards with dead soldiers (the fallen are usually not German
soldiers, but victims from the enemy side), such as a card postmarked in February
1918 titled ‘Feindlicher Graben nach dem Sturm’ (Enemy trench after the attack)
[fig. 5]. The photo shows a blurred, bleak landscape covered with indistinguishable
bodies. Interestingly, this postcard was produced by a well–known publishing
house specialising in popular images (Kunst– und Verlags–Anstalt Schaar und
Dathe, Trier), whereas other photographs with this motif seem to have been taken
primarily by soldier–amateurs.
Much more common were pictures with graves and graveyards, usually taken
in a peaceful and quiet setting. These photographs were obviously much easier to
take than those of dying or dead soldiers, but this was probably not the only reason
for their popularity. It is striking how similar many images of war graves, war
funerals and war graveyards are to those from the pre–war era, and how much they
try to emulate drawings and graphic works that picture the last respects in a rather
sugary, cheesy fashion [fig. 6]. In so doing, these photographic postcards tapped
72
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5. ‘Feindlicher Graben nach dem Sturm’, photographic postcard, 13 February 1918,
Kunst– und Verlagsanstalt Schaar und Dathe, Trier

6. ‘Grabandacht im Priesterwald’, photographic postcard, 1915, Willy Koehler, Metz
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into existing viewing habits based on the fact that graves, funerals and graveyards
were familiar tools to deal with death under civilian circumstances. They gave
death meaning and sense, usually with a Christian background. But even without
the religious connotation, they offered consolation and turned war death into
something peaceful, equating it with the natural death at home and, in some cases,
romanticising it by using similar visual rhetoric to heroic graphic works.
Photographic postcards depicting everyday routines of military life — another
group of popular motifs on postcards — had a very similar consoling effect, even
though their visual subject was diametrically opposite that just discussed. They
showed soldiers collectively marching, digging, resting, reading, sleeping, singing,
washing, smoking, eating, and drinking. As random as they might seem, these
pictures tried to transfer habits and everyday scenes from civilian life at home
to the front lines. By omitting danger, violence, and anxiety, they constructed an
image of a nearly peaceful life at the front lines that did not seem so out of the
ordinary, apart from the lack of any of the luxuries and conveniences of a life at
home. In this sense, these pictures were also meant to comfort and calm family
members and friends on the home front.
In 1918 the “Probenschau” of the “Papier–Zeitung” shows that more and more
‘neutral’ images were entering the popular picture market: portraits of pretty ladies,
children (not in uniform), flower bouquets, and landscapes — now without eagles,
flags, or oak leaves.
CONCLUSION

A massive censorship and propaganda machine was established during the
course of the Great War, and the German authorities had at their disposal a vast
trove of war images, both graphic and photographic, which were produced from
1914 onwards and particularly in the war’s second half. Given these facts, it is
remarkable that the authorities did not make more use of this material. Pictures
were utilised effectively only in some cases (war loan posters) and often merely as
an additional tool (slide shows with a focus on the ‘spoken word’). The underlying
agenda of visual propaganda strategies to maintain conformity among the people at
home and the soldiers on the battlefield was to show the ‘greatness’ and ‘seriousness’
of the time by avoiding ‘Americanised’ advertising. This is reflected by the ban on
‘humorous’ and satirical caricatures. Most other motifs were allowed, resulting in
an abundance of different popular war images.
This broad range of popular visualisations constructed a multifaceted image
of the war that was dominated by two different visual approaches. The first
strategy was to gloss over the newly experienced violence of industrial warfare
and mass slaughter at the front lines by not omitting war violence per se, but
turning it into a colourful adventure without victims, a romantic love story or a test
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of brave comradeship. These pictures were successful because they tapped into
existing viewing habits shaped and informed by traditional warfare and because
they emulated familiar visual patterns of civilian and pre–war life. The pictures
depicting the war this way were primarily produced either in photographic
studios on the home front or on the drawing tables of illustrators and cartoonists.
Photographs from the front lines, on the other hand, which were considered capable
of conveying an authentic image of the war, rarely showed violence at all. They
fragmented the big picture on the battlefield into single stages of what purported to
represent military life, depicting everyday scenes, staged attacks removed from the
setting of the battlefield or the consequences of war destruction such as destroyed
villages, landscapes and graves. These fragmented scenes and snippets of the
battlefield, which in many cases only hinted at violence without actually showing
it, were open to a variety of interpretations regarding the cause or the meaning of
this violence and the war in general, always insisting on its truth by referring to its
alleged authenticity.
After the end of the war, it was the very polysemy of these war photographs
that contributed to constructing an image of the Great War which was meant to
undermine the new republic in the late 1920s, when nationalistic circles initiated
the publication of previously unpublished photographic material on a large scale
for political purposes.73 Wanting to stir up the public against the new republican
German state in the context of the heated debates on the commemoration of
the war,74 they used photographs that shaped a new and modern trend in war
representation, along the lines of Ernst J ü n g e r’ s and other nationalistic authors’
writings [fig. 7]. These images depicted the war as an endurance test for the German
soldier, showing the tremendous efforts of the troops, their suffering, and even
their death, as well as the large scale of destruction, implying that this conflict was
a kind of natural catastrophe. These pictures became ‘floating signifiers’ (Claude
L é v i – S t r a u s s), since they could connotate a chain of different political ideas
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H. R e x, Der Weltkrieg in seiner rauhen Wirklichkeit: Kriegsbilder–Werk mit 600 Bildern aus
allen Fronten mit authentischen, wahrheitsgetreuen photographischen Originalaufnahmen durch
Hermann Rex, unter Erg. durch offizielle Aufnahmen des Kriegs–Bild– und Filmamtes des Reichs–
archivs und Aufnahmen treuer Kameraden, Oberammergau 1926; G. S o l d a n, Der Weltkrieg im
Bild. Originalaufnahmen des Kriegs–Bild– und Filmamtes aus der modernen Materialschlacht, Berlin
1927; F. S c h a u w e c k e r, So war der Krieg, Berlin 1927; W. B e u m e l b u r g, Der Weltkrieg
im Bild: Frontaufnahmen aus den Archiven der Entente, Munich 1929; O. V i t t e n s e, Welt–
kriegsbilder, nach Berichten von Mitkämpfern und Augenzeugen zusammengestellt, Stuttgart n.y.; Das
Antlitz des Krieges: Bilder–Atlas des Weltkrieges, ed. by N e u f e l d, H e n i u s, Berlin n.y.;
W. R e e t z, Eine ganze Welt gegen uns: Geschichte des Weltkrieges in Bildern, Berlin 1934; Die
unsterbliche Landschaft: Die Fronten des Weltkrieges. Ein Bilderwerk, ed. by O. V o l k m a n n,
Leipzig 1934.
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7. ‘Der Wald von Longueval 1916 nach der Schlacht an der Somme.
Photo by John Warwick Brooke, Imperial War Museum Q 4267

depending on the context of their publication and the accompanying text.75 Mainly
published in the late 1920s and early 1930s, these photos shaped the image of the
First World War, not only in the immediate post–war period and throughout the
Weimar Republic, but to this day as well.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/German_trench_Delville_Wood_September_1916.jpg
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In her article on photographs from the Second World War in this issue, Petra Bopp shows how
additional texts on photographs can cause a shift in meaning and even change the connotation of
a picture completely.
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Displaying atrocities:
How European museums represent the two world wars
Proximity and distance are key terms in describing how the history of war is
represented in museums. Some exhibitions try to keep an emotional distance from
the issues they display; others try to present their topic as intensely as possible to
visitors. In this respect, an exhibition’s content and the mode of display permit
curators to adjust the visitor’s emotional relationship to the represented past. In
the particular case of war exhibitions, this means that the content will alternate
between Kriegserfahrung and Kriegserlebnis (both German terms correspond to
the English word ‘experience’, but each suggests different concepts of representing
the past1), and the display will vary from abstract/discreet to realistic/very explicit.
This article analyses the presentation of the First World War and the Second World
War in contemporary museums in Germany, France, Belgium and England in terms
of these two lines of presentation. It has three parts: in addition to the first question
regarding the best way to show the history of war, I will ask how accurately
museums can convey what happened in times of war and consider the relationship
of realistic depiction and violence.
KRIEGSERLEBNIS AND KRIEGSERFAHRUNG

The Historial de la Grande Guerre Museum, near the Somme battlefields in
Péronne, France, which opened in 1992, and the In Flanders Fields Museum, in
Ypres, Flanders, which opened in 1998, follow two different approaches to the
cultural history of the First World War that closely relate to the terms Kriegserlebnis
and Kriegserfahrung. The term Kriegserlebnis here refers to the impressions,
stimuli and perceptions that confronted the soldiers in the Great War2 and implies
1

See J. S c o t t, The Evidence of Experience, “Critical Inquiry”, vol. XVII, 1991, pp. 773–797.
M. H e t t l i n g, Kriegserlebnis, [in:] Enzyklopädie Erster Weltkrieg, ed. by G. H i r s c h f e l d,
G. K r u m e i c h, I. R e n z, Paderborn–Munich–Vienna–Zürich 2009, pp. 638–639.
2
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that the witnesses of the past are able to transmit their war experiences in a way
that is fairly true to their initial perception. In contrast, Kriegserfahrungen are
individual experiences (Erlebnisse) that can never be transmitted directly, i.e.,
without losing their original form. This concept presumes that the transmission of
an experience is always influenced by social settings and by narrative strategies that
give past experiences a new meaning. Erfahrungen are ‘successful explanations
[Auslegungen] or interpretations of active or passive experiences [Erlebnisse]’.3
The concept of Kriegserlebnis is the central idea of the In Flanders Fields
Museum, which conveys war history with displays that mimic the supposed
reality of wartime. In Flanders Fields presents the war as a forum for ‘virtual
contact’ (curator Piet C h i e l e n s’ intention) between the witnesses of the past
and the current generation. The exhibition evokes participation in the initial war
experience of the soldiers by exposing the visitor to the impressions, stimuli and
perceptions of an earlier era. In the words of the curator: ‘We do not show the
war of the historians, but the war of the men and women who experienced it at
the time’.4 The exhibition is centered around eyewitnesses, whose testimony is
presented in diaries, letters works of art and other media. The extracts of letters
printed on the walls, scenographical reconstructions (in one letter extract a British
lieutenant writes, ‘I adore war. It’s just like a big picnic without the objectlessness
of a picnic’), film reenactments (including one in which a doctor talks about the
atmosphere in a war hospital), sounds of war, and quotations from former fighters
transmitted via loudspeaker all suggest that the witnesses of the past are speaking
directly to the visitors of today.
Unlike the In Flanders Fields Museum, the Historial at Péronne rejects the
suggestion of proximity. It makes ‘no appeals to the familiar and the comforting’5
and does not promise to share original war experiences (Kriegserlebnisse). Instead,
it aspires to be a place that encourages people to think about history and its
reconstructive nature (the past as history). Its exhibits do not claim to show the
reality of war, but rather what war represented to those who lived it. The objects
are not intended to disclose the truth about the war, but to represent the subjective
interpretation of the individual war experience (Kriegserfahrung). The architecture
of the museum expresses this attitude through pure and clear shapes, polished
ground, white walls, and broad daylight that contrasts with the gloomy subject. Jay
W i n t e r and Antoine P r o s t, members of the board of trustees at Péronne, argue
that the rooms ‘present a face which is radically other than that of the subject,

3

K. L a t z e l, Vom Kriegserlebnis zur Kriegserfahrung: Theoretische und methodische Über–
legungen zur erfahrungsgeschichtlichen Untersuchung von Feldpostbriefen, “Militärgeschichtliche
Mitteilungen”, vol. LVI, 1997, pp. 1–30, p. 14; see J. S c o t t, The Evidence of Experience.
4
P. C h i e l e n s, interviewed by Th. T h i e m e y e r, 16 April 2007, Ypres.
5
J. W i n t e r, Remembering War: The Great War between Memory and History in the Twentieth
Century, New Haven–London 2006, pp. 222–237.
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and thereby force us to think about what the art of historical representation is all
about [...] We bring the visitor, through a set of spatial metaphors, to the limits of
representation itself’.6 This is the subtext of the exhibition design: present–day
visitors’ mental distance from the soldiers prevents their realistic perception of the
Kriegserlebnis. As a result, there is no reason to insinuate the contrary by recreating
a former reality with the scenographical and performative display of war images.
In general, following the sociology of knowledge as presented by Peter B e r g e r
and Thomas L u c k m a n n,7 museums lack the ability to revive past events with the
means they have. As objects of the past, former experiences are unavailable. Their
reality must be experienced, but it cannot be communicated without changing their
status (from past to history).8 However, curators can provide an impression of the
feelings triggered by experiences. The crucial question is: how important are very
detailed reconstructions of historical situations or milieus in triggering appropriate
feelings today? Do we trust in the power of mental images based on some ‘reticent
objects’ (Peter Ve r g o ) that need no support from re–enactments, or do we prefer
realistic scenography to involve visitors emotionally? Do we need to show war
experiences in the most evident manner — visually and auditively, as directly as
possible — in order to reach the contemporary visitor?
DISPLAY: ABSTRACTION AND REALISM

The differentiation between hot and cool media proposed by Marshall
M c L u h a n is useful in answering the question posed above about triggering
appropriate feelings. Hot media extend one single sense in high definition, support
it with additional information and contain extensive data and details (e.g. movies),
whereas cool media as speech do not. ‘Speech is a medium of low definition,
because so little is given and so much has to be filled in by the listener. On the
other hand, hot media do not leave so much to be filled in or completed by the
audience. Hot media are, therefore, low in participation, and cool media are high in
participation or completion by the audience’.9 Whereas the recipient of hot media
is not very involved in completing the message and understanding the meaning,
cool media depend on the participation of the recipient to convey their messages.
Without the intellectual effort of the user, they remain silent. McLuhan suggests
that cool media involve their visitors or audiences and that hot media exclude them.
If this is true, the museum visitor’s emotional access to the past does not depend on
6
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explicit performances or detailed reconstructions of past environments (hot media).
On the contrary, as hot media, these are consumed passively, whereas cool media
(tacit displays) require active examination and promote a deeper understanding of
the past because visitors must think about it.
Habits of media consumption have changed, however. In 1944, Max
H o r k h e i m e r and Theodor A d o r n o were already lamenting the ‘withering
of imagination and spontaneity in the consumer of culture today’.10 Visitors
accustomed to seeing explicit presentations at the cinema, on TV or via the Internet
may no longer be willing to pay attention to topics without strong visual evidence.
More and more museums are attempting to compete with these easily accessible
media in order to retain their visitor numbers. One of the first museums to deal
with the history of the Second World War in this respect was the Mémorial Pour
la Paix Museum in Caen, France, a peace museum on the Atlantic coast which
was opened in 1988 (and expanded in 2002). The Mémorial invites its visitors to
journey through time and promises to bring past events very close to the present.
The ‘virtual contact’ the In Flanders Fields Museum fosters between the witnesses
of the past and the contemporary generation follows a similar idea (to implicate
people in a history).
The main attraction of the In Flanders Fields Museum is its scenography.
Original objects, as relics of the past, serve only to augment the main exhibition.
These authentic objects are not always identified by labels; their purpose is to
authenticate and illustrate the messages conveyed by the scenography. Through
personal stories, individual war experiences (Kriegserlebnisse) and spectacular
installations, this museum attempts to overwhelm its visitors emotionally in order to
reach them intellectually. Its concept is meant to attract young visitors in particular,
those who share no personal remembrance of the Great War and its combatants.11
The staging relies on a light and sound show that constantly demands the attention
of all senses, using light, sound and fictitious talks between soldiers to reduce the
distance between past and present and arouse emotion in the audience.
Auditory emotionalisation of the visitor is also a device of the Mémorial in Caen.
Similar to In Flanders Fields, original objects play a minor role. The scenography at
this museum seeks to convey moods and atmosphere by offering constant sensory
effects, such as an echo chamber that amplifies the voices of the visitors passing
through. The historian Benjamin B r o w e r interprets this approach of constant
sensory effects as a method of suppressing the trauma of the Second World War
through media substitution. According to Brower, the Mémorial’s museumification
gives priority to the presence of the past in order to repress feelings of loss with
10

M. H o r k h e i m e r, T. A d o r n o, Dialectic of Enlightment: Philosophical Fragments, trans. by
E. J e p h c o t t, ed. by G. S c h m i d N o e r r, Stanford 2002, p. 100.
11
P. C h i e l e n s, Interview de Piet Chiellens [sic], responsable du projet, “Bulletin du GEGES”,
vol. XXXI, 1998, pp. 73–77, p. 76.
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substitutes (photographs, images, etc.). ‘As the fetish both memorialises and
represses trauma, so too the Mémorial’s museumification points to the traumatic
absences of the past by means of banishing their loss’. The presentation prevents
mourning and critical reflection because it replaces the lost and absent things with
newly created simulacra. This is a main point of Brower’s thesis of the ‘repressive
power of narrative fetishism: that which threatens the visitor’s conception of self is
ignored, and only material which valorizes the status quo is read in the history of
the war’.12 Instead of choosing an ironic and self–critical approach, the Mémorial
presents a homogeneous and consensual history that does not disturb the visitor
and prevents a real examination of the dreadful events of this war.
In summary, narrative–scenographic13 presentations as practiced in Caen and
Ypres run the risk of trivializing the content by their mode of presentation and of
substituting the dreadful memories of war with cheerful entertainment. Envisioning
their visitors as passive consumers rather than critical observers, they are hardly
able to promote deeper reflection. The decisive point seems to me that narrative–
scenographic presentations fill gaps in tradition (Überlieferung) with facsimiles or
fancy props. These simulacra pretend to show (read: prove) what is not visible in
reality. They are artefacts of the present that claim to give a realistic impression of
how the war occurred. Original objects and imitated artefacts are indistinguishably
mixed — with severe consequences for the credibility of the museum’s narrative.
The exhibition is not based on authentic objects, i.e., objects that verify past
events as material relics. Instead, it relies on sensory evidence that appears more
convincing but is less truthful.
Unlike the scenographic approach, the object–centered concepts of both the
Historial at Péronne and the Deutsch–Russisches Museum in Berlin–Karlshorst,
which opened in 1995 with an exhibition concentrating mainly on the war between
Germany and Russia in the 1940s, maintain distance from their atrocious contents.
Both exhibitions have chosen cold materials and low–key (discreet) exhibition
design and have adopted the white–cube atmosphere14 of an art gallery to increase
12

B. B r o w e r, The Preserving Machine: The ‘New’ Museum and Working Through Trauma — the
Musée Mémorial pour la Paix of Caen, “History & Memory”, vol. XI, 1999, pp. 77–103, here pp. 91–
92.
13
Following the French etymological tradition, I use the term scenography as counterpart to the
term museography. ‘Museography [...] indexes something like the depiction of contents with museal
means [in the sense of museum objects]. In contrast, scenography signifies a spatial–scenic design of
exhibition rooms to visualise ideas, affects, sensitivities, moods, and imaginations’, G. K o r f f,
Museumsdinge: Deponieren — exponieren, ed. by M. E b e r s p ä c h e r, G.M. K ö n i g, B. T s c h o f e n,
Cologne–Weimar–Vienna 2007, 2nd edn., pp. XXf.
14
‘The ideal gallery subtracts from the artwork all cues that interfere with the fact that it is “art”. The
work is isolated from everything that would detract from its own evaluation of itself’, B. O’ D o h e r t y,
Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, expanded edn, Berkeley–Los Angeles 1986,
p. 14.
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the value of the objects on display. These museums are convinced that the essence of
war is not presentable. To a large extent, the Historial does not show pictures of the
battle at the Somme. It sidesteps the question of how to represent realistically what
happened during the war. Instead, it aims to bring the visitors through the abstract
metaphors of its architecture so that they can reflect on this question themselves.
This reflexive history considers the mental images of the visitors as the only real
representations of the war.15 A similar approach has been taken by the Deutsch–
Russisches Museum at Berlin–Karlshorst: ‘The exhibition design is based on the
principle of giving the visitor the opportunity to take emotional distance in the face
of the accumulation of cruelties provoked by war and mass murder. We assume
that the visitor is no longer able to grasp documents of these disasters emotionally
[...] Therefore, a reserved exhibition design has been chosen in order to maintain
visitors’ absorption capacity, at least intellectually’.16
The exhibitions that maintain scenographic distance from their subjects trigger
two main criticisms: excessive elitism and emotional inaccessibility.17 According
to French historian Sophie W a h n i c h, the Historial at Péronne fails to link visitors
with the past because it prevents them from having empathy. To Wahnich, the
Historial’s representation appears too cool and therefore too distanced to make the
history of the Great War part of the visitor’s identity. The neutralizing aesthetics
of the exhibition require no examination of the breaks with tradition, but keep
all disturbing parts of this past distant.18 From this perspective, history remains
a foreign country.
As the reviews of the exhibitions at Caen, Ypres, Péronne and Berlin–
Karlshorst show, the judgement of the emotional impact of realistic scenography
and more abstract, object–centered displays is as subjective as personal taste, and
therefore hardly disputable. It is hard to judge objectively how best to reach visitors:
a low–key exhibition design, trust in the aura of objects and in the capability of the
recipients to create their own mental pictures, or scenographic performance with
explicit displays that recreate a past environment quite realistically. The choice
depends upon the conception of the visitor’s imagination and curiosity (and upon
the museum’s collections). Whereas abstract displays, as cool media, must find
a way to get through to visitors and give them visual incentives in spite of their
15

J. W i n t e r, Remembering War, pp. 226–228; A. P r o s t, J. W i n t e r, The Great War in History:
Debates and Controversies, 1914 to the Present, Cambridge 2005, p. 187.
16
P. J a h n, Gemeinsam an den Schrecken erinnern: Das deutsch–russische Museum Berlin–
Karlshorst, [in:] Der Krieg und seine Museen, ed. by H.–M. H i n z, Frankfurt am Main–New York
1997, pp. 11–23, here p. 22.
17
See A. K u g l e r, Kapitulation vor der Geschichte, in: “taz”, 11 May 1994.
18
S. W a h n i c h, Les musées d’histoire du XXe siècle en Europe, “Études: Revue de culture
contemporaine”, vol. CDIII/I–II, 2005, pp. 29–40, cit. p. 39–40; S. W a h n i c h, L’Europe, c’est toujours
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low definition, detailed displays, as hot media, should not merely provide material
for consumption and create an emotional dividend at the expense of historical
accuracy.
DISPLAYING ATROCITIES

In addition to the question of how best to show the history of war, we should
also ask how accurately museums can convey what happened in wartime. My final
reflections therefore consider the relationship of realistic depiction and violence.
The promise of realism is veracity (authenticity) through sensory evidence
(evidence by auditory, visual or performative accessibility). Photographs and
movies in particular, as objects that are at once authentic and very detailed (hot),
provide credible documentation of wartime events. How important are these
pictures and realistic depictions in bringing the war closer to the visitor? Pictures
of extreme violence and its consequences are well known: as Susan S o n t a g
argued in the 1970s: ‘Photographs shock insofar as they show something novel
[...] The shock of photographed atrocities wears off with repeated viewings’.19
Moreover, pictures of extreme violence tend to overwhelm or have an impact on
visitors instead of triggering empathy with the victims.20
On the other hand, movies like Steven Spielberg’s ‘Schindler’s List’ (1993)
and ‘Saving Private Ryan’ (1998) have recognized that very explicit pictures of
the war or the Shoah have a unique capacity to make an impression. These movies
have influenced the collective memory far more than memorials or museum
exhibitions because they confront the imagination with pictures whose messages
are not negotiable in any way.21
Exhibitions that refrain from showing cruelty in explicit pictures out of respect
for their own inability to represent all of the dimensions of human suffering and
violence leave the field of representation to filmmakers and writers, who mix facts
with fictional elements to construct emotional and veracious stories. Contemporary
history and war movies tell their stories in black–and–white pictures (‘Schindler’s
List’) or use handheld cameras and audio effects to share the perspective and
impressions of the fighting soldier with the spectator (‘Saving Private Ryan’).
Jonathan Littell’s 2006 novel Les Bienveillantes (The Kindly Ones), which tells the

19

S. S o n t a g, On photography, London–New York 2002, 8th edn, pp. 19f. Sontag modified this
thesis some years later.
20
See C. B r i n k, Ikonen der Vernichtung: Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus national–
sozialistischen Konzentrationslagern nach 1945, Berlin 1998.
21
The first version of the German exhibition Vernichtungskrieg: Verbrechen der Wehrmacht 1941
bis 1944 (“War of Annihilation. Crimes of the Wehrmacht 1941 to 1944”, 1995–1999), with its shocking
photographs, followed a similar idea.
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story of the Second World War from the point of view of a German perpetrator, is
a recent example of this kind of narrative realism. A German reviewer remarked
that this novel ‘wants to withdraw even the last reflexive and aesthetic distance. It
wants to show something so powerful and massive that the reader is forced to face
it, direct and unmediated’.22
Littell’s explicit descriptions of mass murder and violent excess are very
impressive and realistic. Moreover, these fictional narratives have an undisputed
field in which to display their authenticating effects when truthful counter–images
do not exist. The accounts are disturbing to their recipients because they supposedly
allow new insights. A reviewer from the “Frankfurter Allgemeine Zeitung” describes
his experience reading Littell’s book as follows: ‘You trust the author. Everything
written seems to be true. At the beginning, you try to fight against this. Later,
you’re distressed by the presence [Gegenwärtigkeit] of the narrative’.23 The crucial
point is that Littell’s novel as well as Spielberg’s ‘Schindler’s List’ seemed to their
readers and visitors more authentic than history books, memorials or exhibitions,
because these media were ‘not able to depict explicitly the arbitrary violence that
was constitutive for Spielberg’s script as well as for National Socialism’.24
Do exhibitions of wars or memorials of the Shoah then have the duty to show
scenes of violence as explicitly as possible, since they would lose their veracity and
impact on collective memory otherwise? Or should museums renounce pictures
altogether, as Claude L a n z m a n n contends with regard to representations of the
Holocaust? According to Lanzmann, picturing the Holocaust automatically implies
trivialization, because the reality inside the concentration camps could never be
authentically transmitted: the experience of fear and suffering was unique and
beyond comprehension or representation.25 ‘Historical archival documents (what
he [Lanzmann] calls “iconic images”) are generally of no use when applied to a set
of conditions that are impossible to comprehend anyway, and where it is unethical
to claim comprehension’26.
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The question of whether it would have been better to reproduce the supposed
reality of wars in as explicitly and detailed a manner as possible, or if exercising
reserve on this point would have been more appropriate to the subject — recalling
Gotthold E. L e s s i n g’ s sentence, ‘to present the uttermost to the eye is to
bind the wings of Fancy’27 — was being debated as early as the eighteenth and
nineteenth century, in the ‘Laocoon–debate’. There is no single right way to deal
with the representation of atrocities in exhibitions. According to James Y o u n g,
the depiction itself does not answer the question of its appropriateness; we must
judge its ends to determine whether its means have been legitimate: ‘it is not
a question of veracity in interpretation or its intrinsic correctness that determines
appropriateness, but its capacity to sustain and enable life itself’.28
Finally, curatorial decisions about the presentation of wartime cruelty are also
influenced by three other aspects: 1) responsibility towards the public (what are
we allowed to show? What kinds of pictures are still tolerable for the public to
see?), 2) the visual predisposition of the visitors (what are they used to seeing?),
and 3) a sense of tact, meaning an intuitive perception of what is appropriate in
a certain situation. These are the reasons we must negotiate the representation of
sensitive topics in museum displays again and again.

27

G.E. L e s s i n g, Laocoon: An Essay upon the Limits of Painting and Poetry. With Remarks
Illustrative of Various Points in the History of Ancient Art, Boston 1887, p. 17.
28
J. Y o u n g, Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequence of
Interpretation, Indiana 1988, p. 192.
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PAWEŁ MACHCEWICZ
Museum of the Second World War
Gdańsk

Representing violence and death
in the Museum of the Second World War in Gdańsk
The Museum of the Second World War in Gdańsk is an attempt to create
a comprehensive narrative about the most devastating conflict of modern times,
including its political and military dimensions. However, contrary to what one
might think — and judging by its name — it will not be a military museum, but an
institution that focusses predominantly on the fate of civilian populations.1 Special
emphasis will be placed on the experience of Eastern–Central Europe, those
‘Bloodlands’, to use the title of Timothy S n y d e r’s book and also his concept
that this part of Europe was an epicentre of political repression, mass violence and
genocide in the twentieth century.2 The Museum will be opened in 2016, but the
project of its permanent exhibition (with a total surface of approximately 6,800
square metres) has already been completed and will be discussed here in detail.
Given the subject of the museum, it is evident that representations of violence
and death will be its central themes. I will present here some characteristic
features of the museum curators’ approach in creating the exhibition and in
dealing with photographs and objects related to violence and death. I will focus
mainly on the representation of the most direct, physical violence, especially
those acts which were directed against civilians: imprisonment, forced labour,
deportations, executions, torture. This kind of violence is generally seen as the
most drastic kind: as being closer to ‘pure’ essence than the ‘standard’ violence
inherent in warfare, as understood in military terms (soldier against soldier). I will
also include in my analysis other important historical phenomena represented in
1

Regarding the concept of the Museum of the Second World War see: P. M a c h c e w i c z,
‘Museum statt Stacheldrahtverhaue’: Das Museum des Zweiten Welkriegs in Danzig — Konzeption
und Kontroversen, [in:] Europa und sein Osten: Geschichtskulturelle Herausforderungen, ed. by
W. B o r o d z i e j, J. v o n P u t t k a m e r, Munich 2012, pp. 81–103; idem, Das Museum des Zweiten
Weltkrieges in Polen, [in:] Erinnern an den Zweiten Weltkrieg: Mahnmale und Museen in Mittel–und
Osteuropa, ed. by S. T r o e b s t, J. W o l f, Leipzig 2011, pp. 161–172.
2
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the permanent exhibition that could be interpreted as pertaining to the realm of
violence in a broader sense: occupation and annexation of conquered territories,
and discrimination of subjugated nations or social groups. Those policies might
be defined as political or symbolical violence, but were also often implemented
and sanctioned by means of physical violence, or at least its pending possibility.
This symbolical kind of violence can be exemplified in the removal of historical
monuments from Polish streets and squares by the German occupation authorities,
or by the system of racial segregation that they created (e.g. different food rations
for Germans, Poles and Jews, or separating various national groups in the public
sphere: in public transportation, ghettos for Jews, special districts for Germans).
All of these dimensions of the repressive and discriminatory practice of war and
occupation, in an everyday experience, overlapped and created one manifold
universe in which most people in occupied countries lived. They are also treated
in a holistic way in the exhibition of the Museum of the Second World War, which
presents a broad scope of occupation policies by the Germans, the Soviets and the
Japanese in the Far East. However, as it was already mentioned, for the sake of
clarity, physical violence will be the central focus, although in historical reality it
was usually mixed with other forms of repression and discrimination.
ABUNDANCE OF VIOLENCE

The content of the permanent exhibition of the Second World War is
inevitably overloaded with images and objects that represent death and violence.
It results, unequivocally, from the main narrative threads about the war, terror,
the Holocaust and other atrocities. Having this in mind, the curators did not want
to use photographs and objects deliberately for the purpose of shocking visitors.
Their approach has been more intuitive and common–sense, rather than one
adhering to any defined set of concrete rules, and it can be most clearly explained
by referring to some examples of adopted visual policies. If there was a choice
between many photographs documenting a single event or historical phenomenon
(e.g. an execution, medical experiments or the fate of Soviet prisoners of war),
those selected for the exhibition usually have not been the most drastic ones (for
instance, as a rule, mutilated bodies are not shown in detail). Photographs of corpses
have not been enlarged and are not treated as central points of the exhibition. The
Museum of the Second World War does not employ tactics like those implemented
by the US Holocaust Museum in Washington, where the permanent exhibition
is opened by a large–scale photograph, the first image seen by visitor, showing
a pile of corpses discovered by US soldiers in a German concentration camp
that they liberated in April 1945. Presumably the intention is to grab the visitor
emotionally the very moment they enter the exhibition. The purpose is also to build
an understanding and identification between contemporary Americans and their
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forebears who had fought against Nazi Germany and unveiled the horrors of the
Holocaust. Interestingly enough, the photographs of the liberation of concentration
camps that the Holocaust Museum staff chose, which visitors regard as the most
shocking, are less drastic and less visually explicit than those initially considered
— those that were eventually rejected out of concern that they could be too strong
for the very beginning of the exhibit.3 This situation might provide a good example
of how relative and subjective the boundaries of horror in representing historical
events can be.
For curators of the Museum of the Second World War, one of the crucial
assumptions while creating the exhibition was that a visitor (and generally an
average human being) has limited psychological capabilities. That is to say, if
a visual message about violence and death tends to touch or exceed their emotional
frontiers, they become less involved in the exhibition; drastic images may become
repetitive, boring or even emotionally neutral. There could then be a risk of
getting adverse results instead of those intended. Instead of evoking empathy in
the visitor for the victims, an abundance of images of violence and death might
lead to a ‘compassion fatigue’, to use a notion introduced by Paul W i l l i a m s.4
Contemporary museum visitors might feel even more emotionally distant and
‘withdrawn’ after absorbing so many brutal and overwhelming images. As a result,
these emotions can overshadow all other important messages intended by curators
(e.g. about the roots of prejudice and violence and the different strategies for
coping with them).
Another rule adopted by the Museum of the Second World War is to avoid
‘theatrical’ design in representing scenes of violence. Relying on ‘rich’ design (e.g.
a combination of objects, sounds and visual effects) in order to reconstruct real
places, like torture and interrogation rooms, prison cells or execution sites, or even
to stage a sort of ‘drama of re–enactment’ is commonplace in many contemporary
historical museums. Experts in museology have developed a special notion for
this type of exhibition, the ‘performing museum’, as an alternative and, perhaps,
successor to the ‘interpretative museum’, which focusses on explaining and
commenting on historical events, but not re–enacting them. Those who are less
favourable towards theatrical design in historical exhibitions warn that this trend
could lead to a ‘Disneyfication’ of museums (including historical and memorial
museums), which often aim to be as attractive to the average visitor as modern
entertainment centres.5 One of the most recent examples of the re–enactment
technique in a historical museum can be seen in the Pomorska Street Museum
3

E.T. L i n e n t h a l, Preserving Memory: The Struggle to Create America’s Holocaust Museum,
New York 2001, pp. 193–194.
4
P. W i l l i a m s, Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities, Oxford–New
York 2007, pp. 151–152.
5
Ibidem, pp. 96–101.
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in Cracow, situated in a former Gestapo prison, where an interrogation cell was
re–created as part of the exhibition design (in its vicinity one hears the voice of
a German police officer). Visitors to this museum also encounter sounds representing
the execution of Poles. Less striking examples of the theatrical approach include
the Museum of the Warsaw Uprising, which features the reconstruction of a sewer
as used by Home Army soldiers and civilians for communication and evacuation in
1944; and the Imperial War Museum, which re–enacts the attack of a London street
under air–strike during the 1940 ‘Blitz’.
Paradoxically enough, these re–enactment techniques, which nowadays are
often regarded as the essence of a new and modern design approach, in a way
repeat trends that in the immediate post–war years predominated in presentations
of Nazi atrocities to a larger audience. In an exhibition arranged as early as 1945
in the former Dachau concentration camp, ‘life–size mannequins in SS and
prisoners’ uniforms were set up to demonstrate the use of the ‘whipping block’
and the practice of ‘pole hanging’: suspending prisoners from a tall pole by their
hands bound behind their backs’.6 In France, a mobile exhibition visited many
towns. It consisted of a reconstructed tower from the Buchenwald concentration
camp with mannequins in both SS and prisoners’ uniforms, recreating various
scenes, including ‘the hanging of a prisoner [...] with stuffed dummies in original
uniforms’.7
Similar explicit design techniques, with mannequins re–enacting camp
atrocities, were implemented in the first exhibition in Poland, which was opened
in the former concentration camp at Majdanek in September 1945. Interestingly
enough, it evoked some criticism in the Polish press, which compared the exhibit
to a ‘chamber of horror’ where visitors paid to see scenes of medieval tortures and
executions.8
There will be many objects in the permanent exhibition of the Museum of
the Second World War that represent repression, torture and execution: whips,
truncheons, the handcuffs of German policemen, objects and uniforms from
concentration camps, or cartridges from sites of mass executions. In any case, such
artefacts have not been used for re–enactment purposes, for the same reason that
the most drastic photographs have not been enlarged or highlighted. This attitude
is related to a concern that the curators have about the overabundance of images of
horror: on the one hand, they might bring about a superficial, ‘voyeuristic’ interest
6

H. M a r c u s e, Legacies of Dachau: The Uses and Abuses of a Concentration Camp, 1933–
2001, New York 2001, p. 170.
7
P. L a g r o u, The Legacy of Nazi Occupation: Patriotic Memory and National Recovery in
Western Europe, 1945–1965, New York 2000, pp. 216–217.
8
Z. W ó y c i c k a, Przerwana żałoba: Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów kon
centracyjnych i zagłady 1944–1950, Warszawa 2009, pp. 280–281 (This book is available in English
as Arrested Mourning: Memory of the Nazi Camps in Poland, 1944–1950, trans. by J. T i l b u r y,
Frankfurt 2014.)
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in violence; on the other hand, they might produce a lack of real interest in the
fate of the victims or in the historical context that would explain who they were,
why they were persecuted and from which political, ideological or racial motives.
Although every typology is certainly reductive of the variety of real cases, most
of which are likely situated somewhere in a grey zone, if we refer back to the two
models of a historical museum mentioned earlier — the performing museum and
the interpretative museum — we can see that the Museum of the Second World
War is much closer to the latter. The Museum’s curators have been careful to frame
images of violence and death within a broader context: explaining their causes, the
ideologies behind them, the perpetrators’ motivations and the victims’ individual
stories and testimonies.
PERSONALISATION OF VIOLENCE

In the permanent exhibition of the Museum of the Second World War, the
images of dead people or people awaiting execution were carefully chosen by the
curators: they chose the photographs for which they could identify the victims (i.e.
their names and some facts of their life). For instance, there is a photograph of
a young Polish girl who was shot by a German pilot in Warsaw in September 1939;
it was taken by an American war correspondent named Julien Bryan. The photo
is accompanied by the story of her sister, Kazimiera Mika, who in the photograph
is kneeling over her sister’s dead body. Bryan talked to Mika in September 1939
and met her again many years after the war when he revisited Warsaw. Another
photograph shows Bryan embracing Mika, a very human gesture of compassion,
over the corpse of her sister.
Out of several images from the massacre of Jews in Liepaja, Latvia in 1941,
curators chose to present a photograph of one family awaiting execution because it
was possible to identify all the family members and to provide some biographical
information about them.
One of the underlying aims in structuring the narrative of the exhibition was
to distinguish the different perspectives of victims, perpetrators and bystanders
or witnesses (to use the typology proposed by Raul H i l b e r g).9 The Museum of
the Second World War will present a famous photograph, of a German policeman
shooting at a Ukrainian woman holding an infant in her arms, that is also shown
at the Holocaust Museum in Washington. In it, we clearly see the victims and the
perpetrator. We are also to some extent able to reconstruct the emotional attitude
of the perpetrator: he sent this photograph to his family in Germany with a neutral,
or perhaps even self–flattering, explanation: ‘Ukraine 1942, Jewish operation,
9

R. H i l b e r g, Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe 1933–1945, New
York 1992.
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1. Photograph of Kazimiera Mika, by Julien Bryan.
United States Holocaust Memorial Museum, Washington

Ivangorod’. The bystander’s perspective is also indicated: the photograph was
intercepted by a clandestine unit of the Polish Home Army at the post office in
Warsaw; in this way a bystander became a witness to a horrible crime. With this
context and additional information, the photograph tells us much more — about
the mechanisms of the Holocaust and human attitudes. Needless to say, Hilberg’s
typology is not all–encompassing and evident in all instances, which is something
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that the curators have been well aware of. In many cases, particular stories presented
in the exhibition illustrate the blurring of boundaries in social roles facing the
extermination of Jews and other crimes committed during the war.
The exhibition contains many objects which had belonged to victims and were
excavated, in many cases, during exhumations. Curators attempted to connect
them with real people and to show their faces while they were still alive. Objects
that belonged to the Jewish victims killed in the Kulmhof (Chełmno nad Nerem)
death camp have been placed alongside photographs of Jews from the Litzmanstadt
(Łódź) ghetto awaiting deportation to Kulmhof. A farewell letter by one of them
is quoted, written probably just before he was taken to the railway carriage. The
exhibition also includes objects found during the exhumation of the Jews killed
in Jedwabne in July 1941, most of whom were burnt alive in a barn. Out of those
numerous objects (e.g. shoes, parts of clothes, belts, coins) that the Museum has in
its possession, curators chose to present the keys that victims had with them when
they were murdered. Thus, they are presented as human beings with emotions and
the expectation that they will survive and return to their homes. Part of this section
will also include pre–war photographs of the Jewish inhabitants of Jedwabne so
that we can think about them not only as dead people whose belongings we can
see, but as human beings who had lives.
This approach has been conceived deliberately in order to avoid a danger
inherent in exhibiting objects left behind by murdered people. As James E. Y o u n g
rightly put it: ‘Armless sleeves, eyeless lenses, headless caps, footless shoes:
victims are known only by their absence, by the moment of their destruction. In
great loose piles, these remnants remind us not of the lives that once animated
them, so much as the brokenness of their lives. For when the memory of a people
and its past are reduced to the bits and rags of their belongings, memory of life is
lost’.10
While this approach to remembering individual victims attempts to show their
faces and biographies and allow visitors to hear their voices (e.g. audio testimonies
of former prisoners or camp mates and other groups of persecuted people), it does
not necessarily enable the visitor to identify with the victims outright. The Museum
of the Second World War has not adopted, for instance, the practices of the US
Holocaust Museum where each visitor, upon arrival, is issued an identity card in
the name of an actual Jewish victim. Nor have we adopted the practices of the
Johannesburg Apartheid Museum, where visitors choose identity cards according
to their race (whites and blacks), and then follow (for the first part of the exhibition)
10

J.E. Y o u n g, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, New Haven–
London, 1993, p. 132; Concerning exhibiting objects related to violence and death, see also:
A. Z i ę b i ń s k a – W i t e k, Estetyki reprezentacji śmierci w ekspozycjach historycznych, [in:] Obóz–
Muzeum: Trauma we współczesnym muzealnictwie, ed. by M. F a b i s i a k, M. O w s i ń s k i, Kraków
2013, pp. 31–48.
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2. Keys which belonged to the Jews murdered in Jedwabne. Photograph by Dominik Jagodziński

corresponding routes that are supposed to give them a real taste of the Apartheid
system.11
Instead, the curators of the exhibition in Gdańsk opted to avoid direct
suggestion or ‘pressure’ upon the visitor to identify with the victims, reasoning
that their fate was so much different from that of a contemporary person (often
a tourist) on a brief visit to a historical museum, that such an identification strategy
might turn out to be superficial, too easy and perhaps too much like a game.
Another reason is that the historical experience presented and interpreted in
the Museum of the Second World War is much broader and complex than it is
in an institution focusing on a single theme, even one of such magnitude as the
Holocaust. Consequently, a parallel strategy in the Gdańsk museum would have
to comprise of a broad variety of characters with whom a visitor might identify —
not only multiple categories of victims, but also, for example, resistance fighters.
These remarks are not intended as a polemic with the exhibiting strategies of other
museums, many of which are highly acclaimed institutions setting trends in the
realm of modern historical or memorial museums, but rather aim simply to explain
the different approach adopted by the Museum of the Second World War. Its main
goal is to enable visitors to understand the roots of violence, the motives of the
perpetrators and the fate of the victims, but not necessarily to identify with the
victims themselves.
11

P. W i l l i a m s, Memorial Museums, p. 148.
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CONTEXTUALIZING VIOLENCE

The exhibition also presents several large–scale objects related to violence and
death. One of these objects is a railway carriage, which acts as a focal point in
the section exploring various forms of Nazi terror and genocide. Similar railway
carriages are presented in Yad Vashem, the US Holocaust Museum, the Auschwitz–
Birkenau Museum and the Majdanek Museum. In all of these museums, they are
treated as objects related exclusively to the Holocaust, which is obvious given the
scope of those institutions. They are material symbols of the fate of the victims. In
Washington, every visitor steps inside a railway carriage (it is a part of the main
path through the exhibition) and in this way may perhaps feel closer to the victims.
This could be understood as a reconstruction, or perhaps even a re–enactment, of
an extreme situation experienced by the victims.
The Museum of the Second World War will also present a railway carriage,
but in a different way than the aforementioned institutions. An important part of
the message will be to present the complicated story of this particular object: it
was originally produced in Germany before the First World War and was used by
the railway system; after the Polish state was recreated in 1918, the Polish railway
took possession of the carriage; in 1939, it was taken over by the Soviets who
invaded Poland and might have used it to deport Poles to Siberia and Kazakhstan
in 1940–1941; after June 1941, it was recaptured by the Germans and used again
in their railway system. In such carriages, Jews were brought to death camps,
prisoners were taken to concentration camps, and deportees and slave labourers
were transported.
With this carriage, curators not only attempt to testify to the fate of the victims
(as in many other museums), but also to tell a story of twentieth–century Europe:
about various forms of repression and enslavement, as well as its changing borders,
the disappearance of states and the rise of new regimes. The railway carriage then
becomes a microcosm of the twentieth century’s history of war, terror, genocide and
the Holocaust. It illustrates one of the most difficult challenges to the exhibition
of the Museum of the Second World War: how to integrate into a single narrative
the many diverse phenomena that nevertheless had some common denominators —
hatred, violence, and attempts to subjugate or eliminate large groups of people or
even whole nations.
Another example of this interpretative approach, which integrates objects of
repression and violence into the exhibition, is the door of a prison cell in Gdańsk.
The prison was used by the Gestapo from 1939 to 1945. In 1945, it was used briefly
by the Soviet NKVD (secret police), then afterwards by the Polish communist
security service, the Urząd Bezpieczeństwa. It has been placed in the section of
the exhibition that deals with the end of the war and its aftermath, which in Poland
and other Eastern European countries (by contrast with Western Europe), did not
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involve political freedom and democratic regimes, but rather the continuation of
oppression.
To conclude, it should be stressed that in representing historical violence,
the Museum of the Second World War does not emphasize the importance of any
specific category of victims that might be defined according to political, national
or racial criteria. In this respect, it is different from the US Holocaust Museum or
the Yad Vashem Museum in Jerusalem, which commemorate the Jewish tragedy;
it is different from the Terror Haza in Budapest, which presents Hungarians as
the victims of both Nazism and communism (with an explicit intention to equate
both ideologies and regimes); and it is different from the historical museums in
Vilnius (the Museum of Genocide Victims), Riga (the Museum of the Occupation
of Latvia) and Tallinn (the Museum of Occupations), which tell the stories of
the suffering of Lithuanians, Latvians and Estonians, as inflicted on them by
the Soviet invaders.12 Nor does the narrative of the museum in Gdańsk present
the suffering of a particular group of victims for the purposes of subsequently
achieving a foundational national or political goal — such as the founding of the
Israeli State in 1948 or the resurrection of the independent Baltic States in the
1990s. The Museum of the Second World War obviously devotes a fair amount of
attention and exhibition space to the fate of the Poles persecuted by the Nazis and
the Soviets, but it also includes other categories of victims as a central part of its
message: Jews, the mentally and physically handicapped who were killed in the
Nazi ‘euthanasia’ programme, Soviet prisoners of war and all other categories of
prisoners in Nazi camps and civilians persecuted for various reasons throughout
occupied Europe and Asia. Violence has been treated as part of a very complex
story about occupation, the war and its consequences.

For an analysis of the museums in Vilnius, Riga and Tallinn, see R. W n u k, Sześć wersji historii
II wojny światowej: Wojenne i okupacyjne muzea w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR, [in:]
Wiek nienawiści: studia, ed. by E. D m i t r ó w et al., Warszawa 2014, pp. 351–380.
12
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A new sensibility?
Photographs of violence of Wehrmacht soldiers
in the Second World War
I
PANČEVO

What could be termed a ‘semi–private’ photograph became an iconic image
in the context of the so–called first Wehrmacht exhibition, “Vernichtungskrieg:
Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944” (“The war of annihilation: crimes
of the Wehrmacht 1941 to 1944”), which was shown in thirty–three towns and
cities in Germany and Austria between 1995 and 1999. The photograph, taken
by the propaganda unit photographer Gerhard Gronefeld, shows an execution in
the Serbian town of Pančevo in April 1941 [fig. 1]. Executed civilians are lying
next to the cemetery wall; in front of them, an officer from the Wehrmacht’s
‘Grossdeutschland’ (Greater Germany) regiment is standing with his gun pointed
at a dying victim. Next to him is an officer from the ‘Das Reich’ division of the
Waffen–SS, while in the background other soldiers can be seen looking on. The
photograph is from a series of fifty images of the hanging and shooting of Serbian
civilians by the Wehrmacht in Pančevo. They were taken on 22 April 1941 by
Gronefeld, who was a former special correspondent of the OKW1 propaganda
magazine “Signal”. He chose not to submit these photographs to “Signal”, instead
keeping them at his home in Berlin. It was not until 1963 that he published some of
them in a book about the Second World War;2 but they did not elicit any particular
response.
This changed, however, when the photographs were shown in the exhibition
‘The war of annihilation’. The German news magazine “Der Spiegel” used the
photograph of the coup de grâce as the basis for a hand–drawn cover illustration to
1
2

Oberkommando der Wehrmacht (Wehrmacht High Command).
H.A. J a c o b s e n, H. D o l l i n g e r, Der Zweite Weltkrieg in Bildern und Dokumenten, Munich
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1. Gerhard Gronefeld, Pančevo (Serbia), 22 April 1941.
© Deutsches Historisches Museum, Berlin

accompany its lead article about the crimes of the Wehrmacht,3 and this prompted
a number of people to come forward as eyewitnesses to the events. More and more
private photographs of the executions in the cemetery were received from various
sources — even a film was submitted.4 An anonymous visitor to the exhibition
3

“Der Spiegel”, 10 March 1997.
This film by G. K e s s e l was broadcast on 13 April 1997, on the German TV current affairs
program “Focus TV”. See W. M a n o s c h e k, Beweisaufnahmen, [in:] Eine Ausstellung und ihre
4

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

A NEW SENSIBILITY?

65

in Saarbrücken in 1999 handed in the photo album of a former member of the
SS,5 which contained images from Pančevo among the many photographs of dead
and murdered persons. These show the bodies of the executed civilians next to
the wall, as well as those who were hanged in the cemetery. The photographer is
standing among the hanged men, and a comrade smiles and waves at him from
behind the ropes. This means that Gerhard Gronefeld, an experienced propaganda
unit photographer, was not the only person to have captured this crime on camera;
many soldiers who later said that they had ‘wanted to see what it was like’6 did
the same. They not only took photographs, but also presented their pictures ‘in the
office, where copies were ordered by many of the soldiers in their unit’.7 In this
way, the images of murder were reproduced over and over again.
Eleven photographs from the series were displayed on a panel in the exhibition.
They included a photo of the execution, which is out of focus because Gronefeld
shook the camera the moment the shots were fired. The second exhibition also
showed this photo series, expanded to twenty–one images, but without the blurred
photograph of the crucial moment. The photograph of the coup de grâce became
the icon of the first exhibition because it presented a Wehrmacht soldier in the
act of killing, with many others looking on and thus aware of the action. These
photographs of the publicly conducted hangings and shootings of hostages
following an improperly conducted drumhead trial confirmed the thesis of the
exhibition: that the Wehrmacht was involved in crimes against civilians, prisoners
of war and Jews. The provenance of the photograph was also certain beyond any
doubt — the photographer and time and place were all precisely known.
II
THE FIRST AND SECOND WEHRMACHT EXHIBITION

The differences between the first and second exhibition are clearly manifested
in the cover image of the two exhibition catalogues [fig. 2].
The catalogue of the first exhibition was published in 1996. It used a photograph
from the exhibition as the motif for the cover. This same photograph, tinted blue,
was also used in large format for the ‘Serbia’ section of the exhibition. The blurred

Folgen: Zur Rezeption der Ausstellung ‘Vernichtungskrieg: Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis
1944’, ed. by Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg 1999, p. 188.
5
Illustrated in “Saarbrücker Hefte”, vol. LXXXI (summer 1999), pp. 37–78.
6
Newspaper report on a doctor who recognized himself in the “Spiegel” cover image, in
“Süddeutsche Zeitung”, 15 March 1997.
7
Soldier’s letter, 1966, Ludwigsburg Central Office (of Judicial Authorities for the Investigation
of National Socialist Crimes), preliminary investigation 503 AR–Z 88/67, cited in W. M a n o s c h e k,
Beweisaufnahmen, p. 191.
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2. Left: Cover of the exhibition catalogue Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944,
Hamburg 1996; Right: Cover of the exhibition catalogue Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen
des Vernichtungskriegs 1941–1944, Hamburg 2001

and out–of–focus photograph is of a woman running for her life, yet ultimately to
certain death. It was part of a series of ten pictures from fall 1941, when General
Böhme gave orders that the so–called hostages from the Šabac concentration
camp in Serbia be shot. The ten photographs came from three different archives
in Belgrade. They are anonymous; the blurriness and image details support
conjectures that they were taken as private snapshots by German soldiers. Their
archival labelling made it possible to attribute them to the murders in Šabac. The
photographs were mounted close to one another in the exhibition, so that the course
of the execution could be followed along the entire exhibition panel.
The catalogue cover of the second exhibition, ‘Verbrechen der Wehrmacht.
Dimensionen des Vernichtungskriegs 1941–1944’ (‘Crimes of the German
Wehrmacht: Dimensions of a war of annihilation, 1941–1944’) featured a page
from the OKW ‘Order for the exercise of military jurisdiction and procedure in area
“Barbarossa”’, dated 13 May 1941, issued by Wilhelm Keitel from the Führer’s
headquarters. Its colouring resembles that of a faded paper document. It is a piece
of writing, not a photograph — a text, not an image. Whereas the authors of the
first exhibition focused on a victim by using the photo of a woman fleeing, the
historians of the second exhibition put the emphasis on the bureaucratic exercise of
the perpetrators’ power of authority. This difference in weighting is also apparent
in the design of the exhibition and the use of the photographs.
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REMEMBERED IMAGES

The first exhibition presented three typical cases — Serbia, the Sixth Army
and Belarus — and arranged the facts and documents into narrative units that
were limited in time and place. Text and images were used to create a narrative
structure for visitors. The eight large metal panels of the ‘Iron Cross’ installation
in the exhibition showed orders from the Wehrmacht leadership, as well as
documentary texts by writers, philosophers and soldiers that could be viewed on
the outer walls. These demonstrated how the climate of violence began even before
1933 and how it evolved during the war. On the inner side of the metal walls,
roughly 326 photographs (primarily amateur photos by soldiers) were arranged
according to motifs, with short captions and no further explanatory texts. There
were approximately 350 photographs on the sixty–six panels of the three main
chapters. The total number of photographs displayed was thus roughly 700, plus
735 small passport–size photos of those murdered in the massacre of Kragujevac.
The exhibition deliberately played with the text and images in various ways. On
the text/photo panels for the three main sections, the personal views of the soldiers
were juxtaposed with the official photography of the propaganda companies.
Corresponding to this arrangement, the display texts contained letters delivered
via military post and facsimiles of ordinances and instructions. With the texts
providing a historical interpretation, the overall impression created a narrative that
guided visitors through the exhibition.
The small size of the reproductions throughout the exhibition — 9×13 or
10×15 cm (3½×5 or 4×6 in.) — was a reference to the typical size of photographs
and reminded visitors of their own photo albums. This was confirmed by many
entries in the exhibition guestbooks. The album of one soldier, which was
reproduced in a large–size format for the exhibition, was a clear reference to the
individual form of remembrance of people’s own family albums.
Despite the ample text panels, the exhibition was received both in Germany
and abroad as a photographic exhibition. Bernard–Henri L é v y, in his extensive
1999 article in “Le Monde”, referred to it as a photo exhibition (l’exposition
photographique);8 the “Jerusalem Post” spoke of a ‘photo exhibition in
Hamburg’,9 and German newspapers specifically mentioned the impact of
the pictures in their headlines: ‘Bilder, die man nicht vergisst’ (‘Pictures you
never forget’);10 ‘Die Fotografien springen einen an’ (‘The photographs jump
out at you’);11 ‘Kriegsfotos reißen Narben einer Generation auf’ (‘War photos
tear open the scars of a generation’);12 ‘Die gräßliche Wahrheit der Bilder’ (‘The
8

“Le Monde”, 7 February 1999.
“Jerusalem Post”, 28 March 1995.
10
“Uetersener Nachrichten”, 30 January 1999.
11
“Kölnische Rundschau”, 29 October 1998.
12
“Rhein–Zeitung”, 13 August 1998.
9
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horrendous truth of the pictures’);13 ‘Man muß die Bilder lesen’ (‘You have to read
the pictures’).14
RETURN OF THE TEXTS

The second exhibition took a deductive approach. The starting point was the
debate over international humanitarian law and the laws of war that were valid in
1933. This was followed by seven thematic focuses (genocide, Soviet prisoners
of war, starvation as a strategy of war, deportations, war against the partisans,
reprisals and execution of hostages and options for action). The new exhibition had
twice as much text as the first exhibition, but displayed only about half as many
photographs (around three hundred). The preponderance of written documents
was reinforced through numerous audio media featuring recorded readings of text.
Computer terminals offered access to additional documentary texts and images.
The press continually drew attention to how this exhibition differed from the
first one: ‘You see the pictures of war crimes at more of a distance, as if through
binoculars [...] you do want to know about the crimes of the last war, but no longer
want to have to look at them’;15 ‘All in all, it is less an exhibition than a cold white
cubicle for reading and study’.16
The curators of the exhibition decided to use professional photographs by the
propaganda companies almost exclusively and to omit nearly all of the amateur
photographs and snapshots. Only photos of unambiguous provenance (in terms of
archive, photographer, time and place) were used. Moreover, in conscious contrast
to the first exhibition, all of the photographs were accompanied by commentary,
in order to keep the shock value of the visual material to a minimum. Written
documents and comprehensive explanatory texts were intended to re–establish the
credibility that supposedly had been lost in the first exhibition because of four
photographs that had not been adequately labelled. As Jan Philipp R e e m t s m a
explained in 2001: ‘Photos play a much smaller role. And where they are used,
they are placed precisely within the context. There are no longer any photographs
without comment that allow the viewer to engage in free association. This was
a stylistic method used in the first exhibition — and it rightly drew criticism. In the
new exhibition, which is twice the size of the first one, documents and photographs
appear in balanced proportions’.17
Reemtsma expressly emphasized the textual and documentary aspects of the
exhibition. It was important for its curators that ‘the new concept put visitors

13
14
15
16
17

“Süddeutsche Zeitung”, 25 February 1997.
“Syker Zeitung”, 4 June 1997.
S. H e i d e n r e i c h, in DE:BUG 55 (January 2002), p. 12.
M. J e i s m a n n, in “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 29 November 2001.
J.P. R e e m t s m a, in “Lübecker Nachrichten”, 28 November 2001.
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in a position to form their own opinion about what took place in history’.18 The
interpretation of texts and documents was desired, but it was not assumed that
mature visitors to the exhibition, for whom media influence today is primarily
visual, would be able to interpret the pictures. This clearly shows the discrepancy
and the difficulty connected with the use of photographs and written source
materials in exhibitions on contemporary history, where contextual information
plays a specific role.
In selecting the photo motifs for the panels and the interior of the ‘Iron Cross’
installation, the curators of the first exhibition focused on shootings, hangings and
persecution, whereas the historians preparing the second exhibition concentrated
on selected series of documentations by propaganda company photographers, as
well as more illustrative portraits of the generals and officers responsible. This
served to eliminate a decisive stimulus for visitors: their recognition of the familiar
motifs of snapshots from their own photo albums.
Whereas the first exhibition placed too little value on historicizing the picture
captions, naming archives or providing provenance data, the second exhibition
dealt with the source–critical treatment of photographs in a separate section.
It is evident that careful consideration and analysis of visual materials are
absolutely necessary in dealing with the difficult field of research on perpetrators
during the Nazi period. The sources of the amateur photographs and snapshots
can often be well documented when they are acquired from private collections.
In state archives, however, it is frequently impossible to identify the photographs
because of where they were found (e.g., in the wallets of soldiers who were killed
or taken prisoner) or because the provenance is taken out of context when the
photographs are grouped together differently for forensic purposes. In such cases,
necessary questions about the author, place, time and context of a photograph are
often virtually impossible to answer. However, this does not mean that such photos
can no longer be used.
III
CHARTER

While the first exhibition was still underway, a conference on the subject of
photographs as historical sources took place at the Hamburg Institute for Social
Research in 1999. Scholars from various disciplines participated: historians, photo
and art historians, archivists, anthropologists, museum curators and even a war
photographer. The use of photographic material in exhibitions on contemporary
history was discussed and a jointly written charter on the use of historical

18

U. J u r e i t, in “Die Zeit”, 29 November 2001.
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photographs was produced with the aim of assisting archivists and researchers in
utilizing such visual sources.19 As a main outcome of the conference, the charter
includes recommendations regarding the provenance of photographs, the possible
manipulation of negatives or re–enlargement, picture captions and the interpretation
of photographs. It is meant to ensure the proper use of historical photographs, both
in archives and by scholars and curators.
IV
‘FOCUS ON STRANGERS: PHOTO ALBUMS OF WORLD WAR II’20

In light of the heated debate on the use of photographs in the first exhibition
and the deliberate omission in the second exhibition of private photos taken by
soldiers, I took up the subject again with respect to a different exhibition, one that
focused on the visual memories of the war that are present in almost every German
and Austrian household. In contrast to the historians’ archival research for the first
exhibition, I analyzed the provenance of photo albums and boxes of photographs
within the context of family biographies. Experiences with the visitors to the first
Wehrmacht exhibition proved very useful in this process: ‘We can assume that
photographs showing Wehrmacht soldiers engaging in criminal and inhumane acts
are far more threatening to the children of Wehrmacht soldiers than texts are’.21
The photographs provide an opportunity to concretize and thus work through the
impervious silence of former soldiers, helping to clarify the persistent sense of
uncertainty and foreboding felt by their daughters and sons.
The collection of photographs for the research project and the exhibition
was compiled between 2004 and 2006 through loans from private collections.
The owners of the albums responded to articles in regional newspapers that had
taken up the appeal publicized in the University of Oldenburg’s press release on
the research project. The numerous calls that were received are evidence of the
great, evolving interest in finding a new way to view these pictures. Among the
people who supplied photographs were sixteen former soldiers who could offer
information on the subjects of the photographs, the layout of the albums or the

19

W. B u c h m a n n, Bilder in Archiven: Empfehlungen für den Umgang mit historischen
Fotografien, [in:] Ein Jahrhundert wird besichtigt. Momentaufnahmen aus Deutschland, ed. by
Bundesarchiv, Koblenz 2004, p. 41.
20
The exhibition “Fremde im Visier: Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg” has been shown since
2009 in seven local museums in Germany, Austria and the Netherlands (Oldenburg, Munich, Frankfurt
am Main, Jena, Peine, Delft and Graz) and will be shown in Vienna in autumn 2016. See: www.
fremde–im–visier.de [retrieved: 2 December 2015].
21
G. R o s e n t h a l, Die Kinder des ‘Dritten Reichs’, [in:] Besucher einer Ausstellung, ed. by
Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg 1998, pp. 116–117.
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motivation for taking the pictures. Most of the albums, however, were loaned by
the generation of the daughters and sons. We were able to determine the provenance
of most of the photographs by asking the former soldiers and their descendants.
The research project examined questions of the practice and significance of
taking the pictures, as well as the exchange of photos among soldiers. Aesthetic
influences and visual ideas of the ‘other’, as documented by the pictures, were
compared with the photo journalism of the 1920s and 1930s and examined with
regard to their relationship to the photo aesthetics of the Nazis. The arrangement
and annotation of the photographs refer to the album as a narrative space for
subjective constructions of memory.
The exhibition is centered
around the photo albums of the
soldiers [fig. 3]. A war album
is a special sort of album;
often it tells a story kept
hermetically separate from
a family’s history; and it
took on a special meaning as
early as the first year of the
war. In the 1930s, preprinted,
official albums from the Hitler
Youth and the Reich Labour
Service became a fixture
among the private family and
3. Cover of the exhibition cataloque Fremde im Visier.
travel albums in household
Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg, Bielefeld 2009
collections; and in 1939
standardized ‘Erinnerungen an
meine Dienstzeit’ (‘Memories of my term of service’) albums were introduced,
which frequently featured swastikas, oak leaves and eagle insignias on their covers.
Photography magazines published instructions on how to make a war album, and
photo labs had small, selected sample albums to encourage soldiers to collect war
photos in albums.
As early as 1933, Joseph Goebbels called on an ‘army of millions of amateur
photographers’22 to educate the nation according to the principles of National
Socialist propaganda, and an appeal published in the “Photofreund” journal at the
beginning of the war added force to this demand: ‘At this time it is the unconditional
duty of every soldier to keep his camera in action’.23 The cheap lightweight cameras
22

W. F r e r k, Das Erlebnis des Einzelnen ist zu einem Volkserlebnis geworden und das durch die
Kamera!, “Photofreund”, 1933, p. 417, cited in T. S t a r l, Knipser: Die Bildgeschichte der privaten
Fotografie in Deutschland und Österreich von 1880 bis 1980, Munich–Berlin 1985, p. 19.
23
H. S t a r k e, Und trotzdem: Amateurfotografie!, “Photofreund”, 1939, cited in T. S t a r l,
Knipser, p. 111.
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made by Agfa, Robot and Leica made
them easier for recruits to buy and use.
This resulted in vast numbers of private
photographs being taken by soldiers
during the Second World War — equal
in quantitative terms to the millions of
images taken by the Nazi propaganda units.
The occupation of foreign countries was
photographed by the participating soldiers
on an unprecedented scale.
The albums contain a mixture of
a wide variety of motifs of soldiers’ everyday routines, military equipment and acts
of both visible and concealed violence.
Everyday scenes from the front lines or in
the occupied countries are juxtaposed in
the albums with pictures of hangings and
shootings [fig. 4].
Unlike the propaganda unit photographers, ‘common’ soldiers had no specific
assignment as far as their photographs
4. Album Hans Mayer, Massengrab
were
concerned. They chose their own sub(massgrave), Ukraine 1942.
© Spielhahnjägermuseum, Bad Tölz
ject matter, adjusted the camera to suit the
lighting conditions, selected an appropriate
location and view and used a rangefinder to focus. At the moment they clicked
the shutter, their attention was diverted from what was taking place in front of the
camera; they had only one eye on the viewfinder. On the one hand, this had an
extremely pronounced distancing effect, partly neutralizing the other senses such
as smell and hearing, and led to an objectified perception of what was seen. The
insertion of the camera as a technical device between the photographer/viewer
and the event produced a ‘cold eye’,24 a ‘separation of viewing as a purely optical process from the other modes of sensory perception and from the emotions’, and thereby ‘enabled that “hardness towards oneself” that constituted the
greatest virtue and educational ideal of all military officers’.25 On the other hand,
taking photographs also involves an intensified mode of seeing that stimulates the
photographer’s sense of curiosity and can become a tool for heightening pleasure:
a ‘hot eye’. At the moment of looking through the viewfinder, perceptual aware24

See G. M a t t e n k l o t t, Kalte Augen, [in:] Der übersinnliche Leib, vol. II, Reinbek 1982,
p. 47ff., cited in D. R e i f a r t h, V. S c h m i d t – L i n s e n h o f f, Die Kamera der Henker,
“Fotogeschichte”, vol. III, 1983, no. 7, pp. 57–71.
25
Reifarth and Schmidt–Linsenhoff, ibidem.
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ness distances the photographer from the person in front
of the camera; ‘the other, even
when not an enemy, is regarded only as someone to be
seen, not someone (like us)
who also sees’.26
A ban on photographing
executions was issued in
1941, but this did not change
the soldiers’ interest in taking
pictures of such scenes.27
This observation is supported
by many photographs in the
albums, such as the picture in
the Soviet Union where staring soldiers can be seen standing around a mass grave, and
the photographer himself casts
a black shadow over the dead
bodies.
In closing, I would like
to consider the special significance of private war photography as a historical source
5. Album anon., Die Minenprobe. Vom Donez zum
by examining a photograph
Don 1942 (The mine detection test: From the Donets
to the Don, 1942), Ukraine. Obverse and reverse.
from a series of 142 pictures
©Auris–Verlag
from Ukraine in the summer of 1942 that have so far
been discovered in six different albums and collections of photographs [fig. 5].
Among the typical depictions of advancing army forces, battle scenes and pictures of destruction, this is one photograph that at first glance does not fit into this
context of war images. It shows a woman crossing a river, photographed at an
angle from above. Sunlight is reflected in the rippling water behind her, while her
body casts a long shadow on the flat, smooth surface to her right. She is locked
into position by the light and shadow, as if caught in the crosshairs of the image
diagonals. Despite the balanced composition and the calm, almost idyllic subject
matter with no visible trace of an act of war, this centered positioning of the subject
— held within the neatly trimmed white margins of the photograph — leaves the
26
27

S. S o n t a g, Regarding the Pain of Others, New York 2003, p. 72.
Official gazette of the Waffen–SS, vol. II, no. 11 (15 June 1941).
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viewer feeling slightly disturbed without knowing precisely why. The number 74 is
written on the back of one copy of the photograph, although this number is missing
from the torn picture list. The context was not revealed until the identical photograph with a description on the reverse was found in another album. The caption
reads: ‘Die Minenprobe. Vom Donez zum Don 1942’ (‘The mine detection test:
From the Donets to the Don, 1942’). The picture shows the deadly implementation
of the order to use ‘mine detection device 42’: ‘As enemy mines are to be expected,
sufficient numbers of mine detection device 42 (Jews or captured members of partisan groups with harrows and rollers) are to be made available’.28 The arrangement
in the album includes three other photographs: two are entitled ‘Durch die Furt’
(‘Across the ford’), and the third is ‘Trümmer’ (‘Wreckage’). After the woman
appeared to have safely reached the opposite bank, the Wehrmacht soldiers and
their vehicle were able to cross the ford to the other side of the river. However, the
subsequent vehicle clearly drove over a mine next to the bridge.
The next ten photographs in the series (numbers 78–87) also depict death and
destruction. By being placed in a numbered sequence, the individual images not
only form a chronologically and spatially localized continuum, but their serial
progression also enables content–based readings.
The sequence of these photographs can be regarded as the nucleus of the
series, as it shows danger, destruction, death and violence on both sides of the
conflict. It refers to how it could have been: how the war was perceived, not how
it really was. The picture series, which is probably a combination of images taken
by the propaganda unit photographers attached to the division and by amateur
photographers among the troops, removes the individual photograph from the
explanatory context and sequence of the deliberately compiled series. The
photographs are therefore put into different contexts, and it is only with a bit of
finder’s luck during the research process that the violence inherent within them can
be uncovered.
CONCLUSION

By analyzing these private war photos, one can establish connections with
the two exhibitions on the crimes of the Wehrmacht. The shock value of the so–
called wallet photos in the first exhibition, as emphasized by the press, was based
not on the publication of these ‘previously unknown pictures that had been taken
from uniform jackets’,29 and that were collected in the memorials and archives of
28

Orders to go into action from the Commander of the Army Rear Area (Korück) 532 for the
Unternehmen Dreieck und Viereck (Operations Triangle and Quadrangle) of 9 September 1942,
BAMA, RH 23/26, Bl. 90.
29
H. L e t h e n, Der Text der Historiografie und der Wunsch nach einer physikalischen Spur. Das
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military history, but on the recognition by so many German and Austrian families
of their own war photos stored in albums and boxes. Photographs that previously
had only been looked at within a private framework of family gatherings or
meetings of fellow soldiers now took on a new topicality in terms of contemporary
history, within the scope of the public classification of the exhibition. The second
exhibition deepened these insights, with its expanded contextualization in the
‘cocoon of commentaries and explanations’.30 By dispensing with the private
photographic material, however, it sacrificed the aesthetic impact of activating
viewers’ memories of their own, often concealed ‘heat chambers of empathy’.31
The “Focus on Strangers” exhibition offers an idea of the motivation and
mentality of those who actively served in the war, by verifying the provenance of
the pictures and interviewing the album owners. The background of the pictures
came to the fore, as well as some of the unplumbed depths behind them.
Many albums were transferred from private ownership to the archives of
city museums on the occasion of their presentation in the ‘Focus on Strangers’
exhibition and its supporting program, ‘Ihr Album unter der Lupe’ (‘Your album,
close–up’). Such actions took these private memory stores out of their dark cabinets
and brought them into the light, to take their place alongside the ‘written traces of
the perpetrators’32 in publicly accessible archives.
With its more sociological approach, phenomenological research evinces
a new sensibility towards the perception of war photography. In the first Wehrmacht
exhibition, the motifs of executions, murder and violence proved the thesis that
the Wehrmacht had been deeply involved in war crimes. The second exhibition
stressed the written documents and several series by professional propaganda
photographers. The ‘Focus on Strangers’ exhibition about the private photos of the
Wehrmacht soldiers offers an opportunity to look at situations where violence had
broken out. Series of photos — sometimes even proved with numbered negatives
— fixed in albums or stored in files and boxes could be regarded in the context
of diaries, letters, other written documents and interviews. These photographed
situations from the daily lives of soldiers in the middle of the violence of war
emphasize the motivations and can even highlight a glimpse of mentality —
because ‘at the moment when the picture was taken, something was done to people;
without this act, there would be no photograph. That is what gives it such explosive
force’.33
Problem der Fotografie in den beiden Wehrmachtausstellungen, “Zeitgeschichte”, vol. XXIX, 2002,
no. 2, p. 76.
30
“Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 29 November 2001.
31
H. L e t h e n, Der Text der Historiografie, p. 83.
32
Ibidem, p. 84.
33
C. B r i n k, Vor aller Augen: Fotografien–wider–Willen in der Geschichtsschreibung, “Werkstatt
Geschichte”, vol. XLVII, 2007, p. 72.
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APPENDIX
CHARTER
RESOLUTION

The participants of the conference ‘The Photograph as an Historical Source’ at
the Hamburg Institute for Social Research from 23 to 25 June 1999 are agreed that
historical photographic images held in archives, museums and other depositories
are in many cases still not being properly looked after and are not being paid
adequate attention in academic research. For this reason, the participants of the
conference address the following recommendations to archivists and those who use
photographic material held in archives:
1. When accepting historical photographic images, information on their
provenance, the context in which they were produced, their photographer, their
transmission history and, where applicable, the holder of exploitation rights must
be documented as far as reasonably possible. The same applies to duplicates.
2. In archives, historical photographic images are sorted in accordance with
the principle of provenance, where images are allocated to holdings based on
their provenance. Indexing images by content is a separate procedure that is not
carried out by allocating images to thematic series across holdings, but by means
of appropriate finding aids, such as database systems.
3. In cases where copies of historical photographic images are made for
conservation reasons, the earliest transmitted version of an image, ideally the first
exposed negative, must be kept.
4. In the restoration of historical photographic images, the established rules
for handling archival materials must be followed. In particular, procedures must
be documented in such a way that the nature and the extent of the restoration work
are clear.
5. When publishing photographic images, the earliest available version and
image annotation must be used or referenced. As far as reasonably possible,
information must be provided on the photographer, the depository, the photograph’s
identification information, the place the photograph was taken, the time it was
taken, and the circumstances in which it was taken.
6. In the case of historical photographic images dating from the Second World
War, an appropriate verification system should be developed as a model in order to
store information on holdings and collections of such images in archives, museums
and other depositories throughout Europe.
7. Archives and other depositories bear responsibility for preserving historical
photographic images as cultural assets. This responsibility must not be compromised
or threatened by privatisation or commercialisation.
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Exhibiting Violence or Teaching Values?
Historical Exhibitions at a Modern Museum of Martyrdom
In memory of my wife, Magdalena,
who died during the writing of this article

Museums of martyrdom, also known as memorial museums, sites of memory
or museums of remembrance, were and continue to be established in Poland
and in the rest of Europe on the sites of former Nazi death camps, concentration
camps, prisoner–of–war camps, labour camps, police prisons and other historical
sites associated with the Nazi terror, persecution and extermination. The unique
character of these places, which sets them apart from other museums, is mainly
related to the fact that they are authentic historical sites (in situ museums) as
well as cemeteries in both the real and symbolic sense. They are usually treated
as institutions that combine many different historical, socio–political and cultural
functions.1 Museums of martyrdom are in essence history museums that focus on
the theme of the traumatic events of the Second World War and the Nazi occupation
of Europe, and this is how they are classified.
The State Museum at Majdanek (SMM) is the oldest such institution; it was
established in November 1944, i.e. even before hostilities had ended. In pursuing
its mission, the Museum has explored and described the operation of the Nazi
concentration camp at Majdanek and the death camps at Bełżec and Sobibór;2 since

1

For more on the function and meaning of museums of martyrdom, see: T. K r a n z, Muzea
martyrologiczne jako przestrzenie pamięci i edukacji, [in:] Obóz–Muzeum. Trauma we współcze
snym wystawiennictwie, ed. by M. F a b i s z a k, M. O w s i ń s k i, Kraków 2013, pp. 53–55;
V. K n i g g e, Teren byłego obozu a wystawa historyczna, [in:] Chronić dla przyszłości, ed. by
K. M a r s z a ł e k, Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau 2003, p. 115.
2
The Museum–Memorial Site in Bełżec became a branch of the SMM in 2005, and the Museum
of the Former Death Camp in Sobibór became part of the SMM in 2011. Owing to the particular themes on which these two institutions focus, and their relatively short existence as branches of the SMM,
in this article I limit myself to describing the exhibitions at the parent branch of the Museum.
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its inception, it has held exhibitions that allow visitors to access the sites of these
former camps, and has organised various themed exhibitions.
For the seventy or so years it has been in operation, the SMM has produced
four permanent exhibitions devoted to the history of the camp as well as dozens
of smaller historical exhibitions. The exhibits, archive materials and photographs
displayed there have unique documentary value. The items found on the site of
the former camp, the preserved elements of infrastructure and archive materials as
well as the accounts of former inmates all provide evidence of a totalitarian regime
that functioned on the basis of mass physical and psychological violence.3 This
violence was ever–present on the site of the Nazi concentration camp that operated
in Lublin between October 1941 and July 1944.
In this article, I attempt to present the conceptual framework and methodology
applied nowadays at the SMM with respect to the open–air exhibition and
the monographic historical exhibitions. To illustrate the changes in exhibition
methodology that have taken place at the SMM over the decades, I compare
contemporary productions with the methods of constructing open–air narratives
in the past, and with examples of historical exhibitions from the Museum’s early
years (primarily the permanent historical exhibitions from 1945–1996 whose
circumstances, underlying assumptions and message were usually reflected in the
smaller exhibitions held at the same time). In the case of both modern and defunct
exhibitions, I try to take into account the context in which they were created
(ideological assumptions, social conditions, etc.). Both the educational goals that
the Museum has pursued through its exhibitions, and the external factors that
influenced how those goals were formulated, are of interest to me.
The nomenclature used by museums of martyrdom to describe different types
of historical exhibitions is often inconsistent and imprecise, both in the literature
and in museum practice. In the context of the SMM, Tomasz K r a n z attempted to
systematise the nomenclature in 2011: ‘On large–scale sites of memory, the State
Museum at Majdanek being one example, there are usually two types of permanent
exhibition: open–air exhibitions and main exhibitions inside museum buildings.
The term ‘open–air exhibition’ usually denotes a narrative constructed using
various means in order to commemorate, explain and contextualise the historical
site in question. Therefore, at museums such as Majdanek, this includes all the
ways of presenting and describing the preserved space and the historical buildings,
3

One of the leading theorists of sites of memory, Volkhard Knigge, wrote about the role of relics
and remnants of the former camp: ‘I believe that relics, even in an exhibition, are real evidence, especially when they are the last sign of existence of the tormented and murdered, the last trace left by them
before their death and annihilation. Objects become relics when they point to mass death. The kind of
death that renders us speechless and prevents any comment. And this is precisely what we want to
achieve by displaying them. However, their display, especially at sites of mass murder, must not only
serve to communicate cognitive content — it must also include elements of judgement’, V. K n i g g e,
Teren byłego obozu, p. 117.
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including the site of the former camp as well as the structures, ruins, fences, paved
roads, ditches and other material traces of the past within its borders’.4 When
juxtaposed with the ‘open–air exhibition’, the term ‘main exhibition’ used by Kranz
appears to suggest a hierarchy of values. As noted in the work quoted here, the two
types of exhibitions Kranz describes are complementary but in principle different
components of the museum exhibition (understood as an entity of a higher order).
It appears that if one is to pass judgement here, primacy ought to be given to that
part of the exhibition which is most unique, original, and which forms the core of
the museum’s activity, i.e. the entire historical substance of the former camp.5
Furthermore, the definition of an ‘open–air exhibition’ must be supplemented
in this case, since the content of the exhibition is not just the narrative understood
as presentation and description; the content includes this descriptive portion of
the exhibition as well as the site of the former camp that is being described.6
Taking into account the foregoing as well as my experience of daily work with the
exhibition, in this paper I construe the open–air exhibition as the entire area of the
former camp accessible to visitors and the historical commentary that accompanies
it, including the extant camp infrastructure, together with the examples of post–war
commemoration and the additional exhibition elements (explanations, plaques and

See T. K r a n z, O koncepcji modernizacji ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku,
“Zeszyty Majdanka”, vol. XXV, 2011, p. 9. For comparison: as recently as in the 1990s, the permanent
historical exhibition was referred to as the ‘historical exhibition’ in texts on the history and methodology of exhibitions published by the Museum staff, while temporary monographic historical exhibitions
were referred to as ‘documentary exhibitions’. At that time, the open–air exhibition was treated as part
of the ‘historical exhibition’. T. K r a n z, M. W i ś n i o c h, Działalność oświatowa Państwowego
Muzeum na Majdanku, “Zeszyty Majdanka”, vol. XVI, 1994, pp. 45–47.
5
V. Knigge, among others, uses precisely this argument: ‘Against the background of what remains, the explanation and reconstruction of the historical context of events on the basis of our knowledge must not be imposed from the outside or be forcibly incorporated into the exhibition. It should
rather provide a complement, a link, an aid for visitors to understand and experience the exhibition…
The main value of an exhibition created on the basis of physical remnants is the site of the former
camp, which evokes certain emotions and encourages visitors to awaken their own historical imagination and form their own ideas about the former camp that are based on the knowledge and impressions
they gathered’. V. K n i g g e , Teren byłego obozu, pp. 116–117.
6
The relationship between types of historical narrative and remnants of the camp is similar to that
in which an exhibit is displayed in a ‘classic’ manner in a museum room: it is the relationship between
the exhibit (museum object) and its description (in the form of a plate, printout, light projection, etc.
containing a verbal message formulated by the curator of the exhibition). Clearly, the forms and techniques of describing exhibits in the case of open–air objects within the historical space of a museum of
martyrdom will have particular characteristics resulting from the nature of the site itself. In both cases,
the description of the museum object should, firstly, be distinguishable from the object itself and, secondly, only play a supporting role in the process of sensory perception. When choosing typographic
techniques (or perhaps visual or audio techniques), designers should exercise particular caution and
restraint.
4
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permanent thematic exhibitions consisting of display boards located in selected
historical buildings).7 In its substance, the open–air exhibition is obviously a type
of historical exhibition too. However, I use the latter term exclusively to denote
permanent and temporary monographic exhibitions created according to a certain
script and constituting self–contained narratives on certain themes; together with
the relevant commentary, these display in a material form, or as digital or analogue
reproductions, that part of the Museum collection that does not include buildings,
topographic features or monuments. This nomenclature concerning various aspects
of the SMM’s activities obviously suffers from a degree of semantic inconsistency,
since terms belonging to different categories are used to describe elements of the
Museum’s exhibitions (‘open air’ exhibition — a description of the exhibition
space, ‘historical’ exhibition — a description of the exhibition theme; likewise
‘open air’ exhibition — a spatial description, ‘main’ exhibition — a qualitative
one). Having outlined the problems related to nomenclature, however, I will
continue to use these inaccurate terms, bearing in mind the need to distinguish
between the different exhibitions.
In this article, I deliberately avoid describing the long–standing tradition of
art exhibitions at the SMM (which were held from the 1960s until the middle of
the last decade, initially as Anti–War National Fine Arts Exhibitions and later
as International Art Triennials). Despite the obvious connection between the
anti–war theme and issues concerning the representation of violence, and also
the unquestionable value of the Museum’s art collections assembled as a result
of organising these events, art exhibitions at Majdanek did not make use of the
SMM’s historical collections and generally did not refer to the history of the camp.
In addition, the methodology of organising such exhibitions is different, as is their
educational purpose. Therefore, for both formal and substantive reasons, they
should be the subject of a separate study.8

7

In everyday practice, and in the reports produced by the SMM, minor exhibitions that do not
constitute separate narratives and which provide additional content that is not related to the camp itself
but instead facilitates an understanding of its history (e.g. display boards with photographs or narratives about the occupation of Lublin, which are found in the barrack where prisoners’ property was
stored) are also considered parts of the permanent exhibition.
8
An extensive article on the history of the International Art Triennial exhibitions was published by
D. O l e s i u k, see Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku, “Zeszyty Majdanka”, vol. XXIII,
2005, pp. 249–266. I also describe the political circumstances and historical background of the ‘Anti–
War’ and ‘Triennial’ exhibitions in my article, Działalność wystawiennicza PMM w latach 1944–2014,
“Zeszyty Majdanka”, vol. XXVI, 2014, pp. 273–310.
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THE OPEN–AIR–EXHIBITION — PAST AND PRESENT

Most of the area of the former concentration camp at Majdanek was opened
to visitors shortly after the arrival of the Red Army and the Polish Army on
22 July 1944. The retreating Germans had no time to destroy much of the camp.
Thus, initially, most of the camp structures were preserved: the prisoners’ section
consisting of six prisoner fields, the utility section with warehouses, workshops,
gas chambers and baths, and the SS section with guard barracks and the camp
headquarters.9 The fact that the German troops withdrew from Lublin as a result
of a Soviet offensive was of considerable propaganda value to the state apparatus
being established in the Lublin region at the time. This apparatus would in
future provide the foundation of the Polish state resurrected within new borders
and with a new communist political system. From the outset, the communist
authorities that installed themselves in Lublin were involved in the activities of
the Museum established in November 1944 on the site of the former camp. Their
involvement resulted in, among other things, a narrative in which Majdanek had
been ‘liberated’ by the Red Army (despite the fact that there had been no real
struggle for the KL Lublin site since the army arrived after most of the prisoners
had been evacuated and the camp had been liquidated) and in the creation of
a certain canonical interpretation of how the camp operated, its various groups
of inmates, and the number and nationality of its victims.10 This version of the
camp’s history was maintained with certain modifications until the demise of
the People’s Republic of Poland in 1989.
The presence of the army on the site of the former camp had a major influence
on the permanent open–air exhibition. In particular, it determined which elements
of the camp’s infrastructure were preserved in a condition that enabled them to
be included in the exhibition. This is because the soldiers destroyed much of the
camp’s buildings and facilities. The greatest interest among visitors to Majdanek
was aroused by the gas chambers, the piles of shoes and ashes, and the crematorium
building behind prisoner field, which had been set on fire just before the Germans
fled in order to obliterate all trace of the last execution of political prisoners from
the prison at the Lublin Castle; this crematorium was of particular interest to locals.

9

The construction of field VI was not completed until July 1944 and its barracks were used mainly as warehouses. It was there that much of the prisoners’ footwear was discovered. This footwear,
displayed in adapted barracks from the late 1940s onwards, was to become one of the most powerful
elements of the open–air exhibition. An account of the discovery of the footwear stored in field VI is
quoted by D. O l e s i u k in her article Obuwie więźniarskie w zbiorach Państwowego Muzeum na
Majdanku, “Zeszyty Majdanka”, vol. XXIV, 2008, pp. 145–147.
10
I describe this process in more detail in the article cited previously. K. B a n a c h, Działalność
wystawiennicza PMM, pp. 274–282. See also, J. K i e ł b o ń, E. B a l a w e j d e r, Państwowe Muzeum
na Majdanku w latach 1944–1947, Lublin 2004, pp. 6–13.
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As early as in 1944, the history of the camp at Majdanek was used to persuade
the Polish population that the communists and the Red Army were liberators and
guarantors of peace. For Soviet soldiers too, stationed in Lublin on their way to the
front, the narrative about the camp was intended to boost morale and encourage
them to fight the occupiers. From August 1944, both soldiers and civilians who
visited the former camp were offered a booklet containing a brief description of the
history and operation of KL Lublin together with a (considerably inflated) victim
count and many unconfirmed statements that made the narrative even more dramatic
and stressed the depravity of the German torturers.11 Recounted in this manner, the
story of the camp was to provide an impetus for the revival of Polish patriotism in
the new post–war environment. Indeed, the suffering and extermination of Poles
and Slavs were put at the forefront of this narrative. In this way, the organisers of
the first exhibitions became involved in the propaganda activities of the Polish
Committee of National Liberation (PCNL), which was not overly popular at the
time. The PCNL’s main goal was to win over the local population; in the new
Poland, this consisted mostly of Christian Poles.
After a difficult period when the new museum had to be organised with the
army still present on the site, the open–air exhibition at the SMM finally took
shape in 1946 and 1947. The part of the camp made accessible to the public
included most of the utility section (including the gas chambers and baths), part
of the prisoners’ section, the crematorium and the grounds where mass graves had
been dug. At the same time it was decided to demolish the structures within the
German sector, liquidate field VI and dismantle the barracks in fields I, II, IV and
V.12 The main reasons for the liquidation of the SS section were its poor technical
condition and the difficulty of conserving the wooden structures.13 Only the
11

The first attempts to establish the number of victims of the camp were made in late July and
early August by the Polish–Soviet Commission for the Investigation of German Crimes Committed at
Majdanek chaired by Andrzej Witos, a representative of the new authorities who was at once Deputy
Chairman of the Polish Committee of National Liberation. The Commission found that 1.5 million
people had perished at the camp. According to the latest studies, the number of victims was around
80,000.
12
Some of the barracks in the SS section were used by the Museum until the 1960s when they
were finally demolished.
13
The number of preserved barracks also gave rise to an idea, implemented between 1946 and
1949, to hold national exhibitions at Majdanek. At the time, 22 exhibitions were planned — each
created by a different country from which prisoners had originated. In the end, only an exhibition on
Jewish martyrdom, created by the Central Committee of Polish Jews, came into being. It too closed,
however, mostly due to the diminishing role of the local Jewish community in remembrance initiatives
and to the ever–stronger isolationist tendencies imposed on Polish cultural institutions by the Polish
United Workers’ Party in the late 1940s. The authors of the ‘Jewish’ exhibition included Zofia
R o z e n s t r a u c h, a former inmate of Majdanek and Auschwitz, who was responsible for its visual
design. Rozenstrauch later emigrated to Israel where she changed her name to Noemi J u d k o w s k i
and worked as an architect at the Ghetto Fighters’ Kibbutz. Her album of drawings depicting the reality
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architecture of field III was preserved but its appearance had been transformed to
some degree, since already in 1944 when the troops had been stationed there, most
of the sculptures and decorations created by inmates as part of the ‘beautification’
campaign initiated by the SS were removed or destroyed.14 This made the pisoner
fields look even more stark and contributed to the impression visitors had of the
historic site.
The approach to exhibiting the infrastructure of prisoner fields in the early
years of communist Poland was far removed from the guidelines currently followed
by the Museum, which involve preserving the original significance and realism
of the site. In 1948 and 1949, four prisoner fields without barracks were planted
with trees in order to create a cemetery and commemorative park. However, this
concept, which harked back to the Slavic idea of a sacred grove, was abandoned
and the trees were cleared in the early 1960s. It was then that a new plan for the
site was developed by Romuald Gutt and Alina Scholtzówna, in accordance with
the authorities’ guidelines; this focused on preserving the site with maximum
authenticity.15
Despite the implementation of the aforementioned plan to develop the Museum,
the open–air exhibition narrative created at the end of the 1940s took on certain
characteristics that were maintained until the end of the communist era in Poland.16
The most important of these were the instrumental treatment of issues related to the
operation of the camp, the universalisation of the identities of victims (primarily
Jews) and the emphasis on the mass and total nature of the crimes committed at the
camp at the expense of personal narratives.
Until the 1990s, the information boards placed in the gas chambers, by the
mass graves beyond field V and in the barrack containing the shoes of murdered
prisoners stated that ‘prisoners’, ‘people’ or ‘victims’ had perished — there was
no mention of their nationalities or the reasons for their imprisonment and death.
Already in the Museum’s early period enough was known about the history of the

of Auschwitz was used as evidence in the trial of Adolf Eichmann in Jerusalem in 1962. Rozenstrauch
was probably also the author of an album containing photographic documentation of the Jewish
exhibition at Majdanek, which is now included in the collections of the Jewish Historical Institute. See
Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Alb, XLIII; see also, Archiwum Państwowego
Muzeum na Majdanku, VII/M510, Relacja obozowa Noemi Judkowski.
14
The ‘Schmücke dein Heim’ campaign saw the establishment of work commandos whose task it
was to make Majdanek look less menacing. As a result, a number of camp sculptures were created that
have been preserved and are now used for exhibition purposes; some of them had hidden anti–fascist
meanings. These included the ‘Tortoise’, ‘Lizard’, ‘Castle’ and ‘Column of Three Eagles’.
15
D. O l e s i u k, Urządzenie przestrzenne Państwowego Muzeum na Majdanku 1944–2010. Plany
i realizacja, “Zeszyty Majdanka”, vol. XXV, 2011, pp. 238–239.
16
The general assumptions behind the open–air exhibition were first formulated by A. W i t o s
from the PCNL and by A. F e r s k i, the first director of the SMM. J. K i e ł b o ń, E. B a l a w e j d e r,
Państwowe Muzeum na Majdanku, pp. 6–13.
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1. An aerial photograph of the SMM site made in 1964. In the foreground: part of the former
prisoner section of the camp with the foundations of non–existent barracks visible. In the top
right corner: the remains of structures in the SS section, which were demolished in the late 1960s.
Photo: SMM

camp to determine that most victims of the gas chambers and of the executions
carried out in the trenches beyond field V on 3 November 1943 were Jews and
that most of the footwear discovered in Majdanek had been looted from them.17
Despite this, the descriptions on the information boards had a deliberately
vague wording so that the mass extermination of anonymous prisoners became
the essence of the message.18 The combination of this message with information
displayed in subsequent historical exhibitions on the Nazis’ designs to eradicate
various nationalities from Europe (Jews, Poles and other Slavic nations), a plan
thwarted by the communist states’ war effort, was meant to uphold the myth of
Soviet communism as a liberating idea that had saved entire nations from physical
annihilation. Taken together, this and other examples of the camp’s history being
harnessed to construct an ideological message reflect the instrumental use of
17

This execution, codenamed ‘Erntefest’, was the final act of ‘Aktion Reinhardt’ — the extermination of Jews in the General Government supervised by the head of the SS and the Police in the
Lublin district, Odilo Globocnik.
18
I describe the phenomenon of universalisation in more detail in my article Zagłada Żydów
w świetle ekspozycji stałych Państwowego Muzeum na Majdanku, “Studia Judaica”, 2013, no. 2 (32),
p. 131.
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historical narratives. For many years, an important factor that perpetuated confusion
and deception in the open–air exhibition was the authorities’ unwillingness to revise
official estimates concerning the number of victims or even to reveal the purpose
of individual camp facilities. One example was the room for disinfecting clothes
situated in the men’s baths, which for many years continued to be described as one
of the gas chambers where prisoners had been exterminated. Owing to insufficient
reflection on the need to introduce changes, the exhibition included imprecise
statements to varying degrees until the early 2000s.
Currently, the open–air exhibition consists of around 80 historic buildings and
almost 100 remains located on 90 hectares. Although the Museum holds documents
that would enable it to reconstruct the appearance of a large number of structures,
conservation work in this regard is limited to essential repairs of damage caused
by environmental factors (e.g. structural damage to the wooden barracks). The only
purpose of these interventions is to preserve the existing state of the former camp
infrastructure, which is considered to be material evidence of the crimes committed
at KL Lublin. The preserved structures convey a strong enough message and to
reinforce it through the reconstruction of completely destroyed parts would not
achieve the intended additional educational purpose.19
Significant changes in the form and content of the open–air exhibition at the
SMM have taken place under the modernisation project developed by Tomasz
Kranz and implemented since 2008.20 As part of the upgrade, new information
boards and plinths have been installed at the Museum with explanations that
offer a two–level narrative. The first of these (the memory of the place) includes
information about the history of Majdanek. To this end, a historical route has
been arranged, featuring glass plates with text in three languages and archive
photographs of the relevant locations, other glass plates situated inside the
buildings, information plinths located near selected structures, a model of the camp
and a display of archive photographs of the site. The information plates are made
of translucent glass so that they do not obscure the relevant structures and places.
Where it was not possible to use transparent elements (the plinths supporting the
heavy steamrollers, the outdoor display case protecting a section of the camp
road, the barrier supporting the curtains protecting the crematorium ovens), black
metal sheets covered with structural paint were used, clearly indicating that these
19

J. N o w a k o w s k i describes this approach from the conservator’s point of view in his article,
Granice ingerencji konserwatorskiej w procesie zachowania pozostałości obozowych ze szczególnym
uwzględnieniem ruin komór gazowych i krematoriów, [in:] Chronić dla przyszłości. Międzynarodowa
konferencja konserwatorska, Oświęcim 23–25 czerwca 2003 rok, ed. by K. M a r s z a ł e k, Oświęcim
2003, pp. 97–103. Nowadays, some museums of martyrdom have adopted a different approach. At the
Gross–Rosen Museum in Rogoźnica, one of the prisoner barracks and a watchtower were reconstructed
in 2010, based solely on the surviving foundations. The reconstructed watchtower is to be used as an
observation point.
20
I describe this project primarily on the basis of T. K r a n z, O koncepcji modernizacji, pp. 13–21.
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are not original objects but rather structural parts of the exhibition.21 The second
narrative consists of boards containing accounts by former prisoners and camp
personnel (the memory of witnesses) illustrating the most important events and
periods in the camp’s history with reference to specific historical sites. Displayed
in this manner, open–air objects become contextualised as the background for the
factual narrative. Emotional language or ideological judgements about the events
described are deliberately avoided (beyond the obvious emotional attitudes of
the witnesses to history). The purpose of the open–air exhibition as a whole is to
make available, both to groups and to individual visitors, information that has been
verified by experts, and also to place the structures within a broader context, clarify
their purpose and systematise and unify the knowledge that has been acquired.

2. Part of the open–air exhibition, 2014 (road rollers used to compact roads in the camp).
Photo: SMM

When developing the content of the narrative boards that now accompany
the open–air exhibition, maximum precision with respect to both substance and
language was the goal. In order to avoid universalising the victims’ identities,
particular attention was paid to their origins and to how the camp’s extermination
infrastructure was used. Thus, in the vicinity of the gas chambers, there is information
21

The signage also has a similar, easily recognisable form: composite plates finished in the colour
of brushed aluminium or glass plates with text and pictograms.
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that mainly large groups of Jewish prisoners perished there and that the executions
of prisoners of other nationalities following selections in the prisoner fields were
sporadic. These executions ended altogether after the last Jews remaining in the
camp were murdered in November 1943. The boards situated by the execution
ditches where action Erntefest was carried out mention the identity of the Jewish
victims while pointing out that the ditches were subsequently used to bury Polish
political prisoners — victims of the executions carried out in 1944. Other areas less
directly related to extermination, e.g. the history of the so–called Column of Three
Eagles, are described in a similar manner.22 The open–air narrative constructed in
this way is not just a collection of information monoliths supplying superficial and
formulaic knowledge about the camp, but rather takes into account the specificity
of the site and facts directly associated with the victims’ history.
HISTORICAL EXHIBITIONS — FROM VULGARITY FOR THE MASSES
TO AN INDIVIDUAL MESSAGE

The SMM’s activities have so far resulted in the creation of four permanent
exhibitions intended to summarise existing knowledge about the camp. The first
permanent exhibition, based on an idea developed by Antoni F e r s k i, opened on
2 September 1945. It consisted of photographs by war correspondents, drawings
of scenes from the camp, archive documents and maps. These were supplemented
by waxworks depicting exhausted prisoners and exhibits illustrating the massive
scale of the crimes committed. The purpose of the exhibition was to evoke strong
emotions, and it used extremely direct, even vulgar visualization techniques —
this was the first attempt to impart a message about how a Nazi concentration
camp operated. Just as the open–air exhibition described above, the first historical
exhibition at the Museum was largely influenced by the emerging propaganda
narrative aimed at creating a new national martyrology and supporting the
objectives of the nascent state apparatus.
The next permanent historical exhibition was opened in 1954 (on the tenth
anniversary of the People’s Republic of Poland); it was created by a team headed
by Henryk P o z n a ń s k i from the Ministry of Art and Culture. This was the most
ideological project in the entire history of the SMM. It would not be an exaggeration
22

The column was erected by the aforementioned work commando of Polish political prisoners as
part of the Schmücke dein Heim campaign. The inscription on the board placed next to the Column,
most probably in the 1960s, read: ‘Column of Three Eagles. Erected by prisoners in May 1943. Its base
incorporates the ashes of prisoners burned in the crematorium.’ The current board from 2013 reads as
follows: ‘Column of Three Eagles. Designed by Albin Maria Boniecki. It was erected by Polish
political prisoners on the orders of the camp authorities. The Germans intended it as a decoration for
field III. Ashes from the crematorium were secretly placed inside, and it thus became the first
monument honouring the victims of Majdanek’.
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to say that the concentration camp served only as an excuse to vilify the capitalist
states and glorify the Soviet Union. Monographic historical exhibitions were
organised in parallel and featured content similar to the permanent exhibition.
In 1962, another permanent exhibition opened at the SMM; its authors were
Stanisław B r o d z i a k, Zofia M u r a w s k a, Edward D z i a d o s z and Edward
G r y ń. Divided into eight blocks, its purpose was to present various topics
related to Majdanek whist incorporating the latest academic research. Due to the
interesting exhibition techniques used and the diversity of materials presented,
the exhibition ran for over 30 years. It was also significantly less politicised,
although ideological themes and the influence of the materialist interpretation of
history were still in evidence.23 The project inspired the Museum to put on smaller
historical exhibitions about the camp and, more generally, about the Second World
War and the occupation. These were displayed at the Museum itself and in the form
of touring exhibitions.
The last permanent historical exhibition, by Anna W i ś n i e w s k a and
Czesław R a j c a, opened in 1996 and was entitled ‘Majdanek as part of the
concentration camp system’. It occupied two barracks in the utility section of the
camp and mostly used photographic materials, copies of documents and just a few
exhibits. Both the means of expression and the presented content were quite frugal.
Nevertheless, the undoubted merits of this exhibition included the introduction of
hitherto neglected topics in the history of Majdanek, e.g. its role in the persecution
of anti–communists immediately after the war, and also the use of materials
(photographs, documents) relating to individual prisoners from different groups
of inmates. However, the presented materials were not combined in a manner that
would enable the public to fully comprehend the complexity of the issues in the
absence of a broader historical commentary. As new forms of cultural and social
life emerged in the late 1980s and early 1990s, and faced with declining interest in
concentration camps among the museum–going public in Poland, the SMM’s focus
shifted towards holding a large number of artistic events.
Today, the historical exhibition centre is located in a single barrack
(No. 62), which has been adapted to use modern display methods as a result of
the modernisation carried out in 2012 and 2013. As standards for the protection
23

For a Western observer who visited the Majdanek exhibition in the 1980s, these aspects were
particularly noticeable: ‘At Majdanek, such [former camp — K.B.] objects thus “tell” the story of the
camp’s Soviet liberators, configured [by the accompanying texts — K.B.] in a reflexively Marxist
interpretation of the war and its victims’ (J.E. Y o u n g, The Texture of Memory, the Holocaust
Memorials and Meaning, New Haven–London, 2003, p. 121). The presence of politicised elements is
confirmed by the script for the exhibition kept in the SMM Archive and by the documents relating to
the modernisation of the Museum. Compared to the 1954–1959 exhibition, the manner of presentation
undoubtedly evolved; however, from today’s point of view, the 1960s exhibition cannot really be
regarded as a form of politically neutral historical communication. See T. K r a n z, M. W i ś n i o c h,
Działalność oświatowa, p. 53.
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and conservation of museum objects have increased, future plans include major
renovation work to prepare more barracks to house additional exhibition pavilions.
The space dedicated to historical exhibitions is now relatively smaller, therefore,
than in 1954 and 1962 (when the exhibitions were housed in around a dozen
barracks). Some blocks, however, have acquired new display boards to supplement
the open–air exhibition, e.g. the aforementioned boards on the German occupation
of Lublin or contemporary photographs of the Museum site juxtaposed with archive
photographs.
Since its inception, the SMM has been a large–scale museum in which the
display of small objects in the original historical buildings has been made much
more difficult by atmospheric conditions. Currently, most of the exhibits that must
be exposed to harmful environmental impacts are displayed in the modern, air–
conditioned exhibition room in Barrack 62 (the former shoemakers’ workshop and
the first Museum headquarters) where temperature and humidity are constantly
monitored. For decades, however, the approach to displaying the collections
had been much less restrictive. Most small exhibits, including textiles and items
made of leather, wood and metals susceptible to corrosion, were displayed in the
former camp barracks where they were exposed to fluctuations in temperature and
humidity. This state of affairs was largely caused by insufficient financial resources
and technical capabilities, but the overarching ideological tone of the communist
period, which determined the methodology for designing exhibitions, also played
an important role. The two successive permanent historical exhibitions of that
period, which opened in 1954 and 1962, stressed the mass scale of the crimes
committed at the camp. It was therefore particularly important to display large
volumes of exhibits such as shoes or prisoner uniforms.24 At the 1996 exhibition
mass exhibits were not dominant, and selected exhibits were displayed seasonally
in two barracks in the utility section of the camp until the exhibition was closed in
2013. For technical reasons, the temporary exhibitions organised by the Museum
st
in the first decade of the 21 century (with two exceptions where archive materials
were displayed for a few days after the opening of the ‘Letters from Majdanek.
KL Lublin in the light of secret messages’ exhibition by Danuta O l e s i u k and
Krzysztof K o k o w i c z and also during the ‘Remember Majdanek — the activity
of the SMM in the light of posters and placards from 1944–1948’ by the same
authors) used boards with computer collages of digitised archive photographs and
digital reproductions of museum objects accompanied by the authors’ narratives.

24

Barrack 52, in which prisoners’ footwear can be seen, is currently the only example of this style
of presentation. In this case, too, the Museum attempted to supplement the message conveyed by
a large group of exhibits by personalising them. This was done by projecting onto the barrack walls
photographs of death camp victims whose shoes were sent to Majdanek in order to be processed and
subsequently returned to Germany. This presentation is currently unavailable for technical reasons, but
in future it is likely to be restored in an updated form.
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3. Photo of striped prisoner uniforms displayed at the 1950s exhibition.
Photo: SMM

Currently, preparations are under way for a new permanent exhibition that will
present the most important aspects of the camp’s history. Until it opens, this function
will be performed by the ‘Prisoners of Majdanek’ monographic exhibition set up in
2014 and based on a script by Marta G r u d z i ń s k a , Wojciech L e n a r c z y k and the
present author, who is also the curator of the exhibition. Izabela T o m a s i e w i c z
was responsible for the visual design. The main goal of the project is to present
the Majdanek inmates as a community shaped by the conditions prevailing in the
camp. The history of the camp, which provides the backdrop for the exhibition, is
shown through the prism of the prisoners’ experiences and observations and their
fate. As the narrative was constructed from the perspective of social history, the
phenomena described are not strictly chronological or factual. The authors sought
to portray the camp from the point of view of individual prisoners and reveal the
multitude of possible perspectives.
The exhibition is divided into eight thematic panels. These present selected
aspects of the prisoners’ life in the camp: their experience of deportation, the
relationships between them, the experience of work, survival strategies, responses
to living conditions, the violence of the camp regime, death and death–related
experiences, and finally the possibilities for getting out of KL Lublin. In order to
provide a representative view of the groups of inmates that formed the Majdanek
prisoner community, several dozen characters were selected whose fate served
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as the framework for the narrative. It was important to stress the particular
characteristics of the different groups, whose members perceived and experienced
the camp in different ways.
For obvious reasons, the choice of the exhibition’s protagonists could not
reflect, in perfect proportion, all the groups of inmates; however, the authors
tried to avoid a bias that would artificially narrow this group and thus relativize
the narrative. Deliberate interventions by the authors of the 1954 exhibition are
a notorious example of such relativization. Certain groups of inmates were excluded
from the narrative about the Majdanek prisoner community and therefore omitted
from official commemoration. The exhibition mentioned only those inmates whose
biographies were acceptable to the communist authorities. Thus members of the
underground resistance in the camp were exclusively proletarian anti–fascists (and
certainly not representatives of the ‘treacherous’ Home Army). Similarly, when
mentioning Polish soldiers of Jewish origin who were incarcerated in the labour
camp at ul. Lipowa 7 in Lublin in 1940, their ethnicity was deliberately ignored —
they were simply referred to as ‘Polish POWs’.25 This situation was only partially
remedied in 1962. The fact that only the accounts of Polish prisoners were used
in the 1962 exhibition exacerbated the disingenuous representation of individual
ethnic groups.
Owing to the new technical possibilities afforded by the renovation of Barrack
62, around 150 exhibits could be included in the “Prisoners of Majdanek” exhibition,
among them many that had never been displayed before. Most of these have been
placed in certified showcases; only large metal or wooden objects are displayed
on dedicated open plinths. Some of the exhibits, particularly those related to direct
physical violence and extermination at the camp, e.g. whips, gallows, armbands
worn by prisoner functionaries or canisters of Zyklon B gas, carry universally
recognisable symbolic meanings and are highly emotionally charged.
The starting point of the exhibition is the fate of inmates from different social,
national and religious groups who occupied different positions within the camp
hierarchy. It was possible to show the diversity of the prisoner population thanks
to the use of a large number of personalised museum objects associated with the
protagonists of the exhibition. These objects tell individual stories as well as
conveying a universal meaning. One example are striped prisoner uniforms, which
have hitherto been included in exhibitions only as large groups of objects. In the
case of ‘Prisoners of Majdanek’, an individual uniform was used that had been
worn by Helena Kurcyusz, an architect and member of the underground resistance
during the war; in the camp, she looked after a commando of Belarusian children.
These soldiers were held in the camp as Jews. See W. L e n a r c z y k, Obóz pracy przymuso
wej dla Żydów przy ul. Lipowej w Lublinie (1939–1943), [in:] Erntefest 3–4 listopada 1943 — za
pomniany epizod Zagłady, ed. by W. L e n a r c z y k, D. L i b i o n k a, Lublin 2009, p. 37; K. B a n a c h,
Działalność wystawiennicza PMM, p. 286.
25
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Just as in most historical museums, in preparing ‘Prisoners of Majdanek’ the
key criteria for selecting exhibits and archive materials were their factual value
and authenticity.26 This is because their content supplements the most important
characteristic of a museum of martyrdom such as the SMM — the authenticity of
the site. Just as the site of the former camp itself, they have a multidimensional
importance since they serve as testimony and evidence of the crimes committed
and as mementos of the murdered; once properly contextualised, they also
commemorate the victims.

4. The ‘Prisoners of Majdanek’ exhibition, 2014.
Photo: SMM

An important consideration underlying the way in which this very special set
of exhibits would be displayed was the wish to avoid any excessive, deliberate
styling of the environment in which the objects were placed. Previous projects at
the SMM provided negative examples of such arrangements and a case in point was
the permanent exhibition opened on 3 September 1945. In addition to works of art,
photographs and exhibits it also featured wax figures dressed in striped uniforms
that were supposed to represent prisoners dying of exhaustion. When combined
with the recurring motif of Zyklon B canisters and barbed wire, this was intended
to evoke terror, horror and revulsion towards the torturers who had run the camp.
26

The exhibition is overwhelmingly composed of original exhibits. Copies of exhibits, of which
there are very few, are presented in a separate display case that is clearly distinguished from the others.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

EXHIBITING VIOLENCE OR TEACHING VALUES?

93

This backdrop and the context imposed on the exhibition’s content was criticised in
the Lublin press — even shortly after the exhibition had opened.27
The contextualisation of the collection is conditioned not just by the
aforementioned relationship between the environment and the exhibits. The
relationship between the objects themselves is important as well. In the 1954
permanent exhibition, devices such as the juxtaposition of exhibits or photo
collages were used in order to modify the ideological message. Photographs of
Nazi crimes were displayed alongside photographs of U.S. soldiers during the
war in Korea in 1953 under the caption ‘the origins of genocide’; in contrast, Red
Army soldiers were shown next to them as heroes who had liberated Majdanek,
the Lublin region and the entire country from ‘the fascist yoke’. The exhibitions
of 1945, 1954 and 1962 also featured intimate photographs, e.g. the naked bodies
of emaciated prisoners, including victims of execution. Nowadays, images of
identifiable persons, of naked prisoners or of people being treated like objects are
considered a very delicate matter at the SMM. The principal goal is to avoid the
secondary objectification and stigmatisation of prisoners in the name of the images’
documentary or informational value.28
WORDS AND IMAGES — THE ROLE OF MICROHISTORY
AND PERSONALIZED NARRATIVES

Verbal and textual elements form an integral part of most historical exhibitions.
In recent years, the SMM has paid considerable attention to editing the texts that
appear in its exhibitions. Recent display–board exhibitions (without any original
exhibits) such as ‘They arrived at the ghetto… and went into the unknown...’
(Robert K u w a ł e k , Dariusz L i b i o n k a , Izabela Tomasiewicz, 2012), ‘Blessed
priests from Majdanek’ (Anna W ó j t o w i c z , Krzysztof Kokowicz, 2013) and
‘Letters from Majdanek: KL Lublin in the light of secret messages’ (Danuta Olesiuk,
Krzysztof Kokowicz, 2007) have featured extensive texts — original descriptions
with historical narratives, captions beneath reproductions of museum objects,
photographs and archive documents, transcripts of documents and excerpts from
written accounts. In the ‘Prisoners of Majdanek’ exhibition, the authors have used
a similar set of textual elements, but the relationship between these elements and
other components of the content is different. Efforts have been made to minimise
the captions accompanying museum objects and iconography so they do not detract
See J. K i e ł b o ń, E. B a l a w e j d e r, Państwowe Muzeum na Majdanku, p. 23.
A casual approach to displaying such controversial photographs was typical of martyrdom–
themed exhibitions of the communist era. A prominent example is the 1955 permanent exhibition at the
State Museum at Auschwitz–Birkenau, which is running to this day with certain modifications. It
contains, among other things, photos of executed prisoners and medical experiments.
27
28
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from the items themselves and do not restrict the opportunity for interpretation.
The exhibition also includes historical texts placed on the partition walls that
delineate individual exhibition zones. However, the authors’ commentaries play
a secondary role and are not crucial to grasping the meaning of the narrative. Their
primary function is to systematise and organise the message of the exhibition.
Furthermore, they allow additional meanings to be discovered, highlighting
interesting relationships between the materials and broadening the scope of the
narrative. However, efforts have been made to prevent the commentaries from
ruling out independent interpretation of the presented content. This is because
the photographs, documents, accounts, biographies and exhibits, are of which
are directly related to one another, are intended to help the public discover and
interpret the various themes of the exhibition. Additionally, there are excerpts from
prisoners’ accounts — in written form and also transcribed from audio and video
recordings — most of which are accessible at a level different to that of the museum
objects and iconography, and access to them requires the physical interaction of the
visitor. The understated visual design of the environment in which the materials
are displayed is a clear departure from archaic stylisation (which appeals to some
authors of Second World War exhibitions), but still uses the motif of prisoners’
writings from documents stored in the SMM Archive. This allows the exhibition to
avoid pathos and narrative fiction stylised to resemble historical reality.29
While the first SMM exhibition had only concise captions under prints and
exhibits (a broader historical text was available in the form of a booklet for visitors),
the 1954 and 1962 exhibitions contained extensive textual content. In addition to
the often lengthy captions that accompanied the iconography, the former exhibition
included many propaganda slogans that subsumed entire thematic blocks within
the strictly defined ‘anti–imperialist’ interpretation that glorified the communist
order (‘The Hitlerite political and party apparatus was an instrument of German
monopolies. The American rulers of today express the will of large corporations’
or ‘If you do not want Majdanek to be repeated, stand with us for a happy
fatherland and a peaceful world’; the latter slogan was set against the background
of a drawing depicting a bricklayer and photographs from socialist construction
sites).30 Apart from the linguistic devices used to present the prisoners’ origins in
29

This formula is close to ‘participating laconism’ (anteilnehmende Lakonie) as described by
Volkhard Knigge. It puts historical evidence rather than its staging in the spotlight, while not pretending that it is the past itself or a direct reflection of the past. Historical evidence does not merely serve
to illustrate preconceived narratives and interpretations. The point is rather to help visitors to use their
imagination, to enter into a dialogue with historical evidence and to form an independent assessment
of the past. See Z. W ó y c i c k a’ s conversation with V. K n i g g e in connection with the opening of
an exhibition on forced labourers (scheduled for January 2013) in Warsaw, “Zagłada Żydów. Studia
i materiały”, no. 8, 2012, p. 491.
30
The quotations originate from the exhibition script, which is available on hard copy in the
APMM [SMM Archive], Archiwum Zakładowe III/33, Scenariusz wystawy ‘Walka o pokój’.
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a manner that had a propagandist purpose, the main texts included in the exhibition
were often entirely devoted to political topics (e.g. the peaceful use of nuclear
energy by the Soviet Union). While the amount of ideological content in the 1960s
exhibition was reduced, propaganda was not entirely absent either. The big slogans
were gone but the message still included distortions and inaccuracies (e.g. ‘Aktion
Reinhard’, which consisted in the extermination of the Jewish population in the
General Government, was described as ‘a campaign of extermination and plunder
of prisoners’ property’).31 The technique used in those exhibitions was to construct
closed and fully interpreted narratives that left no doubt as to the significance of
the materials on display and thus did not allow for any deeper reflection on the part
of visitors.

5. Propaganda content in the 1954 exhibition.
Photo: SMM

If we perceive a museum exhibition as a kind of educational tool, then the
relationship between the teaching concept adopted by the institution in question
and the way in which the exhibition’s narrative is constructed become important.
The narrative framework described in the preceding paragraph, which was typical
31

APMM, AZ III/71, Scenariusz ekspozycji ‘Majdanek w systemie obozów’, p. 89. Emphasis —

K.B.
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of exhibitions before the 1990s, stands in sharp contrast to the assumptions of
the participatory teaching model put forward by proponents of the pedagogy of
remembrance concept, which originated in Germany and is now being applied
to various areas of the SMM’s activities.32 The pedagogy of remembrance is
understood primarily as a ‘form of socio–political education that emphasises the
need for a critical approach to history, combines remembering the victims of the
Nazi dictatorship with fostering democratic behaviours and values and demands
that the learning process initiated in places of remembrance be oriented towards
activating visitors, involving the intellectual, practical, affective and reflective
at the same time’.33 In historical education, ‘the focus should be shifted from
teaching to learning. Self–education can be defined as a process of deliberate
acquisition of certain knowledge, skills and habits that takes place in the course
of direct and indirect cognition of reality. This leads to the pedagogical postulate
that students should be in the centre of attention. A necessary condition for that is
the individualisation of the learning process understood as the personal “reliving”
and “experiencing” of history, devising new ways of reaching the past and forming
one’s own judgement about it’.34
In the case of ‘Prisoners of Majdanek’, visitor engagement that is considered
desirable by the proponents of this concept is stimulated largely by the fact that
the exhibition is interactive. The creation of interactive exhibitions is no longer
a novelty in Poland or elsewhere, but museum exhibitions are increasingly
falling into the interactivity trap, which is usually manifested by an over–
reliance on multimedia that dominates the presented content and often hinders
See, for instance, T. K r a n z, Pedagogika pamięci jako forma edukacji muzealnej, [in:] idem,
Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli, Lublin 2012,
pp. 11–25; W. W y s o k, Edukacja w muzeach upamiętnienia ‘in situ’. Postulaty, możliwości i granice
oddziaływania dydaktycznego, [in:] W. W y s o k, A. S t ę p n i k, Edukacja muzealna w Polsce. Aspekty,
konteksty, ujęcia, Lublin 2013, pp. 40–68.
33
W. W y s o k, Edukacja w muzeach, p. 40. Visitor engagement, which is a characteristic
assumption underlying the pedagogy of remembrance, is also an element of the constructivist approach
endorsed by George Hein and still considered innovative in Polish museum education. Hein states that
‘the educational intention of museum exhibitions is to facilitate visitor meaning–making’, because it is
only then that learning occurs, and the meanings themselves arise not just from the objects and the
manner in which they are displayed, but also from the visitors’ cultures. See G. H e i n, Museum
Education, [in:] A Companion to Museum Studies, ed. by S. M a c D o n a l d, Oxford 2006, p. 347.
Therefore, an important component of the constructivist teaching and exhibition methodology is the
organisation of cognitive experience in a way that enables reference to be made to the experiences we
already have (easily recognizable themes, objects and iconography) and the disruption of linear and
chronological narratives within the exhibition. Defining education as ‘experiencing meanings’ and not
as ‘specific predefined content’ is an important general assumption underlying the constructivist
approach.
34
W. W y s o k, Wokół problematyki, uwarunkowań i efektów edukacji w Muzeach, “Zeszyty
Majdanka”, vol. XXVI, 2014, pp. 321–322.
32
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its understanding. In the 2015 exhibition, interactive elements are used where the
conceptual framework requires the visitor to become involved in the narrative, and
this is achieved by tailoring the range of content to his or her needs. Multimedia is
only used where it is necessary to extend the narrative space in a virtual manner,
which would be impossible using ‘traditional’ methods. Visitors are not presented
with all the materials (written accounts and documents relating to the exhibition’s
protagonists) that are available. Instead, they select the characters who will be
their ‘guides’ to the exhibition. They elect to see certain photographs and read the
biographies or accounts of certain prisoners, thereby opening new possibilities to
interpret the objects or iconography included in the exhibition. The large number
of hidden connections between the materials is designed to arouse the visitors’
curiosity, encouraging them to examine the content more closely and explore its
meaning on their own.
Post–war recordings of prisoners’ accounts of their life in the camp also
encourage visitors to provide their own interpretations of the message of the
exhibition. Excerpts from such accounts in text form appeared already in the 1954
exhibition.35 However, their use at the time was subordinated to the general political
aims of the exhibition and the accounts themselves were not accompanied by any
information about the prisoners’ identities. The exhibition prepared a decade later
also included a number of accounts. However, the selection was limited to Polish
prisoners only. The 1996 exhibition did not feature any written accounts, but there
were plans to use the video recordings made by the Museum since 1987. The
main obstacles at the time were probably the poor technical quality of the prisoner
interviews and the technical limitations related to preparing and displaying these
materials. Initially, however, it was assumed that the ‘Majdanek as part of the
camp system’ exhibition would include a computer through which excerpts from
eyewitness accounts could be accessed. Were this implemented at the time, it would
have been a pioneering solution in Polish museums of martyrdom. In the end,
this idea was not implemented. On the other hand, the exhibition was eventually
supplemented with two multimedia art installations produced by external curators:
the 1999 project entitled ‘Shrine — a memorial to an unknown victim’ by Tadeusz
M y s ł o w s k i and the 2003 ‘Primer’ based on an idea by Tomasz P i e t r a s i e w i c z.
The former installation combined sculptural elements with audio–visual accounts
of the camp and prayers read in several languages, while the latter was devoted
to the children imprisoned at Majdanek. Using excerpts from audio accounts, it
related the biographies and fate of Polish, Belarusian and Jewish children who had
been inmates of KL Lublin.

35

The documentation of the 1945 exhibition is too sparse to claim with any certainty that such
materials were not used in its preparation. However, the preserved photographs and documents suggest
that they were not.
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Primary sources, and especially audio–visual accounts, are special types of
exhibition materials. They often contain factual errors, subjective opinions and
incorrect interpretations of the facts due to the respondents’ incomplete knowledge
or distorted memories. For this reason, they should not be presented without
proper contextualisation provided by the remaining layers of the exhibition’s
message. In terms of their content, audio–visual accounts usually convey much
more information than other types of source material. Judgements, feelings,
opinions, behaviour during interviews and the entire range of non–verbal messages
(if properly interpreted) can be treated as evidence of motivations and views
and a reflection of the times being described.36 Audio–visual messages based on
prisoners’ memories also provide the conditions required to feel empathy towards
the victims of violence at the camp. This is essential for an active, individual
experience of a museum visit and is considered necessary by the pedagogy of
remembrance.
TEACHING VALUES

The activity of the State Museum at Majdanek has undergone several periods
marked by different paradigms, conditions and different ways of interpreting
the Museum’s mission, which has influenced both the form and content of the
exhibitions. Since we are aware of the methodological assumptions, circumstances
and factors that influenced the design of SMM historical exhibitions in the past,
we can now take into account this part experience in both its positive and negative
aspects (e.g. the forms and conditions under which exhibits were displayed and
the way in which verbal and textual elements were incorporated, but also the
arrangement of space and typography). Many of the assumptions underlying
current SMM exhibitions build on the achievements of researchers working
at other institutions of martyrdom, and in particular relate to the pedagogy of
remembrance. A key element of the latter is visitor engagement in the museum
education process, in which learning occurs primarily through the creation and
construction of knowledge. In his description of educational work with groups of
schoolchildren, who make up the majority of visitors participating in extended
tours (meetings and study visits, workshops, etc.), Wiesław Wy s o k writes: ‘in
practice, it is not just about pupils being engaged, but also about them creating
something meaningful and subjecting their activities to critical analysis, discussion
and self–reflection... Therefore, in the context of visits to sites of memory, the
emphasis should be on self–reliance and creativity’.37 Tomasz Kranz adds that ‘the
See M. G r u d z i ń s k a, Zbiór ‘Nagrania audio’ w zasobie archiwalnym PMM, “Zeszyty
Majdanka”, vol. XXV, 2011, p. 279.
37
W. W y s o k, Wokół problematyki, p. 322.
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learning process within the framework of extracurricular historical education is
based on strong motivations. It not only enhances the learner’s knowledge but also
equips the learner with skills that impact on his or her individual attitudes, beliefs,
conduct and general development’.38
The pedagogy of remembrance assumes that the goal of institutions such as
museums of martyrdom should be, on the one hand, to keep alive the memory of
the victims of Nazism and, on the other, to forge attitudes and social behaviours
characteristic of open democratic societies, such as tolerance, respect for diversity
and civic responsibility. The prevention of war has always been the overarching aim
of exhibitions at the SMM, which have presented elements of concentration camp
infrastructure, museum objects, archive materials and other evidence. Depending
on the period, however, working methods, the scope of the presented content and
the range of values promoted in the positive part of the museum’s message have
differed. The first exhibitions involved a strictly–defined narrative and a desire
to impart ‘ready–made knowledge’ — formalised information that was entirely
determined by the exhibition’s authors. In this process, there was little room for
visitors to draw their own conclusions. Today, the task of museum staff who design
exhibitions at the SMM is increasingly to create the conditions for independent
reflection. This consists in visitors actively confronting their own experiences,
views and beliefs with history. In the case of the museum established on the site of
the former Nazi concentration camp at Majdanek, this is often a history of various
forms of violence that humiliated and destroyed human beings. Accordingly,
the creators of exhibitions should remember that a historical exhibition which
concerns human suffering and death should not satisfy a public need for voyeuristic
or aesthetic experience or entertainment. The only justification for showing the
genocide and terror that took place at the camp is to enable visitors to acquire the
ability to form their own assessment of modern reality from the perspective of
humanitarian values. For this and other reasons, an especially important issue for
museums of martyrdom such as the SMM is to incorporate into their exhibition
activities participatory teaching models such as the pedagogy of remembrance and
the constructivist education model.39
In addition to holding exhibitions, the new exhibition strategy of many modern
museums also involves activities centred on information, education and animation.
George H e i n points out that ‘an exhibition that does not rely solely on the authority
of the curator engages a great many people its creation. Among them are not only
T. K r a n z, Edukacja historyczna w miejscach pamięci, Lublin 2009, p. 74.
Already in the 1990s it was observed that the SMM must develop new forms of educational
work aimed at ‘a humanistic and anthropological education in which visitors play a more active role
than before…’. ‘Its primary objective should be to sensitise the audience to evil and to initiate, on the
basis of knowledge about the past, thought processes that enable one to look critically at the events
taking place in the modern world’. T. K r a n z, M. W i ś n i o c h, Działalność oświatowa, p. 53.
38
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museum educators but also people who conduct visitor research and frontend
assessments (i.e. while the exhibition is ongoing) in an effort to involve the defined
groups of visitors’.40 Even the best exhibition will not achieve complete success
if its impact is limited to people who regularly attend the institution’s events and
if the form of this impact is limited to passive participation by the visitor who is
present in the exhibition space at a given time; this also applies to sites of memory
/ museums of remembrance. It is very important to combine the exhibition’s impact
with other ways of involving different groups in society and encouraging museum
visitors to participate in a variety of educational and popularising activities that
utilise the exhibition, such as workshops, meetings, study visits, projects using
modern media as well as other forms of engagement. Hein, among others, posits
that before educational programmes to accompany exhibitions are developed, the
museum–going public should be properly studied, its composition examined and
the right methods and measures chosen. This is because active involvement in
an exhibition, and preparation of an exhibition according to the assumptions that
make such involvement possible, appear to be very important factors if a museum
of martyrdom is to fulfil its mission successfully.

40

G. H e i n, Museum Education.
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(Wien)

Exhibiting Murder
‘Masks: An attempt to define the Shoah’,1 an exhibition held in summer
1997 at the Jewish Museum Vienna, dealt with the influence of the drive toward
objectification in the Nazi era and the possible effects of science, as well as the
effects of these on a perfectly functioning machinery of killing. At the exhibition’s
intended centre were twenty–nine death masks of executed concentration camp
prisoners. These people, entirely objectified, were seen only as material objects, not
as human beings. This reduction of the individual to a purely material object reached
its peak during National Socialism. Investigations carried out by various ‘scientists’
paved the path towards the assumption that it was possible to academically prove
that humankind could be divided into ‘worthy life’ and ‘unworthy life’. Discussions
around this topic began in the science–focused nineteenth century and were by
no means limited to the German–speaking countries. In Germany, however, the
discussion received an added dimension when the National Socialists, guided
by a ‘biological–medical vision of national healing’, extended the definition
of ‘unworthy life’ beyond medical boundaries: soon not only were mentally,
psychologically, or physically challenged people and the terminally ill ‘unworthy
of life’, but also political dissenters, homosexuals, criminals and the ‘non–Aryan
races’ in particular. The theoreticians of National Socialism provided the definition
for ‘unworthy life’, and the political and legal apparatus took over from there.
Supplementary pseudoscientific studies by hereditary biologists, anthropologists,
race hygienists and medical researchers determined who had the right to live and
who did not, who was the ‘true human’ and who was its antitype.
Numerous people were humiliated, abused and killed in the service of these
pseudoscientific studies. Many of the materials prepared or even removed from
these people for this purpose still exist, and the discussion of how to deal with
them seems to have been difficult to start. On the one hand, there is the fear to face
this cynical aspect of the past, which to some extent reaches into the present; on the

1

This is the title of an exhibition shown at the Jewish Museum Vienna in summer 1997, curated
by the author and Hannes S u l z e n b a c h e r with the cooperation of Natalie D a v i d.
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other hand, there is a sense of stunned helplessness and the feeling that no way of
handling this subject seems to be adequate.
The antitypes created by the National Socialists, their accomplices and their
followers were meant to be the visual focal point of the ‘Masks’ exhibition. This
was not a historical exhibition about National Socialist annihilation policy, nor
a documentation of planned and organised mass killings. Instead, it demonstrated
how individuals were reduced to material objects that were then used to verify the
definitions of antitypes and whatever else could be demonstrated in this area. It
put forward the question of human dignity and the relative nature of ethical norms.
Here was an attempt to talk about what the Shoah was in the final analysis: outright
murder. Beyond this, however, the exhibition also sought to enquire after our own
handling of these murders and the objects that resulted from them, ‘objects’ that
had previously been human beings.
The exhibition has a long case history. In 1987 Götz A l y published the Poznań
diary of the anatomist Hermann Voss,2 from which it emerged that under the latter’s
directorship, the Anatomical Institute of the Reich University in Posen (Poznań)
had conducted a lucrative trade in ‘anatomic preparations’ — the prepared remains
of concentration camp prisoners. The trade expanded all the way to Vienna, where
the head of the Anthropological Department3 of the Museum of Natural History,
Dr Josef Wastl, was tirelessly searching for suitable somatological and osteological
‘research material’ on the ‘Jewish race’. In 1942 he ordered exhibition and research
materials from the Poznań institute such as ‘Jew skulls’, pertinent plaster casts and
‘Pole skulls’.4 Voss remarked with regret that his institute’s preparator of these
materials had contracted typhoid fever through lice while working on the job and
had eventually died from it: ‘On 4.VI.[1942], chief preparator von Hirschheyd died
of typhoid fever. Some time ago he had received an order from the Anthropological
Museum in Vienna [sic!] to prepare plaster casts of heads of Jew corpses. These
Jew corpses are delivered here from the Jew camps to be cremated in this building.
Frequently they are heavily infested with lice and — as it has now turned out —
not sufficiently disinfected. Mr v. H. contracted lice from such a corpse on May
16; he fell ill on May 28’.5 Hirschheydt had been able to finish his work with
the plaster casts, however, with the exception of two for the Museum of Natural
History, and Voss took care of the shipping to Vienna. By summer, twenty–nine

2

G. A l y, Das Posener Tagebuch des Hermann Voss, [in:] Biedermann und Schreibtischtäter:
Materialien zur deutschen Täter–Biographie (Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits– und
Sozialpolitik, vol. IV), Berlin 1987, pp. 15–66.
3
In March 1998 the Anthropological Department of the Museum of Natural History was renamed
the Department for Archaeological Biology and Anthropology. For reasons of simplification and better
understanding, I will use the former name.
4
Designation in the inventory of the Museum of Natural History.
5
G. A l y, Das Posener Tagebuch, p. 55, fn. 5.
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‘skulls and plaster casts of Jews’6 had arrived, as well as fifteen ‘skulls of Poles’,
extracted from the corpses of executed resistance fighters.
The publication of this ghastly fact by Aly was ignored in Vienna for years.
It would not have been difficult to follow up on the issue by examining the
correspondence of the Anthropological Department of the Museum of Natural
History. A letter from Hirschheydt to Wastl dated 4 March 1942 indicates that the
latter had apparently approached the anatomical institute in Poznań with a request
for relevant preparations, since Hirschheydt replied as follows: ‘As per your
letter of 25.2.42, I offer you Pole skulls /m and f/ at RM 25,– a piece [...] Please
inform me of your specific requests, which age group you mainly need. For the
time being I am unable to deliver Pole skulls of children and young people; I do
get a few 20–25–year–old men, and a lot in the 25–50 and 50–80–year ranges;
females rather rarely [...] Jew skulls /m/ 20–50 years old I can also offer you at
RM 25,–, their exact age and place of birth can be supplied. The latter, however,
means little in the case of Jews’.7 The acquisition of death masks and cranial busts
was apparently prompted by Hirschheydt’s suggestion; he continues in the same
letter: ‘Together with these Jew skulls I am able to supply plaster death masks of
the individuals concerned at RM 15,–. Of especially typical Eastern Jews I can
also prepare for you plaster busts so that one can see the shape of the head [...]
and frequently rather odd ears. The price of these busts would be 30–35 RM’.
Two days later Wastl sent an order for ‘Pole skulls’ and ‘Jew skulls’ as well as
plaster casts of ‘typical Eastern Jews’ to Hirschheydt, requesting ‘as many as you
are able to deliver’.8 As requested, the Anthropological Department was billed for
the order in two invoices prior to the delivery, one for RM 504.50, the other for
RM 813.50, dated 10 March.9 The museum booked it under the ‘Maintenance and
Enlargement of Collections’ account. On 17 June, Wastl contacted Voss, having
heard that his preparator had passed away. Wastl was worried about whether his
prepaid ‘skulls and plaster casts yet to be delivered [...] [could be] expected in the
near future’.10 On 19 June, Voss sent confirmation of Hirschheydt’s death to Wastl,
but assured him that ‘the shipment will be ready within the next few days’.11 In the
same letter he asked Wastl to let him know ‘whether you wish to have the lower
jaws of the skulls fastened with spirals or whether they can remain loose’. Wastl
replied on 23 June ‘that it is not necessary to fasten the lower jaws with spirals’.12
On 1 August, Wastl sent confirmation to Voss of the arrival of ‘my order of 29 Jew

6

Museum of Natural History Vienna, Anthropological Department, inv. no. 20522–20595.
Museum of Natural History Vienna, Anthropological Department, correspondence 1939, fo. 307.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
7
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skulls with the corresponding 25 death masks and 4 plaster casts, and the 4 Pole
skulls’13 and that ‘all objects have arrived in perfect condition’. He expressed
his regret ‘that because of the death of your chief preparator there are currently
no further deliveries of objects’ possible, and he let Voss know that the objects
would be ‘jointly shown in a special exhibition with credit given to the maker’.
Due to the advanced stage of the war, this planned special exhibition never took
place. Wastl had promised Hirschheydt’s widow, who had informed him as early
as 2 June of her husband’s death ‘following a bite by a typhoid Jew louse’, that he
would honour the preparator of the ‘objects’ in the exhibition.14 Apparently she had
turned to him privately with the intention of obtaining payment for her husband’s
work — the same payment that the Anatomical Institute had already received. For
documentation purposes, she included a photograph of her husband in the letter
to Wastl, with the request that it be exhibited in the planned exhibition. She had
diligently identified the photograph by writing on the back: ‘Gustav Adolf von
Hirschheydt / Chief preparator at the Reich University of Posen, resettler from Riga
/ b. 11.3.83., d. 4.6.42 in Posen from typhoid fever / which he contracted through
his job at the university. / He was a researcher and scientist / and anti–Semite’.
Only four years after Aly’s publication of the diary, attention in Vienna
was directed to this situation. In 1991, researcher Patricia S t e i n e s visited the
Anthropological Department of the Museum of Natural History for her research
on the Jewish cemetery in Währing. Exhumations had been carried out at the
cemetery between 1942 and 1943, and at the time Wastl had enjoyed an increase of
220 Jewish skeletons for his ‘research purposes’.15 During the investigation of the
exhumations, the crania and death masks of the executed Jewish victims purchased
by Wastl from Poznań were discovered. Yet no public discourse ensued about
what had happened, despite efforts to publicise the terrible facts. The crania of the
Jewish concentration camp prisoners and their death masks were handed over to
the Jewish Community.
The director–general of the Museum of Natural History spoke of ‘giving
back’, a term also used by the media. This suggested that the crania of the Jewish
concentration camp inmates and their death masks had been ‘Aryanised’ and
were now being ‘restituted’, which seemed to imply that all dead Jews belong to
someone, without question, and that as a matter of correctness they therefore had
to be returned to someone.
Then victims’ identities were unknown; nothing was known about them except
for the fact that they were Jews. The use of the term ‘giving back’ was a factual
allegation that any Jews belonged to any other Jews — and rightfully, as it were.
13

Ibidem.
Ibidem.
15
P. S t e i n e s, Hunderttausend Steine: Grabstellen großer Österreicher jüdischer Konfession,
Vienna 1993, p. 28.
14
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The crania of the Jewish victims were buried. Their death masks were entrusted to
the then newly founded Jewish Museum Vienna. The issue had not been discussed
with the museum’s employees in advance, precluding any public or private debate
about the question of who the heirs of the ‘remains’ of these victims murdered by
the Nazis really were.
In 1995 Bernhard P u r i n, then a curator at the Jewish Museum Vienna,
organised an exhibition entitled ‘Confiscated: The Collection of the Vienna Jewish
Museum After 1938’.16 He was interested in reconstructing the post–1938 history
of the holdings of the old Vienna Jewish Museum, which had been founded in
1896. Purin’s investigations led him to the Anthropological Department of the
Museum of Natural History because its former head, Josef Wastl, had pushed for
the confiscated holdings of the Jewish Museum to be acquired by the Museum
of Ethnology Vienna, where he had privileges to borrow materials at will.17 For
Wastl this access was essential, since he was expected to open an exhibition
entitled ‘The Physical and Mental Appearance of the Jews’ in May 1939. Once
he hit upon Wastl’s story, Purin endeavoured to find out more about Wastl’s
exhibition at the time and his acquisition of crania and death masks of Jewish
concentration camp inmates. He received assistance from Margit B e r n e r, who
was responsible for the Anthropological Department’s collection. Together they
found photo documentation of Wastl’s exhibition demonstrating that Wastl had also
received portrait photos of Jews from the criminal records office of the Viennese
police, to be used in the exhibition.18 Because following their confiscation the
holdings of the old Vienna Jewish Museum had been divided among the Museum
of Natural History, the Museum of Ethnology, the Austrian National Library and
the University Library, the ‘Confiscated’ exhibition took place at all of these sites,
with each venue featuring some of the objects that had been allocated to it. Purin
decided to place the portrait photos from the criminal records office and one of the
death masks in the part of the exhibition shown at the Museum of Natural History,19
but this did not elicit any particular reactions.
Following ‘Confiscated’, the death mask Purin had selected was returned
to the box, the same one in which it had been handed over in 1991, and placed
back at the Jewish Museum. The other masks had not even been unpacked by the
museum’s employees; it seems that no one wished to handle these items. Not until
early 1997 did museum staff muster the courage to decide that forty–five years
after the preparation of the masks, forty–five years after the murder of those who

16

Beschlagnahmt: Die Sammlung des Wiener Jüdischen Museums nach 1938, ed. by B. P u r i n
et al., Vienna 1995.
17
Ibidem, pp. 8ff.
18
Ibidem, p. 45, no. 1/16, Museum of Natural History Vienna, inv. nos. 27.713–27.762.
19
Ibidem, no. 1/17, Jewish Museum Vienna, inv. no. 2701.
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had been their human models, it was high time to present them to the public and to
put on a Shoah exhibition about the murder itself.
In preparation for this new exhibition, further extensive research into the figure
of Wastl — who was later deemed an entirely ‘regular’ follower and ‘minor’ offender
— was provided by the Anthropological Department of the Museum of Natural
History, especially by Margit Berner, who was in charge of its collection. Berner
worked her way through the extremely copious correspondence. The investigations
carried out by the Anthropological Department and the Jewish Museum showed
that Wastl appeared to have acted according to the ‘dictates of his time’. Thus,
in June 1938, he applied for regular party membership,20 substantiating his case
with the argument that he had already been a particularly dedicated supporter of
the Nazi Party during the ‘illegal times’ through his ‘photographing, developing
and copying of protocols of Austrian ministerial council meetings, proposals, etc.
(liaison to the Office of the Federal Chancellor: NSDAP member Ludwig Moizisch);
distributing pamphlets and illegal newspapers from the NSDAP; swastika flag
throwing with NSDAP member Florian Groll; establishing a soccer club at the
museum to hold cell members together; [circulating] oral propaganda for the party
[...]; supporting the illegal district innkeeper Hofmeister [...]; providing cover
for the Obersturmbannführer of the Helmuth Wolfram Legion [...]; distributing
plaques for the Hitler fund; establishing a party cell [...]; training party officials
in racial and hereditary theory [...]. As the last legal organisation manager, the
undersigned securely maintained the personal files of all district officials and block
informers of the four local groups throughout the entire illegal period’.21 When
Josef Wastl was suspended from office in 1945 as a result of his activities during
the Nazi era, he filed a complaint at the designated appeals committee, which was
granted. The arguments made in 1948 declare that ‘quite a number of witnesses
[...] all unanimously confirm that Dr Josef Wastl has not been a trainer and not an
official of a local group in any way’.22 He was classified as a ‘lesser offender’ and
merely sent into early retirement. Nevertheless, his positions as vice president of
the Anthropological Society in Vienna and chair of the Association of Experts in
Anthropology and Hereditary Biology allowed him to continue his work in peace
until his death in 1968.
The Anthropological Department’s investigations in preparation for the
‘Masks’ exhibition at the Jewish Museum turned up other elements in addition
to the files mentioned above: two more death masks from 1942 were found in the

20

Using the “Personal questionnaire for the application to issue a temporary membership card and
for the determination of membership in Austria”, 528/224.
21
Vienna, Austrian State Archives, Archives of the Republic, Federal Ministry of Education,
PA Wastl, 15925.
22
Vienna, Austrian State Archives, Archives of the Republic, Federal Ministry of Interior Affairs,
PA Wastl, BK 5407/48.
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cast collection,23 which were loaned to the Jewish museum for the duration of the
exhibition. The Museum of Natural History’s offer to let the Jewish Museum have
them was refused, with the comment that these materials documented the history of
the Museum of Natural History.24
Initially, the anonymity of the people behind the masks at the Jewish Museum
(only their genders and ages were known) felt like a burden; the inability to
identify the actual persons behind the plaster casts was even more depressing
than the masks themselves. But ultimately this anonymity was constructive for
the exhibition, since neither the curators nor the visitors had the option of direct
identification, thus bringing to the fore the abstract dimension of such brutality.
Of course, the 29 individual biographies of the murder victims would have had
the power to deeply affect observers, and no one could or should be denied an
emotional approach to what occurred. But what is the benefit of being affected
29 times in the face of the actual dimensions of the genocide? When emotional
approaches block rational ones, the value of the emotional becomes dubious. What
is the use of mourning 29 individual fates when confronted with the bankruptcy
of an entire culture that views itself as humanist? To escape into the details of
29 biographies would be to avoid the enormity of the history and the culture that
made this history possible — the culture in which, after all, we live.
The presentation of the death masks was received with mixed feelings by
many, including museum staff members. Some people did not dare to look at the
masks, to stare at the casts of death. Confrontation with death is a repressed issue in
society, even more so in a case where the death was caused by outright murder —
the murder of six million Jews — for which society must accept its responsibility.
Several workshops took place during the exhibition and featured the discussion
of such burning questions25 as whether religious law permits the public display of
material testimonies of death like these masks. Jewish law has no objection, since
these are not actual human remains, but casts taken from people. Other questions
included the ethical permissibility of publicly displaying material testimonies of
death such as these, and which and whose ethical norms could provide an absolute
answer. One opinion was that the masks should have been destroyed so as to restore
peace to the human beings that were behind them. But the destruction of the masks
would mean destroying the witnesses of a horrifying history. If these witnesses
indeed exist, then why should they not testify in public?

23

See M. T e s c h l e r – N i c o l a, M. B e r n e r, Die anthropologische Abteilung des Naturhistorischen Museums in der NS–Zeit: Berichte und Dokumentation von Forschungs– und Sammlungsaktivitäten, 1938–1956, [in:] Senatsprojekt der Universität Wien: Untersuchungen zur Anatomischen
Wissenschaft in Wien, 1938–1945 [unpublished report], Vienna 1998, pp. 333–358, here p. 338, fn. 20.
24
Jewish Museum Vienna, ‘Masks’ exhibition correspondence, 4 July 1997; Museum of Natural
History Vienna, Anthropological Department, correspondence 1997, p. 196.
25
See, e.g., http://www.arche.or.at/archiv/workshopsa.htm [retrieved: 2 December 2015].
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Another opinion voiced was that the exhibition involved the aestheticisation
of killing. It is remarkable that this criticism was levelled at the extremely
simple exhibition design, which architect Martin K o h l b a u e r had created to
be very matter–of–fact, unassuming and unspectacular. The exhibition design
was deliberate, but aesthetically it was painfully cold. Some critics argued that
the presentation of the masks violated human dignity. On the contrary: the people
behind these masks — like millions of other human beings — were deprived in
death (and afterwards) of any human dignity, privacy or right to their humanity.
They were reduced to pure objects. No one can restore their right to their humanity;
one can only try to confer upon the dead some of the honour they deserve, some
of their subjective right to dignity. Finally, there were some commentators who
rejected the invitation to voyeurism, the display of those killed.
Yet the point of the exhibition was not to display those who had been killed,
but to display the observers, the visitors: to display all of us in coming to terms
with murder. Cameras were installed behind the masks to record viewers. In the
last room of the exhibition, monitors were set up in which viewers would discover
themselves, time–delayed, observing the masks. Here individuals saw only
themselves and no longer the masks, which must have given them the feeling that
the masks were now observing the observer. The classic exhibition situation was
turned around: now the visitors were the objects of the exhibition, they themselves
examined their behaviour, and the death masks, for the first time in their existence,
were assigned the roles of subjects — the only way to grant the human beings
behind them a modicum of the dignity that had been denied to them in life and in
death. The room where the death masks were lined up in a long row, the display that
had shocked so many in both positive and negative ways, was not even the centre
of the exhibition! The real centre was this room, with its monitors showing the
visitors as they observed the masks. In the end, the focal point was not so much the
other, the other person and her history. It was us, and our own history. How did we
engage these others — who had been othered by being killed — and the bestiality
that enabled their murder? ‘Understanding the Nazis’ brutality as inner brutality
does not render it less bestial and unbearable even if it forces us to examine the
bestial and unbearable in us. The gaze directed to oneself at precisely the moment
when one discovers and observes the exterior of that which is different from us, is
the gaze of meditative thinking’.26
The intention of ‘Masks’ was to make people think. Its goal was not to show
what was done by ‘the Nazis’ — as past, historic aliens who have nothing to do
with us — or to demonstrate that a devil named Hitler was ultimately responsible
for the murders. The point was to show that what happened had been possible, to

26
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interrogate how it had been possible and to ask whether it could still be possible in
the future. To receive answers to these questions, we have to ask ourselves.
We invited Austrian performance artist, photographer and film–maker Valie
Export to create a work in the public sphere to raise awareness of the exhibition.
She supported us wholeheartedly and designed and realised an extremely thoughtful
work of art: five glass stelae that were imprinted on both sides at eye level with the
back of a mask as a hollow mould, so that a glance through the stela might evolve
into a place of encounter with the corresponding blank space or with a counterpart.
Conversely, the signature of the mask was projected outwards, with its numbering
protruding as Braille from the surface. The stelae captured the attention of many
people passing by, who were then drawn into the museum as a consequence.
Support was also provided by Elfriede J e l i n e k (winner of the 2004 Nobel
Prize for literature), who wrote a disturbing essay that was read at the opening
of the exhibition. Other supporters of ‘Masks’ included the late journalist and
writer Amos E l o n, who considered it important enough to write a review in the
“New York Review of Books”, even though the exhibition had no accompanying
publication or catalogue.27 Finally, after an article published in the Viennese
“Kronen–Zeitung” called a visit to the exhibition ‘mandatory educational work’,
the municipality of Vienna called for the Jewish Museum to give free admission for
the duration of the exhibition and covered the museum’s financial losses. Once the
exhibition ended, Export’s design of the exhibition poster (as realised by graphic
designer Maria Anna F r i e d l) was awarded the Gustav Klimt Prize in 1998.
Visitors were invited to talk about their impressions of the exhibition on
camera. The majority of those who chose to do so were concentration camp
survivors, who appreciated our approach as an attempt to give the vaguest hint of
insight into a reality that no one can even imagine unless they were there. These
visitors understood the masks as we had interpreted them: as ultimate witnesses of
the Holocaust. The most touching visitor to the exhibition was an elderly woman
who I accompanied. Her parents had sent her and her sister with the youth aliyah to
Palestine. Her parents, themselves stateless Jews in Germany, had been expelled to
Poland. She had never heard from them again. When she entered the room in which
the masks were displayed she took a deep breath and looked at them very calmly:
intensely, quizzically. After a while, she approached one mask and whispered, ‘He
speaks to me’. I left her alone. When we met later, she told me, ‘You know, I found
something very important here’.

27
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RICHARD BENJAMIN
International Slavery Museum
Liverpool

Sensitive histories, difficult dialogues:
the International Slavery Museum
INTRODUCTION

In this essay, I will discuss the representation and interpretation of sensitive
and difficult dialogues and histories at the International Slavery Museum, and at
museums more generally, focussing on exhibitions and permanent collections with
subjects that have, at times, been regarded as unrepresentable. I will also discuss
the ethical and moral dimensions which are negotiated when considering how
sensitive and difficult issues and objects, including those associated with acts of
violence, are approached within a museum context.
INTERNATIONAL SLAVERY MUSEUM

One might assume that the International Slavery Museum (ISM), which
is located at the centre of a World Heritage site and only yards away from the
dry docks where eighteenth–century slaver ships were repaired and fitted, would
focus exclusively on objects associated with the transatlantic slave trade, such as
shackles, coffles or whips. Such objects are, of course, central to the museum’s
collection; but compared to other museums within the same organisation, known
as National Museums Liverpool, the collection, in terms of numbers of objects, is
relatively small. However, they are very profound.
One display case in particular, entitled ‘Loss of identity’, draws the gaze
of the visitor and often elicits one of the most emotional responses. It is located
at the centre of the ‘Enslavement and Middle Passage’ gallery, which is one of
three display galleries (which also include ‘Life in West Africa’ and ‘Legacy’).
The opening text on the supporting graphic panel [Fig. 1] notes: ‘Sold, branded
and issued with a new name, the enslaved Africans were separated and stripped
of their identity’. What then follows is an overview of some of the most physical,
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1. Loss of identity graphic panel. © Lee Garland
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visceral and brutal aspects of chattel slavery, in this case the act of ‘seasoning’:
‘In a deliberate process which sought to break their willpower and render them
totally passive and subservient, enslaved Africans were “seasoned” For a period of
two or three years they were acclimatised to their work and conditions, ‘trained’
to obey or receive the lash. Here was mental and physical torture. A quarter of
the enslaved Africans died during this period. Some took their own lives. Some
ran away and joined communities of “maroons” or runaways. Those who survived
somehow found ways to endure. They could not escape. There was no hope, either
for themselves, or for their children or grandchildren. Slavery was, as far as anyone
knew, a nightmare without end’.1

VIOLENCE IN MUSEUMS

The World Health Organisation defines violence as ‘the intentional use of
physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or
against a group or community that either results in or has a high likelihood of
resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation’.2
I believe that the representation of violence in a museum can manifest itself in
numerous physical and psychological forms that largely fall into two main groups:
1) historical acts of violence (pre–1914), such as the enslavement of Africans during
the period of the transatlantic slave trade and the atrocities committed in King
Leopold’s Congo Free State; and 2) contemporary violence relating to genocides,
war, trafficking, forced labour (e.g. children in sweatshops or picking cotton, which
stunts physical and educational development), hate crimes and racially aggravated
murders, civil strife (e.g. the fight for conflict–zone raw materials) or acts against
a person (e.g. domestic violence).
The latter is a subject that has previously been covered by the incredibly bold
exhibition ‘Off the beaten path: violence, women, and art’ by the non–profit Art
Works for Change, which addressed gender–based violence that ‘is devastating,
occurring, quite literally, from womb to tomb. It occurs in every segment of society,
regardless of class, ethnicity, culture, or whether the country is at peace or war’.3
The exhibition opened at the Stenersen Museum in Oslo, Norway in 2009, and has
subsequently travelled to a diverse range of museums and institutions, such as the
Tijuana Cultural Center in 2010, and the David J. Sencer Communicable Disease
1

“Loss of Identity”, display board at International Slavery Museum, Liverpool, UK.
World Health Organisation, World Report on Violence and Health, <http://www.who.int/violence_
injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf> [retrieved: 26 June 2014].
3
Art Works for Change, Off the Beaten Path: Violence, Women and Art, <http://www.artworks
forchange.org/exhibition/off-the-beaten-path-violence-women-and-art> [retrieved: 30 June 2014].
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Center Museum4 in Atlanta in 2011. By 2015 the exhibition will have reached the
Brazilian Museum of Sculpture (MuBE).
Domestic violence has also been starkly confronted at the ‘Museum of
Violence’, an exhibition of medical related artefacts, such as x–rays and medical
reports of people who have suffered various forms of physical violence instigated
by fascism, domestic violence, gender–based violence, homophobia, racism and
xenophobia.5 It was on display at Belgrade Cultural Centre’s Podrum Gallery,
in a country where state museums have suffered through disrepair and the lack
of funding. Alternative museums such as this, however short–lived, do offer
a platform for national dialogue, and in this case, through the medium of violent
physical acts. They are important spaces for confronting past events — such as the
Balkans conflict in the 1990s — and for allowing citizens a voice in emerging new
civic societies.6
Let us turn to the museums of varying size which focus on acts of genocide.
More commonly known are the museums focusing on the Holocaust (Shoah), such
as Yad Vashem, the Holocaust History Museum in Jerusalem and the United States
Holocaust Memorial Museum in Washington, D.C. Examples of lesser–known
museums that have genocide as a core theme (often from a political perspective)
include the Tuol Sleng Genocide Museum in Phnom Penh, Cambodia, which is
located on the grounds of a former prison and looks at the mass murder committed
by followers of the Communist Party of Kampuchea (commonly referred to as
the Khmer Rouge) in 1975–1978 (considered part of the greater Third Indochina
War, 1975–1991)7; and the Armenian Genocide Museum and Institute in Yerevan,
Republic of Armenia. This museum provides a definition on its website: ‘The
atrocities committed against the Armenian people of the Ottoman Empire during
WWI are defined as the Armenian Genocide’.8 But there is also some debate by
genocide studies scholars as to what now constitutes genocide, a term first used
by Raphael L e m k i n in his 1944 book Axis rule in occupied Europe.9 Lemkin
4

David J. Sencer CDC Museum: In Association with the Smithsonian Institution, Off the Beaten
Path: Violence, Women and Art, <http://www.cdc.gov/museum/exhibits/offbeatenpath.htm> [retrieved:
“bout us, tners-supporters.html entions for correspondence. 1950, Frankfurt 2014.) ng: nd Dokumentation von Forschungs– und Samm30 June 2014].
5
Museum of Violence, About us, <http://www.museumofviolence.org.rs/about_us.html> [retrieved: 4 July 2014].
6
E. G a r c i a M c K i n l e y, J. B a b o v i c, Alternative Museums in the Former Yugoslavia:
Everyday Narratives of the Past, Present and Future, available at <http://everydayhistorian.wordpress.
com/2013/02/27/alternative-museums-in-the-former-yugoslavia-everyday-narratives-of-the-pastpresent-and-future> [retrieved: 4 July 2014].
7
C. E t c h e s o n, After the Killing Fields: Lessons from the Cambodian Genocide, Lubbock 2006.
8
The Armenian Genocide Museum Institute, Armenian Genocide, <http://www.genocide-museum.
am/eng/armenian_genocide.php> [retrieved: 26 June 2014].
9
R. L e m k i n, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation — Analysis of Government —
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focussed on religious, racial or ethnic groups (not exclusively on mass killings),
and also on other organised acts used to destroy national groups, such as the:
‘destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim
of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be
the disintegration of the political and social institutions, of culture, language,
national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the
destruction of the personal security, liberty, health, dignity and even the lives of the
individuals belonging to such groups’.10
The ambiguity of the term is expressed by the plethora of definitions. However,
having an understanding of the 1948 ‘Convention on the Prevention and Punishment
of the Crime of Genocide’, allows us to recognise some of the key factors which
allow museums to interpret various genocides. Article II of the Convention states
that: ‘genocide means any of the following acts committed with intent to destroy,
in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: (a) killing
members of the group; (b) causing serious bodily or mental harm to members of
the group; (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to
bring about its physical destruction in whole or in part; (d) imposing measures
intended to prevent births within the group; (e) forcibly transferring children of the
group to another group’.11
Many genocide scholars now include the destruction of political and social
groups in their definition. For instance, an article for Genocide Watch notes that
political groups ‘have been the main victims since World War II’.12 An entire
discipline surrounds the study of genocide, and so museums — depending on their
locations and structures — can identify and interpret what constitutes a genocidal
act (e.g. the Shoah), or focus on political and social acts, which might include
mass killings specific to them and their audiences. For example, the Museum of
Genocide Victims in Vilnius, which looks at the occupation of the country by Soviet
forces from 1940 to 1991, is located in a former KGB building.13 To gain some idea
of the geographical scope of museums that display such related material, one has
only to look at the partner museums and supporters of the annual Federation of
International Human Rights Museums (FIHRM) conference that was inaugurated
by National Museums Liverpool in 2010.14
Since the International Slavery Museum was opened in 2007, part of our remit
has been to develop collections that focus on contemporary forms of slavery and
10

Ibidem.
A. J o n e s, Genocide: A Comprehensive Introduction, New York 2010, p. 13.
12
K.–T. E n g, Redefining Genocide, available at <http://www.genocidewatch.org/images/About
Gen_Redefining_Genocide.pdf> [retrieved: 26 June 2014].
13
Museum of Genocide Victims, History, <http://genocid.lt/muziejus/en/#> [retrieved: 26 June
2014].
14
Federation of International Human Rights Museums, Partners and Supporters, <http://www.
fihrm.org/about/partners–supporters.html> [retrieved: 27 June 2014].
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enslavement, as well as the legacies of transatlantic slavery (i.e. our racism and
discrimination collection of objects, which depict examples of twentieth–century
racist caricatures). Discussions with our NGO partners, such as Anti–Slavery
International (ASI), have led to a related contemporary collection strategy alongside
the established transatlantic slavery collection: ‘A collection which represents
contemporary forms of slavery [...] To collect objects associated to contemporary
slavery as defined by Anti–Slavery International, i.e. bonded labour, early/forced
marriage, forced labour, slavery by descent, trafficking and child labour’.15
ETHICS AND OUTCOMES

Due to the possible nature of future acquisitions, there were, however, regular
discussions concerning the ethics of what to display and why. The best illustration
of these were discussions about objects related to forced labour or trafficking that
might become available to collect after developing partnerships with NGOs such
as ASI or with law enforcement agencies. The ISM team felt that if it were done
sensitively, with the support and input of our partners, and possibly with that of
family members or the individuals themselves, then we should consider collecting
and displaying such objects. We were very conscious, however, of not creating
a ‘shop of horrors’ or cabinet of curiosities.
One example is the artwork titled ‘Missing’, which was donated to the Museum
in 2009 by the artist, Rachel W i l b e r f o r c e. It consists of a series of photographs
of urban and suburban landscapes that reveal the graphic and mundane nature of the
sex industry.16 The artist wanted the work to go to ISM rather than an art gallery or
private collection; so when the Museum showed an interest in acquiring the piece, it
was removed from a private sale. The Museum also acquired several descent–based
slavery anklets from Anti–Slavery International that had been ‘worn’ by a young
woman in Niger. Alongside the anklets we placed personal stories of the enslaved,
which humanised the objects and the individuals.17 Not only do these objects bring
the subject of contemporary forms of slavery and enslavement into the public view,
but at the same time they might also galvanize support for associated campaigns.

15

A. R o b i n s o n, S. C a r l – L o k k o, International Slavery Museum collections development,
internal document, 2009, unpublished, cited in R. B e n j a m i n, Exhibiting Sensitive Histories,
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There are also occasions when the Museum is contacted by members of the
public who are in possession of an object that they quite simply do not want, but
realise it might some educational value. Two particular examples come to mind:
first, a Ku Klux Klan outfit that was donated weeks before the Museum opened in
2007.18 This piece is a central exhibit of the Legacy gallery, which also includes
objects and multimedia that depict racist and stereotypical imagery of black people,
far–right organisations, scientific racism and racist murders such as that of the
young black British man Anthony Walker in 2005. Due to my relationship with the
Walker family, I also serve as a trustee of the Anthony Walker Foundation.19
The second object, a grotesque pseudo–scientific piece, came to the Museum’s
attention following an email to the curator of ISM in February 2014 under the
heading ‘Possible piece for museum display’. The writer states: ‘I have a box of
antique microscope slides, and one of them may be of interest to the public as it
is a piece of skin from the days when it was considered in some way desirable to
study black people as if they were specimens first and people second [...] The slide
has the title ‘scalp of negro’. Clearly this is a distressing subject, but I feel this
slide may be useful as part of an exhibit to show the attitude European explorers
had toward people they encountered’.20
So, we have a dilemma: risk being seen as a collector of macabre curios, or
have the conviction to try and speak for an individual who may have been scalped?
Provenance will be difficult to ascertain, but that does not mean we will totally
rule out the possibility of accessioning the object. The fact that the object has been
mounted onto a slide for display has, in some ways, already exposed the object
to the human stare; but there is still detachment, similar in some ways to that
which takes place in modern museums — behind display cases, out of reach. The
discussions surrounding this object, which purports to show a piece of a scalped
individual, were particularly difficult as the discussion inevitably included whether
the act of violence was committed pre–mortem or post–mortem. It is not easy to
detach oneself emotionally from such an object: violent, degrading, and imbued
with intolerance and misguided attempts at intellectual superiority. Regardless, we
agreed that it was worth further discussion, as there might be an opportunity for the
Museum to de–objectify and humanise the object in question rather than leave it as
a static, ethnographic, microscopic slide.
We must realise that there will always be a degree of distance between the
object as seen and displayed in a museum context — often behind cases or barriers
— and the real life experiences of that object. This would not only relate to historical
objects, but also to more contemporary objects related to slavery and enslavement:
18

Ibidem.
Anthony Walker Foundation, About the Foundation, <http://www.anthonywalkerfoundation.
com/about–us> [retrieved: 14 July 2014].
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19

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

118

RICHARD BENJAMIN

personal items of enslaved individuals (keepsakes, belongings) and objects from
a relevant environment, such as places of enforced work (brothels, factories) or
forced labour in a domestic setting. However, if possible, physical interaction with
an individual who is willing to discuss his or her contemporary experiences could
possibly authenticate the information that the Museum has displayed.
Powerful objects such as the microsopic slide could have an emotional effect
on the visitors as do those objects relating the transatlantic slave trade narrative.
Although distance exists in the sense that none of the objects from this period
were used, made or traded in the modern era, this does not mean that they are
free from emotional associations for modern visitors — especially those who feel
some sort of ancestral affiliation with Africa and enstared Africans. Contemporary
objects, such as the Anti–Slavery International anklets, also have the potential to
galvanise support for the human rights campaigns they endors, reminding visitors
that the individuals who are subject to a particular enslavement might well be still
alive.
Both ‘Missing’ and the anklets form part of our collections that have been
collected through the development of the ‘Legacy’ gallery. This allows the Museum
to broaden people’s understanding of the subject of slavery and enslavement
and tackle contemporary issues of social justice — unlike our predecessor, the
‘Transatlantic Slavery Gallery’ (in National Museums Liverpool), which opened in
1994 and closed in 2006. As such, the temporary exhibitions we have so far exhibited
within the ‘Legacy’ gallery have been heavily influenced by our partnerships with
human rights organisations like ASI, which collaborated on our ‘Home alone: end
domestic slavery’ exhibition. That exhibition highlighted a two–year campaign
intended to raise awareness about the plight of domestic workers in the United
Kingdom and abroad. The Museum has also worked with the Environmental Justice
Foundation on ‘White gold: the true cost of cotton’ exhibition, which highlighted
the abuse of labour rights in the cotton industry, primarily in Uzbekistan.
IMAGING VIOLENCE

The edited volume ‘Does war belong in museums?: the representation of
violence in exhibitions’21 came out of a conference of the same name in 2011.
It describes how representations of war and violence in museums can develop
through a fascination with terror and the instruments of terror, and that museums
addressing these issues have to avoid trivialising war and violence and turning it
into a tourist spectacle. Questions arise as to what images of violence does one

21
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generate and why? This leads me into a discussion about the dynamics of imaging
violence within ISM.
Indeed, our 2014–2015 exhibition ‘Brutal exposure: the Congo’, that was
located in the Campaign Zone exhibition space in the Legacy gallery, brought such
discussion to the fore. The exhibition features photographs from the collection of
ASI, mainly taken by missionary Alice Seeley Harris, which document exploitation
and brutality in the early 1900s in the Congo Free State, the fiefdom of King
Leopold II of Belgium. In one of the first human rights campaigns, the photographs
exposed the deeply rooted hypocrisy of so–called ‘colonial benevolence’ which
cost the lives of millions of Congolese.
This early twentieth–century campaign led to public pressure and international
scrutiny of Leopold’s administration, which came to an end in 1909 — although
the legacy of Belgian violence and exploitation would tragically re–emerge, after
the Congo gained independence in 1960, with the murder of the country’s first
legally elected prime minister, Patrice Lumumba. Mark S e a l y, the director of
Autograph ABP, contacted the Museum to see if we were interested in collaborating
and developing an exhibition using these images. Autograph ABP is based in
the Rivington Place Gallery in London and was established in 1988 to promote
historically marginalised photographic practices. The Museum worked closely with
Sealy, who had carried out extensive research on Harris after he became aware of
a series of her slides in the Anti–Slavery International collection. In London from
January to March 2014, the partner exhibition to our own ‘Brutal exposure’ was
‘When harmony went to hell: Congo dialogues’, which featured Harris’s images
on display next to the contemporary work of Sammy B a l o j i, the acclaimed
Congolese artist whose images investigate colonial legacies.
Several years ago I visited Rivington Place to see the extremely powerful
‘Without sanctuary: lynching photography in America’ exhibition (curated by
Mark Sealy) which through photographs, postcards and memorabilia was a ‘visual
testament to lynching as a form of social violence in the United States of America
from 1880 to the 1960s’.22 As with ‘Brutal exposure’ and ‘When harmony went
to hell’, Mark Sealy’s approach centres on keeping the format of the exhibitions
‘honest’ — i.e. not altering the images, if at all possible. He seeks to maintain the
essence of the image, showing it in its uncensored, original condition, rather than
cropping it for design or stylistic reasons.
Within the Legacy gallery of the Museum, on the ‘Fight for freedom and
equality wall’ exhibit, we display the image of one Laura Nelson, hanging from
a bridge in Oklahoma in 1911. It is a deeply distressing image that has been
manipulated; designed to work stylistically with the larger exhibit. This first
occurred to me when I saw the full image in the ‘Without sanctuary’ exhibition. In
22
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2. Brutal Exposure exhibition panel. © Richard Benjamin

the original image, Laura Nelson is shown with her son, who had also been lynched
— a significant feature, one which I feel should have been looked at in greater
detail when the images were selected prior to the Museum opening in 2007. I am
sure many museum professionals have the experience of opening an exhibition or
gallery with the varying requests or demands of curators, designers, architects, etc.
However, I feel that images of such intensity, which depict personal suffering, must
be displayed and interpreted in their original form as much as possible. Otherwise,
the image could lose its context.
Although I was not one of the section leaders23 who worked on developing
exhibits in the racism and discrimination section of ‘Legacy’, who selected the
image of Laura Nelson, I did have a say on other images which were being sourced.
For example, an image relating to another lynching, this time of Frank Embree, in
Missouri, 1899. It is the lead image from the ‘Without sanctuary’ exhibition and
shows a very muscular and proud man, even in the face of what he knew was his
impending death. The image is interesting in that it almost makes the surrounding
23

Section leaders wrote text and chose photographs for displays within certain parts of the display
galleries. These included educationalists, maritime historians and archaeologists.
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white mob look comical, weak and
even provincial; the agency comes
from Frank Embree. Yes, he becomes
the victim, but before he does, he is
a proud man.
However, a decision was made
by myself and a member of the
project team not to use this particular
image as it became apparent that
there were copyright issues related
to another image, which we realised
was part of an original set of three,
shown in ‘Without sanctuary’. We
felt that the full narrative of this
bestial act of lynching should be
told in its entirety. With hindsight,
one can say that the one image was
powerful enough to engage people,
and through accompanying text the
event could have been fully exposed.
But what this example shows is that
images of violence wield immense
3. Lomboto, shot in the wrist and hand by a rubpower and create museographical
ber concession sentry and permanently disabled
dialogue and debate.
as a result, early 1900s. The Harris Lantern Slide
Show. © Anti–Slavery International / Autograph
The lead image of the ‘Brutal
ABP
exposure’ exhibition elicited some
vigorous discussions between colleagues from the marketing team and the curatorial team. The powerful and graphic
lead exhibition image [Fig. 2] shows an individual called Lomboto, who had been
shot by a rubber concession sentry. The original image [Fig. 3] shows Lomboto
standing in what seems to be a village. But some colleagues thought this too stark
and suggested a montage lead image that included other individuals, such as King
Leopold II and the campaigner E.D. Morel, superimposed on a historical map
of the Belgian Congo. However, this would have partially covered Lomboto’s
disfigured hand, which caused me some concern. Finally, after some arbitration
from the Director of National Museums Liverpool, Lomboto became the main
focus of the lead image, the compromise being that the historical map stayed.
Regardless, the final image, seen on posters and marketing material, is still potent
and poignant, and the process by which it came about highlights just some of the
dilemmas which exist when imaging violence within an exhibition.
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CONCLUSION

From the outset, any museum that at its core focusses on the subject of slavery
and enslavement, or any number of highly disturbing and sensitive subjects, must
be prepared for the sensitivities which have to be negotiated in the production and
delivery of a display. At times this can take its toll, but it is through the sharing of
ideas and experiences, both positive and negative, with colleagues from the museum
sector and beyond, that you are able to move forward in the hope that the public
appreciates that you are taking into consideration associated cultural, social and
political issues and dialogues — and idealistic as it might seem to some, embracing
external forces rather than taking a neutral stance. The successful development
of ‘Brutal exposure’ in our growing partnership with ASI and other human rights
organisations is due to the fact that all parties want the same thing: to highlight often
marginalised and challenging parts of history or contemporary society, and at the
same time to challenge prevailing attitudes and actions. The depiction of violence
within our Museum has a place, not only in creating a narrative understanding of
a subject, but also in humanising the actors and agents.
However, I cannot, of course, speak on behalf of other museums and museum
professionals, and am more than aware of the challenges which they might face
when dealing with difficult subjects and issues; none more so than the daily
realities of museum work, i.e. the lack of time for carrying out research, which is
both deserved and necessary. There might also be a lack of training available — at
ISM, for instance, staff are encouraged to attend training days for NGOs dealing
with human trafficking, and police training on recognising hate crimes — in order
to develop the skills and understanding needed to deal with such issues.24
If these issues (and fears) are addressed, being an active museum and
promoting social justice can be achieved in a number of ways: through exhibitions,
educational resources, and talks, and by way of multiple formats, including
objects, photographs and film. Of course, the location of such interventions will
also be connected with the present. For instance, Liverpool could be said to have
come to terms with its place in the narrative of the transatlantic slave trade. With
ISM, the annual Slavery Remembrance Day events on 23 August, and an official
civic apology in 1999, Liverpool can, to a certain degree, lay claim to be the
most proactive city in the United Kingdom in recognising its role in transatlantic
slavery, but it is doing so in a way that aims to take the city forward. ISM offers
a strong educational aspect, holding regular workshops and handling sessions, and
producing resources on the transatlantic slave trade and contemporary issues and
legacies (i.e. our ‘Contemporary slavery teachers’ resource’ and the ‘Legacies of
24

J. K i d d, Challenging History: Reviewing Debate within the Heritage Sector on the ‘Challenge’ of
History, available at <https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/documents/
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transatlantic slavery’ teaching resource). These resources cover everything from
forms of racism to conflict materials,25 and both are suitable for use in the United
Kingdom National Curriculum.
Putting it simply, it is not only about highlighting past or present crimes and
misdemeanours; rather, such resources can lead to a greater understanding of issues
which are relevant today, and they can enable people, especially young people, to
navigate and make sense of the issues, and then act accordingly. Could an exhibition
be created in Belgium on the country’s involvement in over one hundred years of
Congo’s history, when the dialogue is still so very raw?26 My simple answer would
be: yes, as long as the aim is to instigate pathways to enhance dialogue in the
present. Modern society and modern dialogues, through interaction with museums,
can engage with difficult and sensitive histories and narratives (the depiction and
interpretation of violence and violent acts is part of this process in the museum
space), and can in some way mitigate the impacts of such histories and narratives.
Vivienne S z e k e r e s, as a curator and director at the Migration Museum in
Adelaide, has addressed difficult and sensitive issues which covered Australia’s
history (a history imbued with racism and colonialism), asks: ‘What role can —
and should — museums play in interpreting and mediating these difficult pasts?
And how do museums navigate the minefields of competing expectations and
different versions of history?’27 I believe it should be an active role, and without
doubt it will be laden with difficulties. The past cannot be erased, and should not be
erased. And although sometimes difficult to digest, the representation of violence
within a museum might just be the medium to make a difference, and possibly
avert violent personal or group actions in the future.

25

National Museums Liverpool, Schools and Groups, <http://www.liverpoolmuseums.org.uk/ism/
learning/index.aspx> [retrieved: 14 July 2014].
26
V. B r a g a r d, ‘Indépendance!’: The Belgo–Congolese Dispute in the Tervuren Museum, “Human
Architecture: Journal of the Sociology of Self–Knowledge”, vol. IX, 2011, p. 4.
27
V. S z e k e r e s, The Past is a Dangerous Place: The Museum as a Safe Haven, [in:]
Curating Difficult Knowledge: Violent Pasts in Public Places, ed. by E. L e h r e r, C.E. M i l t o n,
M.E. P a t t e rs o n, Basingstoke 2011, p. 52.
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Recommendations for the care of human remains
in museums and collections
INTRODUCTION

In light of the increasing number of claims for the return of human remains
and a growing sensitivity towards the handling of human remains in collections,
the Human Remains Working Group of the German Museums Association (GMA)
drew up the ‘Recommendations for the care of human remains in museums and
collections’, which was published online in German and in English on the homepage
of the GMA in 2013.1 The members of the Working Group include ethnologists,
archaeologists, anthropologists, medical historians, cultural scientists, lawyers and
ethicists. This paper is a summary of these recommendations.
INTERNATIONAL DEBATES

Since the 1990s, the handling of human remains in museums and collections
has increasingly become a matter of international debate. The debate was triggered
by growing numbers of claims for the return of human remains, mostly of non–
European origin. In many instances, the result is a clash between different value
systems and world views.
The issue initially gained relevance in countries that are home to indigenous
minorities such as the USA, Canada, Australia and New Zealand. It was in those
countries that in the 1990s the first comprehensive statutory provisions on the
handling of human remains, originating from indigenous groups living within

1

Deutscher Museumsbund e.V., Empfehlungen zum Umgang mit menschlichen Überresten in
Museen und Sammlungen, 2013, available at <http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/
dokumente/Leitfaeden_und_anderes/2013_Empfehlungen_zum_Umgang_mit_menschl_UEberresten.
pdf> [retrieved: 14 December 2015].
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those national territories, were subsequently introduced. As a result of the growing
worldwide self–confidence of indigenous peoples, claims for the return of human
remains are increasing, particularly from former colonial territories, with claims
being made either by the state or state representatives on behalf of the indigenous
people, by representatives of the indigenous groups themselves or by individuals
and descendants.
In Europe, the former colonial powers of the United Kingdom and France
initially formed the focus of the claims for return. The United Kingdom and
Australia issued a joint declaration in 2000 which recognised the legality of
certain indigenous claims. Later, in 2005, general standards and guidance for the
handling of human remains in museums and collections were developed in the
United Kingdom in the publication “Guidance for the care of human remains in
museums”2 issued by the Department for Culture, Media and Sport; that guidance
is not, however, legally binding. To date, France has passed two laws (in 2002
and 2010)3 governing specific, individual cases for returns to South Africa and
New Zealand. However, the laws cannot be applied to other individual cases. In
Germany, the only guidelines available until 2013 were the ‘Recommendations
for the treatment of human remains in collections, museums and public spaces’4
produced in 2003; however, those recommendations relate primarily to anatomical,
anatomical–pathological, forensic and anthropological collections.
SCOPE AND OUTLINE OF THE RECOMMENDATIONS

Many German museums and other collections are home to human remains
from all over the world. In addition to specimens in anthropological collections and
anatomical and pathological preparation, ethnological museums and collections in

2

Department for Culture, Media and Sport, “Guidance for the Care of Human Remains in
Museums” (2005), available at <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/
reference_library/publications/3720.aspx> [retrieved: 14 November 2012].
3
Assemblée nationale, France, “LOI n° 2002–323 du 6 mars 2002, relative à la restitution
par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud” (2002), available at
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005632399&dateTexte=
20151202> [retrieved 15 December 2015]; Assemblée nationale, France, “LOI n° 2010–501 du 18 mai
2010, visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle–Zélande et relative
à la gestion des collections” (2010), available at <http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000022227321> [retrieved: 15 December 2015].
4
Arbeitskreis ‘Menschliche Präparate in Sammlungen’, Empfehlungen zum Umgang mit Präparaten
aus menschlichem Gewebe in Sammlungen, Museen und öffentlichen Räumen, “Deutsches Ärzteblatt PP”,
vol. 2, no. 8, 2003, pp. 378–383, available at <http://www.aerzteblatt.de/archiv/38021/MitteilungenEmpfehlungen-zum-Umgang-mit-Praeparaten-aus-menschlichem-Gewebe-in-Sammlungen-Museen-undoeffentlichen-Raeumen> [retrieved: 4 March 2013].
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particular also hold human remains in a variety of forms: shrunken heads, tattooed
heads, scalp locks, mummies or bone flutes. Additionally, human remains such
as hair and bones can also be considered as ritual or other objects. Furthermore,
skeletons, parts of skeletons and bog bodies, for instance, are permanent features
of many archaeological collections. Human remains are also occasionally found in
other collections.
The recommendations are intended for the individuals directly responsible for
collection and also for the funding bodies of the establishments concerned. They act
both as guidance for the day–to–day handling of human remains (including those
originating from outside Europe) and for addressing questions relating to claims
for return. The German Museums Association primarily focusses on museums,
while the Working Group is of the view that the recommendations may also be
applied equally to collections, in particular university collections.
Since the human remains originate from all over the world and from all periods
of human history, museums and collections are faced with a multitude of different
cultural ideas and beliefs. Even in the case of claims for return, a good many
complex issues have to be considered for which there is often no easy answer.
A further factor is the heterogeneity of the remains themselves, as was made clear
by the short list of examples provided above.
In principle, the recommendations apply to all items in German museums and
other collections that fall under the definition of human remains. This means all
physical remains belonging to the biological species Homo sapiens.
The recommendations are primarily intended for museums and universities
in Germany with collections of human remains, irrespective of their geographical
origin and age (both European and non–European), in particular for ethnological
museums and collections, natural history museums, museums of history, archaeological museums, museums of European ethnology, museums of cultural history,
museums of local history and anatomical–pathological, forensic or anthropological
museums and collections.
Many different branches of science are concerned with human remains,
and in many cases, little information is exchanged between these branches.
Thus, for example, there are gaps in the knowledge of humanities scholars in
relation to physical anthropology, and the same is true of scientists in relation
to ethnological questions. For this reason, the actual recommended actions
are prefaced by information about the target groups and terms used as well as
background information from five different fields. The contributions from physical
anthropology, ethnology and law provide an overview of the relevant issues in
each. The legal contribution is also concerned in detail with questions relating to
return. It may therefore be of use in connection with the legal assessment of claims
for return. These three background contributions appear between the overview on
the history of collections and the contribution on ethical principles.
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Relevant questions on the preservation, care and use of human remains are
dealt with after the just mentioned articles with regard to the four main areas of
museum work: collecting, preservation, research and exhibiting. In view of the
increasing number of claims being made, issues regarding the return of human
remains are also covered. The recommendations are intended to facilitate decision–
making with a view to ensure the responsible handling of human remains in the
work of museums and collections. In light of the heterogeneity of the collections,
even the answers to the questions formulated in this chapter will vary significantly.
AWARENESS OF THE SENSIVITY OF THE ISSUE

A conscious decision has been made to use the German term menschliche
Überreste in the German version of the recommendations, instead of the fairly
common English term ‘human remains’. The German term, which calls to mind
the expression sterbliche Überreste [in English: ‘mortal remains’], clearly brings
home to the reader what is generally being talked about here: deceased human
beings. Unlike the English term, which because it is in a foreign language is more
remote for the German reader, the term menschliche Überreste has an emotional
resonance, which was indeed the intention, since this contributes to making people
more sensitive to this issue.
Efforts to raise awareness of this sensitive issue are particularly important in
connection with the handling of human remains as such items are unlike most other
items in museums and collections. It is often difficult to strike a balance between
the interests concerned. Respect is owed to the deceased individuals and their
descendants, but the concerns and interests of third parties can also be affected
a great deal. In many non–European indigenous communities, the connection with
the dead often lasts much longer and is shaped by cultural and religious values
that differ from Western European ones. Since in the majority of cases the items
in question are the bodies (or body parts) of deceased human beings, questions
of ethics and human dignity are particularly prevalent. At the same time, man’s
interest in mankind is also the starting point for the importance of such research and
must be reconciled with those questions. For this reason, museums and collections
are being called upon to retain their holdings for further research.
As a general rule, there are no simple answers. It is in the very nature of the
matter that consideration must always be given to the individual case in question.
One particular objective is to raise awareness of the sensitivity of the issue in
order to ensure ethical responsibility in the handling of human remains and in
order to deal with claims for return made by the state of origin, people of origin or
individuals. It is clear just from consideration of the legal issues that, from a purely
legal perspective, satisfactory answers cannot be given, particularly in connection
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with claims for return. It is rather often a question of ethics which is most significant
when dealing with human remains and the descendants of the deceased.
Are museums and universities today allowed to collect and store non–European
collections? Are they allowed to do research on them, to exhibit them, and are they
obligated to return everything? How should they store these sensitive collections?
The longer these institutions are in possession of such collections, the more ethical
questions arise surrounding this issue.
CONTEXT OF INJUSTICE

A key issue in relation to the care of human remains is how to assess, with
regard to legal and especially ethical considerations, the circumstances of the death,
the acquisition of the remains and the circumstances of production of the ritual
and other objects mentioned above. The Working Group uses the term ‘context
of injustice’ to describe circumstances that appear to be particularly problematic.
However, this is not a legal term or an established ethical concept.
Our point of departure was past injustices inflicted by Germans on other
peoples. We agreed that a person who had been killed by the Third Reich in
a concentration camp and whose remains were placed in a collection afterwards
had suffered grave and irreparable injustice. No scientific interest — no matter
how important it might be – can justify the retention of such human remains in
a collection and or even their eventual use for research. In this case, only a return
of the remains to the bereaved (when possible) or a dignified burial is appropriate.
Given this agreement, doesn’t the same apply to victims of other genocides
as well? How do we judge injustices that have been inflicted upon persons by
those other than the Germans? In which cases do we share the responsibility? The
injustice does not have to have been caused by the museum employees, by the
collection itself or by German nationals; there are also potential cases where major
injustices have been committed by perpetrators amongst the peoples of origin. For
example, there are individuals who have been killed by their own people for the
purposes of conducting trade in human remains. But what about those cultures that
are familiar with and practise headhunting; and those in which killing one’s enemy
and making use of his physical remains is socially accepted?
As a general rule, a context of injustice is indicated when: a) the person from
whom the human remains originate was the victim of an act of violence, and/or
b) parts of an individual’s body have been processed and retained against his or her
will.
The above–mentioned example of headhunting shows that there can be
exceptions. The legal concepts and the values of the people of origin may be, but
do not necessarily have to be, the decisive factor when determining whether the
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origin or the acquisition is to be regarded as problematic. A careful balance between
different legal concepts and values must always be struck on a case–by–case basis.
There may be a further exception when the killing and/or subsequent use and
preservation of the human remains occurred so far in the past that the injustice
cannot be regarded as any longer having an effect in the present day. This is likely
to be true in any killing that dates back to prehistoric times and periods of early
history, and may also be true in specific cases of events that occurred in the not
so distant past. From an ethnological perspective, memories of a deceased person
fade after approximately four to five generations. This equates to approximately
125 years, thus providing a period of time that can also serve as a guide from
a physical anthropology perspective. In the case of people who were killed or whose
bodies were handled in an unlawful manner more than 125 years ago, genealogical
mapping to living relatives is usually no longer possible. Consequently, it is also
no longer possible to identify the direct descendants on whom the injustice could
continue to have an effect. It must, however, be kept in mind that memories of
injustices, in particular those involving the persecution of certain groups and
genocides within a people or state of origin, are likely to remain vivid in people’s
minds for longer than 125 years. That period of time can, therefore, only be used
as a guideline with regard to individual cases of injustice. Where there is doubt,
a dialogue should be pursued.
A further indication of a context of injustice within the meaning of the
recommendations exists where the human remains have been added to a collection
against the will of the original owner(s) or person(s) entitled to dispose of them,
especially when physical violence, coercion, theft, grave robbery or deception are
involved. It is, of course, also possible that the injustice perpetrated with regard to
the human remains is so long ago in the past that it no longer continues to have an
effect in the present day. The limitation placed upon the exception above applies
equally here.
It should be kept in mind that throughout the ages there have been grave–
openings, the removal of items from graves and sometimes also the trading of
human remains, all of which may not necessarily have been deemed to be wrong at
the time that the act(s) were committed. In some cases, the values of the respective
peoples or states of origin have now changed with the result that some such past
events are now viewed differently.
It is difficult to give a standard and conclusive definition of what constitutes
a context of injustice, since very different values apply in different cultures and
at different times. The museum or collection in question must instead establish
whether in a given case a context of injustice can be assumed with regard to the
origin or acquisition of the item in question.
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COLLECTING, PRESERVING AND RESEARCH

The question of whether a context of injustice exists for human remains cannot
be answered without determining their provenance. Unfortunately, collections are
often very poorly documented and for that reason many questions remain open. In
my view, this is the biggest problem. Any decision as to whether human remains
may be researched or exhibited must be based on the question of whether they
may be traced to a context of injustice. Of course, this also applies to decisions on
returns. If the human remains cannot, or cannot irrefutably, be assigned to a people
of origin, they ought to remain in the museum or collection inventory but ought
not to be used for research or exhibition purposes. The question of provenance thus
pervades all sections of the recommendations.
From a legal perspective, human remains held in museums and collections in
Germany are generally regarded as things, in respect of which ownership may be
acquired or transferred. Another general rule is that nothing can be said against
collecting human remains or preserving them in a collection insofar as it matches
the collection concept of the particular establishment, and as the human remains
are (from a modern point of view) acquired legally, and are not attributable to
a context of injustice.
There may be clashes between extremely different cultures, science–based
world views and value systems as far as human remains are concerned. It is
necessary to state, as a matter of principle, that these can never be negotiated or
offset against one another, and therefore no view can claim (or be given) precedence
per se. As a general rule, research on human remains should be permitted only
when the circumstances of the production or acquisition of those remains have
been examined and found to present no cause for concern. This applies equally to
human remains of European origin and those of non–European origin.
Without question, research on human remains provides to the academic world
and the general public significant knowledge about anthropology, palaeopathology,
the history of science and cultural and social issues. The scientific and historical
value of research on human remains should be considered in advance. The benefits
of the research ought to be assessed on the basis of strict and comprehensible
criteria. It is always necessary to anticipate and evaluate with a critical eye which
new findings such research will provide, and where appropriate, whether those
findings justify invasive access. As a general rule, preference should be given
to non–invasive methods. It is ultimately the responsibility of the museums and
collections in which the human remains designated for research are housed, to
weigh and evaluate these individual factors.
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EXHIBITING

For a very long time, the presentation of human remains in museums and
collections has enjoyed the broadest cultural and social acceptance possible in
Europe – both by the general public and in professional circles. Nevertheless, it
can never be ruled out that the interests and concerns of third parties will not be
affected by the presentation of human remains, in particular where a direct link to
those remains exists. There should always be an awareness of other cultural views
and such matters should be handled with sensitivity.
A museum or collection ought furthermore to consider such sensitivity a moral
obligation and to help raise awareness of this issue. In the case of public exhibition,
human remains should always be treated with respect; and the public ought to
be made aware in an appropriate manner of the special status of the exhibits, in
particular where the human remains are identifiable as such (e.g. skulls, mummies,
skeletons). This can be achieved by means of an accompanying text or by the
arrangement of the room (positioning, lighting, and colour). Human remains, which
are often difficult to identify for observers (e.g. hair or fingernails and toenails
incorporated into ritual or other objects), should also be presented in a sensitive
manner.
There are no restrictions regarding the age of human remains that has any
bearing on the presentation of those remains or the study of them. The people in
charge of the museum or the collection should always be aware that the interests
of third parties, in the narrow sense of relatives of the deceased or, potentially,
members of his or her people of origin, may be affected.
The content, context and aim of any presentation of human remains should
always be scrutinised with a critical eye. Some peoples of origin consider the
public display of the deceased or their body parts to be disrespectful. An open
dialogue with the people of origin should thus be conducted in advance. In fact, the
views of the people of origin regarding the unrestricted viewing of human remains
may have to be incorporated into the assessment.
In cases of loans, the museum or collection is to check whether the exhibition
concept envisaged is compatible with its own guidelines pertaining to exhibitions,
conservation and ethical considerations. The content, context and aim of the
presentation must observe the criteria laid down previously. Preserving the dignity
of the human remains is always paramount.
The task of a museum or collection in exhibiting remains is not to satisfy the
curiosity of the observer. However, in general, a museum or collection has little
influence as to why people choose to visit an exhibition, the individual visitor’s
attitude when faced with a given exhibit, and the effect that exhibit has on its
visitors. Accordingly, it cannot be ruled out that the human remains displayed
may have an emotional impact, and account should be taken of this factor when
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designing the exhibition. A serious approach should always be a key consideration
when displaying human remains. With regard to the concept of the exhibition,
consideration must be given, where appropriate, as to whether its scientific content
could also be exhibited without the presentation of the human remains. The
information content should also be properly examined and evaluated. It is always
a curatorial decision, and that decision should satisfy ethical considerations and be
comprehensible.
RETURN

Claims for the return of human remains pose particular challenges for museums
and collections. On the one hand, the museum or collection is required to retain
its collections and must therefore examine such claims with care. On the other
hand, the interests of the claimants have high emotional and sometimes spiritual
significance, which can have a lasting effect on the related talks. Therefore,
negotiations on return should always be guided by mutual respect and a level
playing field, transparency, the professional and timely examination of the claim
as well as a good–faith attempt to find a solution. Museums and collections are
expected, insofar as it is possible, to evaluate the differences between their own
ethical and political concerns and world views and value systems and those of the
claimants – whether individuals, peoples of origin or states.
In this regard, it must be kept in mind that public bodies are, in principle,
bound by applicable laws. Property and assets may be given away only when
there are legal grounds for doing so. The return of human remains on the basis of
ethical considerations alone is thus considered only in specific, exceptional cases.
Accordingly, for example, not every colonial context can automatically form the
grounds for return. The return of human remains on the basis of ethical principles
is particularly conceivable when those remains have been acquired in contexts of
injustice, i.e. in circumstances which constitute a particularly serious breach of the
concept of justice or represent unspeakable acts against humanity.
CONCLUSIONS

In conclusion, the care of human remains in museums and collections not
only requires a high standard of sensivity but also raises questions so complex that
simple answers cannot be found. Every establishment that holds human remains in
its collection will have to develop its own guidelines for handling such remains in
the future. For that reason, the authors view these recommendations not as the end
of the debate, but rather as its beginning.
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Since their publication, I have been asked several times to present and discuss
the recommendations not only at museum conferences both in Germany and
abroad, but in meetings in the German Foreign Office with cultural representatives
and persons involved in claims of return and to journalists as well. This shows that
there is great interest among the museum community and growing sensitivity on
the part of the government and the media with regard to the treatment of human
remains.
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POLIN Museum

Exhibiting Violence:
POLIN Museum of the History of Polish Jews
It could be said that all histories are violent, some more than others, and
genocide the most violent of all. Poland was the epicenter of the genocide of the
Jews of Poland and Europe. Understandably, this cataclysmic event, so short and so
recent, has come to overshadow, if not define, the thousand–year history of Polish
Jews. Auschwitz–Birkenau is among the top ten tourist attractions in Poland, along
with the Wawel Castle, the Wieliczka Salt Mine, and the Malbork Castle. With
more than 1,5 million visitors in 2015, about 70% of them under the age of 18,
Auschwitz is said to be the most visited memorial site in Europe. For the groups of
Jewish youth from Israel and the Diaspora visiting Poland, Auschwitz is the climax
of an itinerary that generally includes other death camps, usually Treblinka and
Majdanek, and Holocaust memorial sites. They and millions of others will come
to know more about how Jews died than how they lived and to view the history of
Polish Jews in particular as a history of violence culminating in genocide — utter
the words ‘Jews’ and ‘Poland’ and the words ‘antisemitism’ and ‘Holocaust’ will
almost inevitably follow.1
The question for POLIN Museum of the History of Polish Jews, as for other
museums of Jewish history in Europe, is whether than they can ever be anything
but Holocaust museums by another name. In other words, can the history of Polish
Jews and of Jews in Europe more generally ever be defined in terms other than
a history of violence leading to genocide. This is the first challenge that we faced in
constructing the thousand–year historical narrative of Polish Jews, but first a brief
history of the institution.2

1

See J. F e l d m a n, Above the Death Pits Beneath the Flag: Youth Voyages to Poland and the
Performance of Israeli National Identity, New York 2008.
2
On the principles guiding the historical narration, see B. K i r s h e n b l a t t –G i m b l e t t,
A Theatre of History: Twelve Principles, “The Drama Review”, t. LIX, 2015, vol. 3, p. 49–59.
On the metahistorical principles guiding the narration see M. R o s m a n, Categorically Jewish,
Distinctly Polish: The Museum of the History of Polish Jews and the New Polish–Jewish Metahistory,
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CREATING POLIN MUSEUM

Facing the Monument to the Ghetto Heroes, POLIN Museum stands on the site
of the Warsaw ghetto and prewar Jewish neighborhood. The museum completes
the memorial complex. One goes to the monument to honor those who died by
remembering how they died. One comes to the museum to honor them and those
who came before and after by remembering how they lived. The museum opened
its doors to the public on April 19, 2013, the 70th anniversary of the Warsaw ghetto
uprising. On October 28, 2014, the museum opened the core exhibition, a journey
of a thousand years.
It took twenty years from the first idea for such a museum in 1993, just four
years after the fall of communism, to the realization of this ambitious project. The
initiator of the project was the Association of the Jewish Historical Institute of
Poland, a Jewish NGO established in Poland shortly after the war. It was only in
2005 that the museum itself was founded. The Association, the City of Warsaw, and
the Ministry of Culture and National Heritage signed the agreement and formed
a unique public–private partnership for a cultural institution in Poland. The public
partners agreed to pay for the building from Polish tax payer money (more than
$70 million USD) and oversee its construction, while the private partner was given
responsibility for creating the core exhibition and raising the funds for it (more
than $40 million USD). Between 1993 and 2005, the Association had dedicated
itself to rallying support and funds for the project and succeeded in completing the
master plan for the core exhibition.
In 2005, once the museum was formally established, the Association organized
an international architectural competition for the building. The winner, Rainer
Mahlamäki, provided a building that stands in a respectful relationship to the
monument, echoing its geometry. Its glass surfaces shimmer with light and emanate
a message of transparency and openness. All the architectural drama is on the
inside. To set a glass building on a site of genocide is to communicate a message
of hope in the face of tragedy — and to do so in a way that is abstract and radically
understated. This is my starting point for considering how violence is presented at
POLIN Museum.
A RELATIONAL HISTORY

We addressed the challenge of creating a historical narrative that does not
drive teleologically to genocide — and in which violence, while present, is not its
defining feature — in several ways, starting with the distinction between a history
“Jewish Studies. An Internet Journal”, t. X (2012), p. 361–387 <http://www.biu.ac.il/js/JSIJ/10–2012/
Rosman.pdf>.
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of Polish–Jewish relations and a history of Polish Jews. A history of Polish–Jewish
relations, the dominant historiographic paradigm in Poland, is a history of Polish
attitudes to Jews and the actions arising from them, and this is generally understood
as a history of antisemitism and violence. POLIN Museum’s core exhibition offers
something different, namely a history of Polish Jews in which Jews are agents in
their own history and not simply objects on which others project their fantasies and
fears and inflict violence. This approach offers what might be called a relational
history, which is not the same as a history of Polish–Jewish relations.
A relational history starts from the premise of a spectrum of relations —
coexistence and conflict, cooperation and conflict, separation and isolation —
such that one or another pole is dominant at a particular moment or place. The
terms for violence are historically precise. Visitors first encounter ‘pogrom’ and
‘antisemitism’ (spelled in this way to avoid reifying ‘Semitism’) when they get to
the second half of the nineteenth century. Before then, in the medieval and early
modern periods, they will have encountered hostility to Jews, ‘anti–Judaism’, and
the ensuing ‘tumults’, ‘riots’, ‘attacks’, and ‘massacres’.
Violence is an integral part of the historical narrative, but it is neither its defining
feature, nor the dominant thread, and it does not form a separate transhistorical
chapter. Holocaust museums and exhibitions, understandably, set the Holocaust
within a thousand–year history of hatred against Jews, culminating in genocide. We
set the Holocaust within a thousand–year history of continuous Jewish presence in
Polish lands, a place that became home to the largest Jewish community in the
world and a center of the Jewish world. This is not to diminish the importance
of violence and the Holocaust, but rather to avoid making them the determining
factors in this history. Whatever the lessons of the Holocaust, the thousand–year
history of Polish Jews offers more than a case study in intolerance. It would be
a disservice to previous generations to reduce their lives to a prefiguration of
genocide. Moreover, while a historical narrative that starts with hate and ends with
genocide might make intuitive sense (genocide never makes sense), a historical
narrative that does not start with hate but during which genocide takes place does
not make intuitive sense, and that conundrum presents an opportunity to rethink
the history of Polish Jews — and also the Holocaust.
MODE OF NARRATION

These principles — a history of Polish Jews, a relational history, violence as an
integral part of the narrative but not its defining feature, and history without telos
— informed not only how we constructed the historical narrative but also our mode
of narration. Most important, we wanted to keep our visitors in the present moment
of the story rather than have them view the thousand–year history of Polish Jews
through the lens of the Holocaust. Our narration neither foreshadowed what was
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

138

BARBARA KIRSHENBLATT–GIMBLETT

to come nor backshadowed from the perspective of what happened later. Visitors
are encouraged to bracket what they know about what happened next such that the
horizon to the future is always short, even as the past gets longer with each step the
visitor takes.
Several principles guide our mode of narration. First, we drive the narrative
almost exclusively with sources from the period, which is one of the reasons why
there is no postwar video testimony from survivors in the Holocaust gallery. Tens
of thousands of survivor testimonies are accessible in POLIN Museum’s Resource
Center.
Second, quotations from period sources, supported by our commentary, are the
way into the narrative. Key quotations are given graphic prominence — they appear
in their original language, are presented in a period typeface, and are translated into
Polish and English. These quotations have been carefully curated and arranged
to create a multi–voiced narrative. Thus, the gallery dedicated to the first half of
the Polish–Lithuanian Commonwealth period, which opens with a presentation
of religious dialogue and debate, brings many voices — those of nobles, rabbis,
Catholics, Jews, and Karaites — into dialogue and debate on a ‘Wall of Words’.
Those critical of the Commonwealth called it a ‘Paradisus Iudaeorum’, meaning
that Jews had it too good, while others, like the quotation from the nobleman Jan
Szczęsny Herburt, in his 1612 privilege for the Jews of Dobromil, assert that ‘In
the canon law of the holy fathers I was never told that we were to despise Jews’.
As for the Jews, Rabbi Moses Isserles wrote, ‘Their hatred of us in this country has
not overwhelmed us as in the German lands. May it remain so until the coming of
our Messiah’. Our goal in bringing together multiple perspectives, all of them from
within the period, is to provide an open rather than master narrative.
The coherence of this approach, what makes it authoritative without being
authoritarian, is the curation of these texts and the way they are set in relation to
objects, images, supporting commentary, and the exhibition scenography. Thus, the
Wall of Words announces the dual focus of the opening section of this part of the
early modern gallery: religious toleration and religious conflict and violence. This
dualism is supported on two sides of a freestanding panel. On one side, the 1573 Act
of the Warsaw Confederation states that ‘Although we are dissidentes de religione,
we shall keep the peace between us and not shed blood because of differences of
faith or Church’. On the reverse side of this panel, visitors can explore religious
dialogue and debate through a text of Isaac of Troki, a Karaite, in which he records
questions he was asked by Christians of various denominations and the answers
he gave. On the wall vis–à–vis the Troki interactive is a presentation of the Dance
Macabre, a seventeenth–century painting in the Church of St. Bernadine of Siena
in Kraków, whose message in this context is that although all are equal before
death, it is the Jew whom death treats most harshly, grabbing him by the throat
and hurling insults at him. Next to this painting is an interactive presentation of
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Tomasz Treter’s ‘Three Blessed Hosts’, an 11–page illustrated pamphlet, printed in
1609, which falsely accuses Jews of desecrating the host. The reaction to such false
accusations in this period is evidence of the rising importance of the Eucharist and
emergence of judicial violence. Whereas in the medieval period, such accusations
might lead to a riot, Jews falsely accused in this period could be put on trial and
executed if found ‘guilty’.
It is in the medieval period that visitors were introduced to the relationship
of Jews to the state and the Church. The first message is the legal basis for
Jewish settlement, which visitors can explore in an interactive presentation of the
1264 Statute of Kalisz, which confirmed the right of Jews to settle, form their
own communities, follow their religion, and be protected from harm. Vis–à–vis
is a presentation of Church and Synagogue, which explores how the Church
viewed Jews and Judaism and how Jews viewed Christianity and Christians. The
increasing hostility of the Church to the Jews is threaded through the story of
Jewish settlement in Poland from the thirteenth century until the end of the period
in 1500. This thematic line culminates in an interactive presentation of anti–Jewish
violence in Europe and Poland from 965 until 1480 as chronicled by Jan Długosz in
his ‘Annals or Chronicles of the Famous Kingdom of Poland’ — he lists incidents
of violence throughout Europe, including Poland, from blood libels and from false
accusations that Jews desecrated the host, poisoned wells, and caused the Black
Plague.
Economic rivalry as a driver of antipathy appears in the medieval gallery,
where burger resentment of Jewish competition is treated, and is elaborated in
relation to the nobles and peasants in the Commonwealth galleries. The lampoon
referring to ‘Paradisus Iudaeorum’ also berates the Commonwealth for being ‘hell
for the peasants, purgatory for the burgers, rule by servants’ and, in another version,
‘shelter for heretics, harvests for foreigners, fatherland for immigrants’, a heady
mix of economic, religious, and xenophobic resentments. A presentation of the role
of Jews in the agrarian economy of the Commonwealth as managers and leasees
of assets on noble estates, as middlemen between the nobles and the peasants, sets
the stage for the presentation of the Khmelnytsky uprising in 1648–1649, which
targeted Jews, the Polish nobility, and the Catholic church.
The original master plan for the core exhibition, which was prepared between
2000 and 2004 by Event Communications, a design firm in London specializing
in multimedia narrative exhibitions, proposed treating the Khmelnytsky uprising
as a ‘turning point’. Indeed, the designers proposed to mark all divisions between
galleries by turning points. In April 2006, when the time came to review the master
plan in preparation for the next stage in the development of the exhibition, we
rejected the idea of ‘turning points’ as schematic — historical process could not be
reduced to a series of turning points. Moreover, although the Khmelnytsky uprising
has been etched in Jewish memory as the worst catastrophe between the destruction
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of the ancient Temple in Jerusalem and the Holocaust, recent historiographic
assessments of this event consider it a caesura, rather than a watershed moment,
in the longue durée of the Commonwealth (1569–1772). In the years following
the Khmelnytsky uprising and wars with Sweden, Russia, and the Ottomans,
the Commonwealth rebounded, and Jewish communities renewed themselves,
as we show in The Jewish Town, the gallery dedicated to the second half of the
Commonwealth period.
Adam Teller, one of the historians responsible for the Commonwealth galleries,
proposed that we present the Khmelnytsky uprising in a ‘Corridor of Fire’, with
the intention that visitors should experience this event as a violent break, but not
a turning point, in the visitor’s narrative path, and that is what we did. Here as
elsewhere, violence finds its place in the historical narrative without being its
determining factor. The narrative unfolds along two sides of a narrow red corridor.
Accounts focusing on the attack appear along one side, vis–à–vis descriptions of
the brutality experienced by the victims on the other side. Here, as elsewhere, the
principle of narrative space is at work: a story organized in three–dimensional
space that unfolds as the visitor moves. The emplotting of the narrative in space
may be linear, vis–à–vis, side–by–side, radiating from a central point, or some
combination of these and other spatial arrangements.

1. CORRIDOR OF FIRE
The Khmelnytsky uprising, 1648–1659, is shown in a dramatic ‘Corridor of Fire’, inspired by
eye–witness accounts recorded at the time
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The experience of violence is expressed through excerpts from eyewitness
accounts recorded by Natan Hannover in ‘Yeven Metsulah’ (‘Abyss of Despair’),
which he published in 1653, just four years after the uprising, which is supplemented
with our commentary — we provide lower estimates of the casualties than
Hannover’s, for example. With no images from the period showing this violence,
we took inspiration from Hannover’s graphic descriptions to create a scenography
that communicates the intensity of violence without showing specific acts literally.
Indeed, letting the visitor visualize the violence from Hannover’s descriptions
can be even more powerful than anything we could have shown, as well as more
appropriate: ‘They slashed the bellies of pregnant women, removed their infants
and tossed them in their faces. Some women had their bellies torn open and live
cats placed in them. The bellies were then sewed up with the live cats remaining
within … Some children were pierced with spears, roasted on the fire and then
brought to their mothers to be eaten’.3 While these accounts seem to defy credulity,
they do convey the horror experienced by those who witnessed the violence.
Original weapons, a material expression of the historically specific character
of physical violence, anchor the narrative in a material trace of such brutal events.
However, for much of the story there are no objects, and even when there are
artifacts, such as weapons, they alone cannot carry the story. We turned therefore to
intangible heritage, to the narratives, reflections, and descriptions in manuscripts,
books, documents, and visual sources to emplot the historical narrative in a theater
of history. Historical actors speaking in their own voice form a kind of play script.
Those voices bring visitors close to the moment of the events and speak in ways that
we as scholars never could. They speak from their unique and partial perspective,
in their particular personal and historical style, and with a wide range of feeling.
It is in the gallery dealing with the long nineteenth–century, 1772–1914, that
we introduce modern antisemitism. Throughout the exhibition, we set the historical
narrative within the borders of Poland during a given period. When it comes to
the nineteenth century, however, the Commonwealth has disappeared from the
map — the Russian and Austrian empires and Kingdom of Prussia had partitioned
the Commonwealth between 1772 and 1795. Although the Russian empire took
the lion’s share of the ‘royal cake’ and the Kingdom of Prussia the smallest piece
— and despite the semi–autonomy of the Kingdom of Poland within the Russian
partition — we have tried to represent developments in all three partitions, among
them the Jewish enlightenment, industrialization, integration, the rise of modern
Jewish political and social movements, and antisemitism and violence.

3

N. H a n o v e r, Abyss of Despair: The Famous 17th–Century Chronicle Depicting Jewish Life in
Russia and Poland During the Chmielnicki Massacres of 1648–1649, translated from Hebrew by
A.J. M e s c h, New Brunswick 1983, p. 43.
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The section of the nineteenth–century gallery dealing with antisemitism takes
as its centerpiece the wave of pogroms that broke out in southwestern Russia in
1881 and spread rapidly north along the railway lines. For this event, we draw
on the Reuter telegrams that were sent to “The Jewish Chronicle” in London,
and surround this event with presentations of the blood libel case in Chojnice,
Pomerania; “Rola”, the first Polish antisemitic magazine, with its headquarters in
Warsaw; and the ‘Protocols of the Elders of Zion’, which originated in the Russian
empire and circulated widely.
VIOLENCE AS A HISTORICAL AGENT

The presentation of modern antisemitism sits between a presentation of the
integrationist ideals of ‘Poles of the Mosaic faith’ and a section dedicated to ‘auto–
emancipation’, a term taken from Leon Pinsker’s 1882 pamphlet urging Jews to
take matters into their own hands.4 A critical issue here as elsewhere was to avoid
constructing a narrative that would give undue weight to violence as a historical
agent. Were the aspirations of Jewish integrationists completely crushed — some
integrationists were disillusioned and became Zionists — or did some of them
still hold out hope? Did Jews emigrate in such large numbers primarily because
of antisemitism and violence or mainly for economic reasons? The May Laws
passed in the wake of the pogroms in Russia had pauperized Jews living in the
Pale of Settlement, while the economic underdevelopment of the region prompted
many Jews to leave Galicia. Were the new Jewish social and political movements
an expression of rising nationalisms in Europe more generally or a response to
antisemitism and violence? Was the rise of modern Hebrew and Yiddish culture
first and foremost an expression of competing forms of Jewish national awareness
in the face of discrimination and violence or rather a mass culture phenomenon
linked to urbanization, industrialization, and the rise of the mass press?
After the collapse of the empires during the First World War and formation
of new nation states, Jews entered the period of the Second Polish Republic with
a mixture of hope and fear — hope, inspired by the protection of minority rights
guaranteed, at least on paper, by the Minority Treaties annexed to the Treaty of
Versailles, and fear, marked by pogroms. Visitors pass through a short corridor
expressing these two states of mind, hope on one side, fear on the other, as they
enter ‘On the Jewish Street’, the gallery dealing with the 1920s and 1930s. The
scenography for this gallery is a two–story street consisting of white relief facades
on which are projected photographs of streets from the period.

4

[L. P i n s k e r], ‘Autoemancipation!’: Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen
Juden, Berlin 1882.
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Some scholars have characterized this period first and foremost in terms
of antisemitism — Jews in Poland were ‘on the edge of destruction’ — while
others have focused on the political energy and cultural creativity of Jews
living in the Second Polish Republic. 5 They ask, if it was so bad, why was it so
good? 6 The reverse could as easily be asked. Indeed, not only is the historical
perspective on this period over–determined by antisemitism as its defining
feature, but also such formulations as ‘on the edge of destruction’ foreshadow
the Holocaust, which comes to define the period as its prelude.
Consistent with the principle governing the entire exhibition, our approach
here is to give the history of Polish Jews precedence over the history of Polish–
Jewish relations. We do this by threading antisemitism and its expressions
(attitudes, hate speech, attitude of the Church, boycotts, numerus clausus, ghetto
benches, pogroms) through the narrative, and we keep our visitors in the historical
present of the story, without anticipating the Holocaust. Given that the period of
the Second Polish Republic is so short, just two decades, we have organized this
gallery thematically. At street level, one side is dedicated to politics and the other
to culture. On the mezzanine, one side deals with daily life in towns and small
cities across the length and breadth of the country, while the other side is devoted
to growing up.
It is in the section about politics that we present a timeline of key events and
Jewish responses to them. The timeline begins and ends with the question posed
by Bernard Singer in “Nasz Przegląd” in 1934: ‘So beautiful was the sound of the
words: “All citizens of Poland regardless of race, language, or religion will be
equal before the law”. What happened to this article of the treaty, how was it put
into effect? All of this relates to the history of Jews in Poland since 1919’. The first
interactive presentation on the timeline presents Jewish Members of Parliament
and the issues they addressed during each term. The last interactive presentation on
the timeline deals with Jews and communism. Between these two poles are events
marking deteriorating economic conditions and rising antisemitism, especially
after the death of Józef Piłsudski in 1935 and the rise of right–wing nationalists.
When visitors look down the street, they do not see war. They see people
looking up, without knowing what they are looking up at. It is only when visitors
turn the corner that they see bombs falling on Warsaw. This is how the Holocaust
gallery opens — with the German invasion of Poland on September 1, 1939.
Those looking up are the American ambassador and his staff, standing outside the
United States Embassy preparing to evacuate. We have set the Holocaust within
the borders of occupied Poland and focus on what happened within those borders.
5

C.S. H e l l e r, On the Edge of Destruction: Jews of Poland between the Two World Wars, Detroit

1977.
6

E. M e n d e l s o h n, Jewish Reactions to Antisemitism in East Central Europe, [in:] Living With
Antisemitism: Modern Jewish Responses, ed. J. R e i n h a r z, Hanover (N.H.) 1987, p. 298.
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Developments beyond those borders are seen primarily from the perspective of
those in Poland and through newspapers, letters, and other materials. Events taking
place in Europe during the 1920s and 1930s, such as the rise of Hitler, Kristallnacht,
and the Anschluss, are presented in the gallery dealing with that period in the form
of a news kiosk.
Principles that have governed the historical narrative and mode of narration
throughout the exhibition become especially powerful here: narrating in the first
person and in the historical present through quotations from primary sources,
without foreshadowing or backshadowing. The experience of those whose story
we tell is paramount. Holocaust museums and exhibitions have evolved over the
last forty years, following paradigm shifts in Holocaust studies, from a focus on the
perpetrators to a focus on the victims, and more recently to the ‘bystanders’, and
especially to deconstructing this category. This shift is reflected both in massive
projects to film survivor testimony and in the changing character of Holocaust
museums, to mention only the permanent exhibitions at the United States Holocaust
Memorial Museum, Yad Vashem, and the Museum of Jewish Heritage: A Living
Memorial to the Holocaust in New York. While our approach also focuses on the
victims, it differs from most Holocaust museums and exhibitions in using only
sources created during the period and not postwar survivor testimony on film or in
any other medium. Visitors have access to tens of thousands of video testimonies
of survivors in POLIN Museum’s Resource Center, thanks to a partnership with the
USC Shoah Foundation. As for the third paradigm, ‘bystanders’, perhaps a time will
come when museums and exhibitions will find a way to deal with the complicated
subject of what until recently was a kind of residual category, a grey zone, which on
closer examination has proven to be more complicated. Until recently, ‘bystander’
was a term for those who were neither perpetrators, nor victims, but even those
categories are not as clear as once thought — victims can also be perpetrators and
perpetrators can also be victims.
Within the Holocaust gallery itself, visitors are encouraged to bracket what
they know and to experience the unfolding of events together with those in the
situation, with those who recorded those events in the very moment and place they
were happening. Barbara Engelking and Jacek Leociak, the lead scholars for this
gallery, describe this approach to the narration as a gradual ‘lifting of the veil’, as
those in the story come to realize their fate, and as they and the visitors become
aware of the systemic nature and massive scale of the genocide.
In addition, POLIN Museum, as a site–specific museum, stands on the ground
of the Warsaw ghetto and can draw on a unique archive created in the Warsaw ghetto,
the clandestine Oyneg Shabes archive, initiated and led by Emanuel Ringelblum.
It was buried during the Great Deportation in the summer of of 1942 and shortly
before the uprising in 1943. Two caches were excavated from the rubble of the
destroyed ghetto just after the war. This material, which documents everything that
was taking place in the Warsaw ghetto, forms the basis for much of what is presented
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

EXHIBITING VIOLENCE: POLIN MUSEUM OF THE HISTORY OF POLISH JEWS

145

in the Holocaust gallery. This exceptional archive has been included in UNESCO’s
Memory of the World register. Consistent with the principle of pars pro toto,
which governs the entire exhibition, we present one ghetto in depth, the Warsaw
ghetto. Other ghettoes will be presented on the mezzanine of the Holocaust gallery.

2. RINGELBLUM AND CZERNIAKÓW
Entrance to the Warsaw ghetto section of the Holocaust gallery, showing Adam Czerniaków, head
of the Judenrat, and Emanuel Ringelblum, head of Oyneg Shabes. Quotations from their diaries
accompany the visitor through the story. (Photo by Magdalena Starowieyska and Darek Golik;
courtesy of POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw)

The juxtaposition of imposed reality and Jewish response structures the
narrative and the space, which is claustrophobic by design. Excerpts from the
diaries of Emanuel Ringelblum, who wrote in Yiddish, and Adam Czerniaków,
head of the Judenrat, who wrote in Polish — two perspectives, vis–à–vis — lead the
narration. There are no literal recreations of settings and no icons so familiar from
other Holocaust museums and exhibitions — no Auschwitz barrack, railway car,
child’s shoe, or striped uniform. Nor are there blow–ups of atrocity photographs
or photomontages. If a photograph is enlarged or shown in part, we provide
a visual caption, such that the whole photograph accompanies the caption text.
Our use of photographs and film, most of them of necessity German propaganda
material, was guided by an image ethics policy. Thus, early in the gallery, there is
a section dedicated to the stages of the separation and isolation of Jews on a series
of standing panels. One of those panels bears the keyword ‘Humiliation’ and
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a life–size drawing, which is based on a snapshot of a Jew being humiliated, but
the photograph itself, scanned, is presented at snapshot scale. Below the keyword is
the lead quotation, which is taken from the memoir of Apolinary Hartglas, who had
been a member of the prewar Sejm: ‘Three officers stopped an elderly Jew passing
by and one of them took a pair of scissors out of his pocket — he cut off half the
Jew’s grey beard. A fourth officer took the photograph’. This statement, in large
letters, is accompanied by additional photographs showing Germans humiliating
Jews. One of them is captioned as follows:
German soldiers force one Jew to cut the beard of another Jew, while posing for
the camera.
Photograph by unknown German soldier in Tomaszów Mazowiecki, 1939–1940
Archive of Łukasz Biedka

This and other captions draw attention to the act of photography, to the
humiliating pose, and to the photographer, a German soldier. It is obvious from the
photographs and confirmed in diaries that the act of taking such photographs was
intended and experienced as humiliating in itself.
This approach — the scale of the photographs, the captions — is intended to
avoid exploiting the spectacle of violence, manipulating emotion, and humiliating
the victims a third time — first, the acts themselves (cutting off their sidelocks,
forcing them to clean cobblestones with a spoon); second, photographing the
humiliation; and third, exhibiting blow–ups of these humiliating photographs.
Our approach is rather: the hotter the subject, the cooler the treatment. Such an
approach can produce an intimacy with violence that is emotional in its own way.
Our task is to distance visitors from photographs that have become all too
familiar, images that register as icons of a reality that has itself become iconic.
Nowhere is this clearer than in the presentation of the photographs from Jürgen
Stroop’s report, ‘Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!’, which
documents the suppression of the Warsaw ghetto uprising in 1943 by the German
troops under Stroop’s command. These photographs are among the most familiar
icons of the Holocaust and are universally accepted as photographs of the Warsaw
uprising, but in fact, as we emphasize, they document the German suppression of
the uprising, not the uprising itself. To get this message across, we show all of the
photographs, not just the most iconic ones, and we show the report itself, all of it,
in the original German and in Polish and English translation.
On entering the area of the ghetto uprising, visitors first encounter an account
from one of the fighters that conveys their state of mind. This account is projected
on a freestanding wall, in front of which are four ‘weapons’: a brick, fuses for
a Molotov cocktail, a grenade, and a rifle. Nearby are the searing words of
‘Counter–attack’, a poem written by Władysław Szlengel at the time:
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Hear, O you German God,
How we Jews pray in our ‘barbaric’ homes
With crowbar or pole in hand.
We ask you, Lord, for a bloody fight.
We beg for urgent violent death.
Before we die, let our eyes not see
The railway track receding,
[…]
This is our Spring! Counter–attack!
The heady wine of battle intoxicates!
These are our partisan forests —
Back alleys off Dzika and Ostrowska Streets ...
Our battle cry — six letters — blazes red,
A word, a battering ram: REVOLT.

On the other side of this freestanding wall are the photographs from the
Stroop report. They, in turn, face large photomurals showing the ruins of the
Great Synagogue on Tłomackie after the Germans blew it up, and survivors of
the uprising rounded up at the Umschlagplatz, awaiting deportation to their death.
Visitors exit the ghetto uprising area to the ‘Aryan Street’, which is where the
spectrum of relations with the civilian population is set. Before entering the “Aryan
Street’”, visitors will have passed through the second part of the Warsaw ghetto
narrative, life in the face of death. This is where we present the Great Deportation
in the summer of 1942 and the Warsaw ghetto uprising in 1943. We were able to
spatialize a double perspective — from the ghetto to the Aryan side and from the
Aryan side to the ghetto — in a surprising way. Taking advantage of this double–
height gallery and inspiration from the wooden footbridge across Chłodna Street,
which connected the large and small ghettos, we were able to bring visitors from
the first part of the Warsaw ghetto presentation, across a ‘bridge’, to second part.
Standing on the bridge, visitors have a view down to the ‘Aryan Street’, which
looked idyllic to Jews trapped in the ghetto. Only after the uprising, when visitors
exit the Warsaw ghetto area, will they enter the ‘Aryan Street’ and discover the
reality of occupied Poland ruled by German terror.
Here, as throughout the exhibition, we present a spectrum of relations, from
the worst to the best, through testimony from the period that communicates what
those living in occupied Poland saw, heard, thought, felt, and did. Those relations
come into sharp focus in the area dedicated to hiding. We took our cue from the
observation of Emanuel Ringelblum, who was writing a book, ‘Polish–Jewish
Relations during the War’, while in hiding with his wife and child and about 27
others in a space of approximately 28 square meters. Ringelblum distinguished
between hiding in the ‘light’, above ground, on false papers and passing as ‘Aryan’,
and hiding in the ‘dark’, in a hiding place of some kind, with the help of local
people. Accordingly, several specific hiding stories — some in the light, others in
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the dark, some tragic, some treacherous, and some miraculous — are presented
through photographs, documents, diary entries, and original objects in dark and
light areas of the space.
Here and in the section that follows — the Barbarossa campaign, pogroms
that broke out as the Germans entered the Soviet–occupied part of Poland in the
summer of 1941 — photographs are to scale, not enlarged, the story is narrated
in the historical present through primary sources and especially through personal
documents, there is no editorializing and no spectacularizing of violence, and
the principle of pars pro toto prevails. Jedwabne and Lwów represent the many
pogroms that broke out that summer, one carried out by Polish neighbors, the
other by Ukrainians. The extent of the violence — the number of pogroms and
their geographic distribution — is presented on a map. Similarly, Ponary is the
chosen case for the onset of direct mass murder by bullets. The story is set within
an abstract forest and narrated through the amateur snapshots taken by German
soldiers — they took photographs despite having been ordered not to do so — and
excerpts from the almost daily death tally kept by Karl Jäger, the Einsatzkommando
leader in charge of the operation, as well as from eyewitness accounts.
The gallery does not close with the end of the war and liberation of the camps.
There is no redeeming moment, no redeeming message. Rather, it stops at the end
of a corridor dedicated to the death camps, with a focus on Treblinka, where most
of the Jews from the Warsaw ghetto perished, and Auschwitz, where so many
European Jews were killed. This corridor and the gallery as a whole culminate with
testimony in photographs and words by two Sonderkommando members, Jews who
were forced to bring Jews into the gas chambers, remove their bodies from the gas
chambers, transfer them to the crematoria, and dispose of the ashes. It was the idea
of Barbara Engelking and Jacek Leociak to create what they called a ‘metaphysical
break’ at this point, and the designers proposed a stark white space, absolutely
silent and empty, where visitors would be alone with themselves, before reentering
the narration. Unfortunately, for technical reasons, it was not possible to realize
this plan.
It is violence in the postwar period that presented the greatest challenge, in
part because this period is so close to the present and within living memory, but
also because the history of violence against Jews in this period continues to be
a very sensitive issue. Of the 3 300 000 Jews living in Poland before 1939, 90%
perished, and most of those who survived left. Why did so many leave? What
motivated others to stay? Why was it so difficult, if not impossible, for those few
survivors to return to their former homes? Why, having survived the genocide,
should they fear for their lives now? These questions are still difficult to address
in Poland today.
We tackled these issues by organized this gallery around the most pressing
question for Jews in Poland right after the war: to stay or to leave? We present the
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story of leaving on one side of the gallery and the story of staying vis–à–vis, on the
other side. Although most Jews left, it was important that the story of leaving not
overshadow the story of staying. We wanted visitors to deal with Jewish presence
in Poland, no matter its size. Those who stayed are, after all, an integral part of the
story of postwar Poland and the country as we know it today, and among them are
those responsible for the renewal of Jewish life here, however small its scale. The
lead scholars for this gallery were Helena Datner and Stanisław Krajewski, who
brought not only their scholarly expertise but also their personal experience to the
development of this gallery.
The more sensitive the issue — and there is hardly an issue more sensitive
than postwar antisemitism and anti–Jewish violence — the more important are
our principles of narrating in the historical present, through primary documents,
in multiple voices, without editorializing and without sensationalizing violence.
Some of our stakeholders were anxious about leaving anything to chance. Should
we place red dots on the most important texts to ensure that visitors do not miss
them? Should one or another text be deleted or replaced because a hostile critic
might quote it out of context? Responding to the way we present the Kielce pogrom
in 1946, an American educator asked, ‘Are you not worried that visitors might
construct their own “errant narratives”?’
Our approach to presenting this pogrom is counter–intuitive. We begin the
story inside the apartment on 7 Planty Street, where young Zionists were preparing
to leave for Palestine, introduce visitors to efforts to renew Jewish life in Kielce
right after the war. Only when visitors turn around to the other side of the ‘doors’
to the apartment do they discover the pogrom. Consistent with the principle ‘the
hotter the subject the cooler the treatment’, the first indication of the program
is simply a list of the bare facts. Then, on a small monitor is the official Polish
newsreel of the funeral. Visitors can hear the voice of the original Polish narrator,
followed by the voice of a narrator, whom we recorded, reading the funeral
oration delivered by Chief Rabbi Dr Dawid Kahane. The original narrator states,
‘We cannot decline the responsibility for this crime, which cast a shadow on the
good name of Poland...’, while Rabbi Kahane states, ‘Priests of the Polish people!
Polish intelligentsia! Polish people! Can you say with a clear conscience, after
leaving here today, “Our hands have not shed innocent blood, our eyes have not
seen this”? ... Polish bishops, where was your pastoral letter about this? Were you
not aware of the papal encyclicals definitively giving the lie to all the nonsense
about ritual murder? Does the commandment “Thou Shalt Not Kill” not apply to
Jews?’
Excerpts from the trial testimony follow, accompanied by a single atrocity
photograph, the size of a snapshot, one of many photographs taken by Julia Pirotte.
‘The Polish Soldier’ had commissioned her to photograph the aftermath and
published several of her photographs together with a report on the event. At the
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3. KIELCE POGROM
The presentation of postwar violence focuses on the Kielce pogrom. Other instances of violence
are visible through cut–out letters that spell the names of places where the violence took place.
Drawers contain documents and commentary related to each case. Projected on the wall behind the
presentation of violence is the story of emigration. (Photo: Magdalena Starowieyska and Darek
Golik, courtesy of POLIN Museum of the History of Jews)

center of the presentation are four interpretations of what happened, all of them
from the period: the communists blamed the anti–communist underground; the
underground blamed the communists; the Bishop of Kielce blamed the Jews; and
some individuals held Polish society responsible. On an ominous wall, vis–à–vis
the presentation of the Kielce pogrom, are other instances of anti–Jewish violence.
We make no reference at this point in the narration to Jan Gross’s book about the
Kielce pogrom, which appeared sixty years after the event in English as Fear:
Anti–Semitism in Poland after Auschwitz: An Essay in Historical Interpretation
(2006) and two years later in Polish as Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po
wojnie. Historia moralnej zapaści. Nor do we refer to the heated debates that this
book sparked, not least over its provocative Polish subtitle, A History of Moral
Collapse. This book and these debates belong to the period after 1989 and the fall
of communism.
The emigration panic that followed the Kielce pogrom and other violent
episodes during these years is treated on a massive wall behind the presentation
of violence. Projected on a large photomural of the Alps is a film made by Bricha
(Escape), an organized underground Zionist effort to help Jews in Europe get to
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Palestine. The film shows Jews carrying their possessions as they make their way
through the mountains by foot. It was difficult at this time to emigrate legally
from Poland and just as difficult to enter British Mandate Palestine. As a result,
most Holocaust survivors ended up waiting in displaced persons camps in Western
Europe. While antisemitism and violence were important motivating factors, we did
not want to give the impression that they were the only reasons for leaving. Some
Jews left because they did not want to live in a cemetery or under communism.
Zionists wanted to create a Jewish homeland in Palestine and then Israel. Others
had their only living relatives abroad. That said, there was emigration panic, even
with nowhere to go other than displaced persons camps. This panic was not the
‘emigration fever’ of the late nineteenth century, which resulted largely from
pauperization and the search for new opportunities in countries that had opened
their doors to immigrants. Then too antisemitism and anti–Jewish violence played
an important role, but not necessarily a determining one.
Of the approximately 240 000 Jews in Poland just after the war — most had
survived in the Soviet Union, having been “saved by deportation — about 150 000
left between 1945 and 1948. Many more left in 1949–1950 and after 1956. Those
still in Poland during the 1960s wanted to stay, and in many cases did not think of
themselves as Jews, but about 15 000 emigrated after the March 1968 antisemitic
campaign. Between 6000 and 10 000 Jews in Poland, depending on who counts as
a Jew, were left in Poland.
It could be said that the last chapter in POLIN Museum’s historical narrative is
the role of the museum itself in addressing xenophobia and violence today. As an
institution of public history and an educational and cultural center, POLIN Museum
is more than the core exhibition at its heart. Our task it not only to ‘exhibit violence’,
but also to tackle this issue in our world today. We recently mounted a temporary
exhibition of two of Wojciech Wilczyk’s photographic projects, ‘Holy War’, which
deals with nationalistic and xenophobic graffiti murals in Poland, and ‘There’s No
Such Thing as an Innocent Eye’, his photographs of synagogues, many of them
unrecognizable or in ruins, in Poland today, and ran a series of public programs
related to the exhibition. We have also organized conferences, lectures, workshops,
film screenings, artistic residencies, and seminars on pogroms, antisemitism, hate
speech, Polish–Jewish relations, difficult histories and conflicted memories, and the
role of history in intercultural education, among others — and we have partnered
with such institutions as Nigdy Więcej in Poland and Facing History in the United
States, to mention but two non–profits that fight xenophobia. Last but not least is
the question of how the museum should respond to expressions of antisemitism
in Poland today — desecration of Jewish cemeteries and tombstones, antisemitic
graffiti, the recent demonstration in Wrocław, during which a Jew in effigy was
set on fire, and statements by government officials that lend credibility to the
‘Protocols of the Elders of Zion’ and blame Jews for demonstrations protesting
the recent government’s actions with regard to the Constitutional Tribunal, free
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speech, freedom of the press, historical policy, and the like. Above all POLIN
Museum, which is a new institution, aims to create a zone of trust for engaging
difficult subjects in an informed way.
Note: Jerzy Halbersztadt led the development of the museum project from 1996
and was director of the museum from 2005 until 2011. The academic team
responsible for the core exhibition includes Dr. Helena Datner, Prof. Barbara
Engelking, Prof. Samuel D. Kassow, Dr. hab. Igor Kąkolewski, Prof. Stanisław
Krajewski, Prof. Jacek Leociak, Prof. Adam Teller, Prof. Marcin Wodziński,
Prof. Hanna Zaremska, Prof. David Assaf, Dr. Havi Dreyfus, Dr. Jakub Petelewicz,
and Prof. Michael Steinlauf. Prof. Marcin Wodziński and Prof. Antony Polonsky
served as Chief Historians and Professor Barbara Kirshenblatt–Gimblett, as Chief
Curator.
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I. ARCHIWA
AA
— Archiwum Archidiecezjalne
AAN
— Archiwum Akt Nowych
AD
— Archiwum Diecezjalne
AGAD
— Archiwum Główne Akt Dawnych
AIPN
— Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
AN Kraków — Archiwum Narodowe w Krakowie
AP
— Archiwum Państwowe
APAN
— Archiwum Polskiej Akademii Nauk
Ważniejsze zespoły archiwalne
AKP
— Archiwum Królestwa Polskiego
AR
— Archiwum Radziwiłłów
ASK
— Archiwum Skarbu Koronnego
AZ
— Archiwum Zamoyskich
KGG
— Kancelaria Generała–Gubernatora
KRPiS
— Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu
KRSW
— Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych
KRW
— Komisja Rządowa Wojny
KW
— Komisja Województwa (ze skrótem nazwy województwa)
MK
— Metryka Koronna
ML
— tzw. Metryka Litewska
RG
— Rząd Gubernialny
gr.
— księgi sądowe grodzkie (poprzedzone określeniem terytorialnym)
ziem.
— księgi sądowe ziemskie (j.w.)
II. BIBLIOTEKI
BCzart.
— Biblioteka Czartoryskich, Kraków
BJag.
— Biblioteka Jagiellońska, Kraków
BNar.
— Biblioteka Narodowa, Warszawa
BOss.
— Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław
BPAN
— Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
BUW
— Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa
III. WAŻNIEJSZE WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE
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CDMas.
CDPol.
CDPom.
CDPr.
CDSil.
DKM
KDKK
KDKMaz.
KDmK
KDMłp.
KDŚl.
KDWlkp.
MGH
MPH
MPV 	
MRPS
Pom. UB
Pr. UB
SS
SSRPol.
SSRPr.
Schl. UB
VL
ZDMłp.
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— Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis,
wyd. J. K. Kochanowski
— Codex diplomaticus Poloniae
— Codex diplomaticus Pomeraniae
— Codex diplomaticus Prussicus
— Codex diplomaticus Silesiae
— Dokumenty kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku
— Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława
— Kodeks dyplomatyczny Księstwa Mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski
— Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa
— Kodeks dyplomatyczny Małopolski
— Kodeks dyplomatyczny Śląska, wyd. K. Maleczyński
— Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski
— Monumenta Germaniae Historica
— Monumenta Poloniae Historica
— Monumenta Poloniae Vaticana
— Matricularum Regni Poloniae Summaria
— Pommerellisches Urkundenbuch
— Preussisches Urkundenbuch
— Scriptores
— Scriptores Rerum Polonicarum
— Scriptores Rerum Prussicarum
— Schlesisches Urkundenbuch
— Volumina Legum
— Zbiór dokumentów małopolskich

IV. CZASOPISMA I WYDAWNICTWA PERIODYCZNE (polskie)
ABMK
— “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
APH
— “Acta Poloniae Historica”
CzP–H
— “Czasopismo Prawno–Historyczne”
KH
— “Kwartalnik Historyczny”
KHKM
— “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
NDP
— “Najnowsze Dzieje Polski”
OiR
— “Odrodzenie i Reformacja”
PH
— “Przegląd Historyczny”
RAU whf
— “Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział historyczno–filozoficzny”
RDSG
— “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”
RH
— “Roczniki Historyczne”
SH
— “Studia Historyczne”
SŹr.
— “Studia Źródłoznawcze”
WPH
— “Wojskowy Przegląd Historyczny”
ZH
— “Zapiski Historyczne”
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Università di Bologna

La contessa Matilde, mito e mitologia
1. Diciamolo subito: Matilde è sempre stata sotto il segno del mito.
A cominciare dal mito fondatore, quello di Donizone, che difficilmente avrebbe
potuto esprimersi in modo diverso ma avrebbe potuto scegliere diverse modalità
espressive, fino alla odierna fiorente industria turistica.
Ma il mito è multiplo per sua natura. Nel sec. XVII Matilde fu l’emblema
perfetto della Controriforma trionfante e fiammeggiante, «donna illustre e guerriera
di Dio»,1 l’eroina perfetta, la perfetta radice del trionfo della Chiesa Romana (1633,
Castel Sant’Angelo; 1644, San Pietro: il Bernini); il Seicento è alla radice di molte
cose...
Fanno parte delle mitologie le molte stupidaggini che si possono leggere nel
web (es. Wikipedia: «contessa, duchessa e marchesa [...] in possesso di un vasto
territorio che comprendeva la Lombardia, l’Emilia, la Romagna e la Toscana»
[versione consultata il 23 ottobre 2014]; Italia donna. Il portale delle donne: «una
donna bella e decisa [...] amata e venerata da tutti»; super Eva, Delitti e Misteri, di
Sabina M a r c h e s i: «le lotte per il potere ignorano ancora le donne, che non sono
mai state considerate un pericolo, ma la storia, fino a quel momento, evidentemente
non ha fatto ancora i conti con Matilde di Canossa»),2 che sempre più si rivela un
potenziale immenso sciocchezzaio neo–flaubertiano... eppure con esso gli storici si
dovranno abituare a confontarsi se non vogliono essere relegati a una marginalità
eburnea ed immacolata quanto si vuole ma totalmente insignificante, abdicando
così al loro ruolo sociale di artigiani del metodo e dei procedimenti critici.
A questo riguardo è mestieri aggiungere una cosa, a mio avviso del tutto non
secondaria: Anche la ricerca umanistica è eminentemente sperimentale: se non
si sottopongono a verifiche spassionate e regolari, nonostante le evidenze delle
ricerche più recenti o il semplice buon senso, i modelli consolidati e evidentemente
1

B. C o l l i n a, Donna illustre e guerriera di Dio. Matilde nella letteratura fra Tre e Cinquecento,
in Matilde di Canossa nelle culture europee del secondo millennio. Dalla storia al mito, a cura di
P. G o l i n e l l i, Bologna, Pàtron, 1999, pp. 112–113.
2
<it.wikipedia.org/wiki/Matilde_di_Canossa>; <www.italiadonna.it/public/percorsi/biografie/f053.
htm>; guide.supereva.it › Arte, Cultura e Scienze › Delitti e Misteri.
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bisognosi di verifica e si continua ad affidarsi solo a questi ultimi, si finisce per
fare soltanto erudizione nel senso peggiore della parola e così si viene meno al
métier dello storico e dell’intellettuale; la trahison des clercs, per citare un titolo
di una novantina d’anni fa (Julien B e n d a, 1927), è, e sempre stata, e sempre sarà
imperdonabile: espressione quando non radice di molti mali anche estremi, luogo
in cui la conoscenza e l’etica si fondono indissolubilmente e muoiono insieme.3
Ovviamente non è il caso di ripercorrere tutti i momenti topici di questa figura
storico–mitologica, e neppure so se ne sarei capace; mi limiterò a segnalare quelli
a mio avviso più evidenti. Non si può prescidere dalle tematiche messe a fuoco
nel 1997 nel convegno e dedicato a Matilde di Canossa nelle culture europee del
secondo millennio. Dalla storia al mito (Bologna, Pàtron, 1999), per esempio le
istanze prosopografiche, o piuttosto genealogiche, del Cinque e Seicento, comprese
quelle del marchese Dal Pozzo (1678): tutte piuttosto comuni in tutta l’Europa, se
si pensa alle contemporanee genealogie dei papi o al fatto che l’aristocrazia del
regno di Spagna risultò allora discendere per intero dai Visigoti... Come scrisse il
Leibnitz al Muratori il 30 gennaio 1714 «il y a tant de fables et d’absurdités qu’on
ne s’y peut fier que dans les choses fort modernes», e, come scrisse il Muratori al
Leibnitz il 6 novembre 1715, il tema «è pieno di favole».4 Non è che oggi (il web
insegna) le cose siano diverse nella sostanza...
Ma bisognerà aggiungere che un mito non è davvero tale se non è capace di
aggiornarsi: magari per piccoli elementi, quasi impercettibili ma che rendono il
segno dei tempi. Facciamo un salto in avanti.
Ad esempio: l’insistenza sul carattere «europeo» di Matilde di Canossa.5 Ma
ci si è mai chiesti che senso ha questa espressione per i secoli XI e XII? e non
solo perché novecento anni fa non si aveva idea di che cosa fosse «Europa» e di
qualunque cosa si trattasse era comunque a geometria variabile (per esempio le aree
del Nord vengono inserite in Europa solo negli anni ’30 del XII secolo e solo da
Guglielmo di Malmesbury, che appartenendo all’ambiente anglonormanno forniva
così di radici «europee» i ignori dell’Inghilterra).6 Matilde «europea» perché
apparteneva alla famiglia di Lorena e frequentava l’Impero e i grandi del suo tempo,
ad esempio l’abate di Cluny Ponzio che (ora lo sappiamo) era spagnolo?7 ma allora
tutti i grandi del suo tempo erano europei, visto che appartenevano alla medesima
3

J. B e n d a, La trahison des clercs, Paris, Grasset, 1927.
O. R o m b a l d i, Giulio dal Pozzo autore del volume «Meraviglie Heroiche di Matilda la Gran
Contessa d’Italia», Verona 1678, ivi, p. 107.
5
«Matilde di Canossa, donna d’Europa»: La Gazzetta di Mantova, 29 agosto 2008; S. M a s i n i,
Matilde di Canossa, donna emiliana ed europea, in Noi donne, 27 dicembre 2007.
6
Cfr. G.M. C a n t a r e l l a, L’Europa, una creazione medievale, in Enciclopedia del Medioevo
(Le Garzantine), cur. G.M. C a n t a r e l l a, L. R u s s o, S. S a g u l o, Milano (Garzanti) 2007,
pp. 617–619.
7
Cfr. i miei «Come in uno specchio»? Di nuovo su Ponzio di Cluny (1109–1122/26), Bisime 116
(2014), pp. 61–91; Ponce, abad de Cluny, in Lecturas contemporáneas de fuentes medievales. Estudios
4
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ristrettissima fascia di signori fra loro legati da relazioni familiari, politiche ed
economiche; tanto per non allontanarci troppo dal caso di Ponzio, era imparentato
per vie più o meno indirette con i conti di Tolosa, i franco–normanni, l’imperatore;
con gli Aleramici e la casa di Navarra erano imparentati i Normanni di Sicilia,
ma Margherita di Navarra, moglie di Guglielmo I, era imparentata con i conti di
Mortagne e del Perche, franco–normanni; con l’imperatore Enrico V e poi con gli
Anjou si imparentarono gli anglo–normanni di Enrico I Beauclerc...8 L’insistenza
sulla dimensione «europea» di Matilde non parlerà più del nostro tempo che del
suo? Dico del tempo dell’Unione Europea e della moneta unica?
Ma questo può aprire la strada ad un’altra domanda: chi ci dice che l’insieme
stesso del mito di Matilde, così come lo conosciamo, non appartenga piuttosto agli
ultimi duecento anni? Torniamo indietro, al Risorgimento: Francesco V d’Este,
il castello di Bianello come centro delle sue esercitazioni militari, il famoso quadro
commissionato a Giuseppe Ugolini che rappresentava Matilde, significativamente
destinato al Palazzo Ducale: ed eravamo nel 1854, per così dire a metà strada tra
i moti e la I guerra d’indipendenza del 1848 e la guerra del 1859 e l’immediata
scomparsa del Ducato e del passato (plebiscito dell’11 e 12 marzo 1860, ratificato
e pubblicato il 15 marzo 1860); realizzato fra il 1854 e il 1859, il dipinto fu venduto
dall’ormai ex duca e finì a Bianello, che era stato acquistato da un privato, dove
venne appiccicato al muro, su un supporto di tela, nel 1873.9 Siamo già nel Regno
d’Italia. Ed ecco i decenni antiprefettizi, delle Guarentigie, cattolici. Tanto per
citare in ordine sparso, il raduno a Canossa dei Circoli Universitari Cattolici di
Parma, Modena, Bologna e dei Fasci Democratici Cristiani nel 1902; il contributo
di mons. Leone T o n d e l l i L’eroismo di Matilde, che »sottolineava la fermezza
e la costanza della Contessa nel difendere gli ideali e la persona di San Gregorio»
(1915); l’associazione femminile cattolica reggiana delle «Matildine», 1918, che
ebbe un proprio stemma distintivo (dipinto su drappo candido nel 1934): «tre spighe
di frumento [...] il trinomio che era anche il programma delle giovani cattoliche:
Eucarestia, Apostolato, Eroismo»; «Matelda. Rivista per Signorine» (1911–1938)
che si batteva contro il divorzio e contro la città della modernità e ovviamente del
en homenaje del Profesor Jorge Estrella, dir. por G.F. R o d r í g u e z, e–book, Mar del Plata,
Universidad Nacional de Mar del Plata, 2014, pp. 115–122.
8
Rinvio ancora a miei lavori: Nel Regno del Sole. Falcando fra inglesi e normanni, in Scritti di
Storia Medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis, a cura di B. P i o, Spoleto (Fondazione CISAM)
2011, pp. 91–120; Manuale della fine del mondo. Il travaglio dell’Europa medievale, Torino, Einaudi,
2015, pp. 260–261: Lecciones sobre el fin del mundo, Mar del Plata, EUDEM, 2016.
9
Cfr. <www.dircost.unito.it/altriDocumenti/docs/18590900_UnitaItalia_ita.pdf>. Sulle vicende del
quadro cfr. la dettagliata indagine Progetto di restauro dei dipinti: «Ritratto di Matilde di Canossa».
Castello di Bianello, Quattro Castella, Reggio Emilia, a cura di P. F a r i o l i, Istituti Santa Paola, Scuola
di Restauro e Conservazione Beni Culturali, Cordo di Dipinti su Tela, Tavola e Sculture Lignee, Triennio
Formativo 2011–2014: debbo queste notizie alla cortesia del dr. Danilo M o r i n i, che ha seguito da vi
cino l’indagine.
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vizio, Parigi, e che inaugurò le sue pubblicazioni dichiarando «Matelda è colei
che raggiunge la perfezione fisica con la perfezione morale che altro non è se non
l’ideale femminile».10 (Il che è tanto più significativo e attesta il provincialismo,
la marginalità e anche l’arretratezza culturale e politica di queste sedi se si pensa
al contemporaneo, frenetico, attivismo delle organizzazioni femminili tra le due
sponde dell’Atlantico, sfociato in un’udienza concessa da Benedetto XV a Rosa
Genoni e Anita Dobelli Zampetti e culminato nel 1923 in un congresso tenuto
proprio a Roma.)11
Fermiamoci di nuovo un momento. Chi ci dice, cioè, che anche nel suo
caso, come forse in generale per tutto il Medioevo così come lo conosciamo noi,
non sia stato il passato prossimo e a volte molto prossimo a fondare il passato
remoto? Perché non si può non dire della celebrazione del primo millenario
(tarda estate 1950), preparato fattivamente da mons. Socche, vescovo di Reggio
Emilia (autore di un volumetto apparso nel gennaio di quell’anno in cui, in nome
dell’impegno contro il «cataclisma sociale», istituiva un parallelo fra gli »ardui
cimenti che avevano impegnato Matilde e Gregorio VII contro l’oppressione
imperiale e la sua propria lotta intrepida di vescovo contro il materialismo ateo
e violento del tempo»), e inaugurato dall’on. Gonella, ministro democristiano
della Pubblica Istruzione, e punto d’inizio delle attuali celebrazioni. Che, peraltro,
nel 1977, in piena età di Compromesso Storico (oltreché di terrorismo interno),
e in perfetta temperie di Peppone e don Camillo, secondo l’esperienza originale
della coabitazione e collaborazione politica in Emilia–Romagna, sfociarono in un
grande e fondamentale convegno di studi fortemente voluto dal senatore Carri,
sotto l’egida del PCI, nuovo Principe secondo l’insegnamento critico gramsciano.
Il passato è sempre stato usato con moltissima disinvoltura, basti pensare al
fatto che durante il fascismo Pontida era inteso come giuramento antibolscevico
(proprio così) e che la battaglia di Legnano, con il suo corredo mitico di Alberto
da Giussano, si era prestata molteplicemente in chiave giobertiana (l’arringa
alle truppe pontificie di Massimo d’Azeglio nel 1848) o laica e nazionalista con
l’elisione di qualunque accenno al ruolo papale.12 Per non parlare della Reconquista
spagnola e dell’idea stessa di Crociata.13 E anche Matilde era diventata l’eroina
del neoguelfismo così come, dall’altro lato, la nemica esemplare della Nazione
tedesca e delle sue sorti progressive e magnifiche. Ma allora stiamo parlando
10

N. G u a r r a s i, Le »Matildine»: un’associazione femminile cattolica reggiana (1918), in Matil
de di Canossa nelle culture europee del secondo millennio. Dalla storia al mito cit., p. 243ss.; le cita
zioni alle pp. 244, 247. M. M a r t i n e n g o, «Matelda»: una rivista per signorine, ivi, p. 229ss.; la
citazione a p. 232.
11
Cfr. E. G u e r r a, I dilemma della pace. Femministe e pacifiste sulla scena internazionale,
1914–1939, Roma, Viella, 2014, pp. 40, 79ss.
12
Cfr. P. G r i l l o, Legnano 1176. Una battaglia per la libertà, Roma–Bari 2010, p. 197ss.
13
Cfr., per i riferimenti bibliografici, Manuale della fine del mondo cit., pp. 72, 150, 169.
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di Matilde di Canossa o piuttosto dell’eroina della Controriforma trasformata
in eroina della Guerra Fredda? Di Matilde di Canossa o, come ha acutamente
segnalato Paolo G o l i n e l l i nel 2008 non senza arguzia, di una delle eroine delle
donne in armi degli USA (sorvolando con allegra disinvoltura sulle caratteristiche
socioeconomiche del reclutamento nelle forze armate statunitensi...) arruolate nella
guerra contro l’Asse del Male in una galleria che spazia dalle Amazzoni a Golda
Meir? Di Matilde di Canossa, o dell’eroina da gender studies?14 E chi ci dice che
il mito costituito attraverso questo tipo di passaggi non abbia potuto radicarsi
per la persistenza nel lunghissimo periodo di usi e costumi agrari in contiguità
leggendaria (e inverificabile) proprio con Matilde?15
2. Torniamo alla fondazione del mito o piuttosto racconto mitologico: La
affronteremo là dove forse non se lo aspetta, dove il mito ha la forma consapevole
della barzelletta. Eppure forse dà accesso a molte più cose di quanto si possa
pensare a prima vista.
Del mito fa parte un altro mito. Questo si, antico e quasi contemporaneo alla
contessa (fermiamoci un istante per una domanda ingenua: «contessa» di che cosa?
perché è chiamata contessa di qua dall’Appennino e marchesa di là dal crinale?).
Un mito che finisce per incrociarsi con un altro, quello fondativo. Cosma di Praga,
le nozze con Guelfo V di Baviera «il Pingue».
Siamo nel 1089, Matilde ha 43 anni. Guelfo IV di Baviera, padre del giovane
sposo, era stato elettore di Rodolfo di Svevia, l’anti–re che aveva deluso i suoi
morendo in battaglia nel 1080. E’ un’alleanza esplicitamente antienriciana che
riporta Matilde nella dimensione sua propria di principe dell’impero, quella che
le compete nonostante la condanna per fellonia di qualche anno prima. Questo il
contesto. Ma veniamo al racconto.
Cosma, decano del duomo di Praga, perfezionatosi a Liegi tra il 1074 e il 1082
sotto la guida, fra gli altri, del famoso Franco scholasticus, e morto il 21 ottobre
1125, fa una iperbolica rappresentazione di Matilde: signora potentissima, dopo
la morte del padre «prese le redini di tutto il regno di Lombardia e di quello
di Borgogna insieme, avendo il potere di scegliere, intronizzare o eliminare
170 vescovi»; domina l’ordine senatorio e lo stesso Gregorio VII, ha un’attitudine
virile, tanto che è lei a prendere l’inziativa, lei stessa tempesta di lettere Guelfo
14

Cfr. P. G o l i n e l l i, «Toujours Matilde»: la perenne attualità di un mito, in Matilde di Canossa,
il Papato, l’Impero. Storia, arte, cultura alle origini del romanico, a cura di R. S a l v a r a n i –
L. C a s t e f r a n c h i, Milano, Silvana Editoriale, 2008, pp. 243, 250–251, 244 (per il convegno del
1977), 252–253; d’altro canto «il confronto con le Amazzoni e il nome di virago sono costanti della
letteratura su Matilde»: B. C o l l i n a, Donna illustre e guerriera di Dio. Matilde nella letteratura fra
Tre e Cinquecento, in Matilde di Canossa nelle culture europee del secondo millennio. Dalla storia al
mito, p. 116.
15
Per quanto precede: cfr. A. S p a g g i a r i, Canossa nell’ultimo secolo: storia, arte, folclore, ivi,
pp. 219–221.
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con la proposta di matrimonio «acciocché senza erede la altezza regale non venisse
a mancare insieme alla prole», gli promette «tot città, tot castelli, tot palazzi incliti,
quantità infinite d’oro e d’argento»; il ragazzo alla fine si fa convincere.16 Il clímax
gresce gradatamente fino a culminare nelle nozze.
Festeggiamenti all’altezza di tanta principessa, poi la prima notte. Disastro.
«Il duca Guelfo senza Venere, e Matilde vergine». Diavolo... Guelfo ha 17
o 18 anni, dev’essere farcito di testosterone, come è possibile che l’impresa non
gli riesca? Si arrabbia, si ribella: vuoi che tutti mi ridano in faccia? «Di certo per
ordine tuo o per opera delle tue serve c’è qualche maleficio o nelle tue vesti o nel
tuo letto. Credi a me, se io fossi di natura fredda non sarei mai venuto alla tua
volontà!». Ma alla seconda notte le cose non cambiano. La terza notte Matilde
congeda i servi, ora sono soli nel cubiculo; prende la tavola della mensa e la mette
sui sostegni, si spoglia nuda nata (sicut ab utero matris); non ci sono vesti, non c’è
materasso, non ci sono coltri, non c’è nulla, non può esserci maleficio! Ma lui le
resta di fronte
«come un asinello di mal’animo, o un macellaio che affilando la lunga spada
sta nel macello sopra una pingue vacca scuoiata che vuole sventrare. Dopo che
a lungo la donna sedette sulla tavola facendo come l’oca quando si fa il nido e
rivolta la coda di qua e di là, ma invano, alla fine la femmina nuda si levò indi
gnata e afferrò con la mano sinistra l’escrescenza dell’impotente e sputandosi sul
palmo della destra gli diede un ceffone e lo sbatté fuori».

Bisogna ammetterlo: Cosma di Praga non lascia nulla all’immaginazione.
Scrive il copione, anzi il trattamento, di una farsa e dirige la coreografia. Non
è necessario avere esperienza diretta di vita di campagna e del mestiere di
macellaio: basta pensare ai gesti, basterà pensare a qualche cartone animato di
Walt Disney per quanto riguarda l’oca e alla correggia di cuoio per affilare i coltelli
(o anche i rasoi dei barbieri), e tutto sarà chiarissimo. Guelfo affila una spada,
cioè si adopera in solitudine per eccitarsi, Matilde si dimena, cioè si esibisce
in una specie di lap dance per scuoterlo a fare il suo dovere maritale, il clímax
culmina con la donna offesa o delusa, comunque inviperita, che afferra il giovine
per la parte che inutilmente sporge, e si sputa nella mano perché il ceffone sia più
intenso... Matilde non si comporta davvero come una lady, ma non se ne potrebbe
fargliene una colpa visto che questo comportamento risale al XIX secolo inglese
— basterebbe rileggere i memoriali del secolo di Luigi XIV per ricordarselo... o le
satire di Jonathan Swift («Oh! Celia, Celia, Celia shits!» — per non dire dei casi

16

C o s m a e P r a g e n s i s Chronica Boemorum, ed. B. B r e t h o l z – W. W e i n b e r g e r,
SSRRGG N.S. 2, II.x x x i i, pp. 126–128 (le cit alle pp. 126; 127: «ne sine herede regalis celsitudo si
mul cum prole deficeret»; 128: «misit ad ducem Suevie, nomine Welphum, literas multas, paucis con
tinentes verbis [...] Dabo tibi tot civitates, tot castella, tot palacia inclita, aurum et argentum nimis infi
nitum»).
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di Strephon e Chloe, che soffrono allegramente di meteorismo).17 E comunque non
va dimenticato che nel sec. XI il sesso era trattato con pochi infingimenti anche là
dove noi troveremmo la cosa estremamente non appropriata, per esempio la vita di
un santo: Pier Damiani non racconta che gli eremiti di Sitria avevano accusato san
Romualdo di rapporti sodomitici con un suo giovane discepolo e commenta: aveva
cent’anni, se anche avesse voluto gliel’avrebbero impedito il sangue freddo e il
corpo inaridito?18 E nella letteratura di discussione e polemica il sesso era un tema
chiamato in causa con una discreta frequenza...
E qui sta il problema. E ancora una volta il problema è nostro. Soltanto nostro.
Nessuno ha mai notato il carattere volutamente farsesco e fiabesco (favoloso)
del testo, tutti presi come si è stati dalla valutazione storicista. Nel 1978 Ernst
W e r n e r, eccellente studioso della DDR rigorosamente marxista, parlò di
«legame innaturale» — innaturale perché? per la differenza d’età, forse, che
giustificherebbe le défaillances del ragazzo? Ma se vogliamo restare sul piano dello
storicismo–positivismo dobbiamo ricordare non soltanto i livelli di testosterone di
ogni diciottenne, come già detto, ma anche il fatto la privacy non era ammessa
nelle nozze regali (e non lo fu per molti secoli ancora) e dunque nessuno doveva
verisimilmente farsi troppi complessi per il fatto di doversi accoppiare in pubblico;
di più, la privacy era affidata, anche nei palazzi più grandi, ai tendaggi e ai tappeti
più che ai muri, che certo riparavano dagli occhi ma non dalle orecchie. Ed era
comunque uno stato eccezionale, forse un privilegio solo degli anacoreti solitari,
e anzi un dubbio privilegio, perché poteva essere intesa come una punizione e
una penitenza. Sicché è difficile pensare che il ragazzo abbia avuto dei problemi
per la promiscuità della situazione, o perché sua moglie era troppo matura per
lui — anche perché prima sarà stato addestrato... Per questo Cosma fa inalberare
il giovane: perché tutto è pubblico. Allora, cosa c’è di innaturale?19 Verrebbe da
17

C o s m a e P r a g e n s i s Chronica Boemorum, II.x x x i i, pp. 128–129 (le cit a p. 129; riportia
mo la più lunga: «At ille stabat auribus omissis, ut inique mentis asellus au carnifex, qui longam
acuens macheram stat in macello super pinguem vaccam excoriatam cupiens exenterare eam. Postquam
vero diu sedit mulier super tabulam et velut anser, cum facit sibi nidum huc et illuc vertens caudam
frustra, tandem indignata surgit femina nuda et apprehendit manu sinistra anticiput semiviri atque ex
puens in dextram palmam dat sibi magnam alapam et extrusit eum foras»). Cfr. R o b i n s o n, Henry
IV of Germany, 1056–1106, pp. 280–281. J. S w i f t, Lo spogliatoio della signora e altre poesie, a cura
di A. B r i l l i, Torino, Einaudi, 1977: I, The Lady’s Dressing Room, v. 118; III, Strephon and Chloe, vv.
203–218.
18
P e t r i D a m i a n i Vita beati Romualdi, ed. G. T a b a c c o, F.I.S.I. 94, Roma, ISIME, 1957,
XLVIIII, p. 90: «Quod utique valde fuit mirabile, presertim spirituales viros ex decrepito sene et ultra
quam centenario tam nefarium scelus credere potuisse: cui etiam si voluntas adesset, naturae tamen et
frigidus sanguis et ariditas attenuati corporis hoc penitus denegaret»; cfr. il mio La Vita beati Romualdi,
specchio del monachesimo nell’età di Guido d’Arezzo, in Guido d’Arezzo monaco pomposiano,
Firenze, Olschki, 2000, pp. 12–13.
19
E. W e r n e r, Zwischen Canossa und Worms. Staat und Kirche 1077–1122, Berlin, Akademie–
Verlag, 1978, p. 129: «eine unnatürliche Liaison».
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

164

GLAUCO MARIA CANTARELLA

dire: cosa ne penserebbero le Cougar Women dei tempi nostri? ed è pensabile che
nell’austera, dignitosa e, per usare un efumismo, supercontrollata DDR questo
non avvenisse? nella BRD, almeno nel 1973, poteva capitare se vogliamo prestare
attenzione alla metafora di Angst essen Seelen auf di Rainer Werner Fassbinder...
E comunque Cosma (diversamente da quanto si può leggere, ancora una volta, in
web)20 non fa neppure un accenno alla differenza d’età. Come non lo fece Giovanni
Villani: già, la sua opera (o forse solo quel passaggio della sua opera) ebbe un’eco
lunga, almeno fino al Trecento fiorentino.
«Guelfo non poteva conoscere la moglie carnalmente, né altra femmina per natu
rale frigidità o altro impedimento in perpetuo impedito; ma in pertanto volendo
ricoprire la sua vergogna alla moglie diceva, che ciò li avveniva per malìe che
fatte li erano per alcuni, che invidiavano i suoi felici advenimenti».

Ed ecco il tema dell’impotenza. Come si noterà, i temi crescono su sé stessi e si
avvitano su loro stessi: quel che Cosma forse insinuava, il Villani lo rese certezza.
(Più prudentemente Vito F u m a g a l l i scrisse: «un grasso adolescente, segnato
probabilmente dall’impotenza, certo dalla sterilità»;21 il Pingue morì nel 1120,
sulla cinquantina, senza essersi risposato e senza aver avuto eredi; magari non
era nemmeno molto interessato alle donne — non sarebbe un caso isolato nel XII
secolo). Facendo galleggiare quella certezza su un mare di variopinte invenzioni,
la prima delle quali è: «La madre della contessa Mattelda è detto che fu figliuola
d’uno che regnò in Costantinopoli imperadore», e l’ultima: «sepulta è nella chiesa
di Pisa»...22 Per quanto Villani fosse «solito indicare con precisione la provenienza
delle informazioni [...] il problema delle fonti dei primi libri della Nuova Cronica
non può dirsi completamente risolto»; in questo caso potrebbe dipendere da qualche
compilazione precedente, e sarebbe di grande interesse riuscire a capire come
proprio questa fonte possa essere giunta fino alla Firenze dei secoli XII–XIV...23
Tanto più se si pensa al fatto che fino a lui di Matilde si erano in pratica perse le
tracce: nessuna in Boccaccio, pochissime e generiche nel Petrarca — mentre è da
lui che riprende le notizie Il Pecorone di ser Giovanni Fiorentino.24
Ma ritorniamo al testo di Cosma, evidentemente più fondativo di quanto si
potesse pensare, e cerchiamo di capire qualcosa in più.
20

Cfr. ad es. Guelfo V duca di Baviera, <www.sunelweb.net/modules/sections/index.php?
artid=7437>: «Sposò Matilde di Canossa, molto più anziana di lui».
21
Cito da V. F u m a g a l l i, Matilde di Canossa. Potenza e solitudine di una donna del Medioevo,
Bologna, il Mulino, 1996, pp. 72–73.
22
G. V i l l a n i, Nuova Cronica, V.21, pp. 70–71 (cito da <http://www.liberliber.it/mediateca/
libri/v/villani/nuova_cronica/pdf/nuova__p.pdf>).
23
F. R a g o n e, Giovanni Villani e i suoi continuatori. La scrittura delle cronache a Firenze nel
Trecento, Roma, ISIME, 1998, pp. 14–15; in generale sulle fonti del Villani pp. 8–30.
24
Cfr. l’ottimo saggio della C o l l i n a, Donna illustre e guerriera di Dio. Matilde nella letteratura
fra Tre e Cinquecento cit., pp. 110–112, 115–116.
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Cosma è uomo organico al cosiddetto Reichskirchensystem. Propone i suoi
«delirii senili» e le sue «facezie senili» al prevosto di Melnik,e proprio perché
dichiara di scrivere «facezie» (nugae) deve alternare e comporre generi diversi di
narrazione per compiacere il lettore. Ovviamente non sarà tenero con i nemici degli
imperatori.25 Ma nelle sue contraddizioni e omissioni e latitanze si rivela come
una fonte ricchissima, anzi il fatto che dichiari ducem Suevie il duca di Baviera
protagonista di tanto magra figura attesta, per noi forse paradossalmente, il livello
delle sue informazioni perché era noto che «i più importanti possedimenti della
famiglia di Guelfo erano situati nella Svevia meridionale, incluso il castello di
Ravensburg, principale sede della dinastia. Qui si concentrò il potere di Guelfo IV
negli anni in cui era stato privato del ducato di Baviera» (vale a dire nel 1077–
1096 quando la Baviera era stata amministrata direttamente dal re).26 In filigrana
Cosma rivela informazioni anche su Matilde: dopo la morte del padre, racconta,
Matilde restò sola a governare, «facendo vita da nubile».27 Sappiamo che le cose
non erano andate così: ma Cosma opera una censura, oblitera tutto il lato lorenese
della faccenda, fosse per lui non sapremmo dell’esistenza di Beatrice, di Goffredo
il Barbuto, del primo marito di Matilde, Goffredo il Gobbo figlio del Barbuto.
E in questo lo scopriamo sorprendentemente parallelo allo storico ufficiale della
dinastia, Donizone, che dei due Goffredi non fa nessuna menzione. Verremo anche
a lui. (Eppure forse Cosma suggerisce qualcosa, ma soltanto a chi sa già, quando
la dichiara signora di Lombardia e di Borgogna... perché Borgogna?) Comunque
Matilde è (e resta suo malgrado) vergine, e la sua è una regalis celsitudo. Anche
se il trattamento di Cosma innalza tutto all’iperbole e all’improvviso l’iperbole
si sgonfia di botto, resta solo il ridicolo. E il ridicolo, come si sa, condannava
(e dovrebbe condannare...) senza scampo.28
Tanto per delimitare di nuovo il contesto ricordiamo che Matilde e Guelfo
vissero e agirono insieme fino al 1095. Il matrimonio finì perché il padre di
Guelfo V si riconciliò con Enrico IV e perché le aspettative di Guelfo V erano
andate deluse. Matilde non cedette mai il controllo della sua signoria.29 Matilde
aveva un problema, proprio quello di cui parla Cosma di Praga: la successione
25

C o s m a e P r a g e n s i s Chronica Boemorum, I.Prologus, pp. 1, 2 («senilia deliramenta»,
«hee seniles nuge»).
26
R o b i n s o n, Henry IV of Germany, 1056–1106, p. 299: the most important Welf family posses
sions were situated in southern Swabia, including the castle of Ravensburg, the principal seat of the
dinasty. Here Welf IV’s power was concentrated during the years in which he was deprived of the
duchy o Bavaria»; cfr. pp. 297–298.
27
C o s m a e P r a g e n s i s Chronica Boemorum, II.x x x i i, p. 127: «vitam ducens celibem».
28
Cfr. C a n t a r e l l a, Principi e corti. L’Europa del XII secolo, Torino, Einaudi, 1997, pp. 119–
126.
29
Cfr. L’immortale Matilde di Canossa, p. 62; A. P u g l i a, «Beata filia Petri». Matilde di
Canossa e le città della Toscana nord–occidentale tra XI e XII secolo, Pisa, Il Campano Arnus
University Books, 2013, p. 23ss.
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o meglio la discendenza. Aveva avuto una figlia dal Gobbo, ma era morta subito.
Ne riparlerò. Sapeva che il suo principato, il principato di suo padre e di suo
nonno, e che poteva risalire solo fino a un bisnonno, o al più fino a un trisavolo
di oscure origini, Sigefredo, sarebbe finito con lei. Aveva urgente bisogno di un
erede. Nulla di fatto con Guelfo, evidentemente c’erano problemi fisici, e non si
trattava necessariamente di una palese impotenza del marito per la quale forse non
si sarebbero aspettati ben sei anni... Forse le violenze subíte nel primo matrimonio
e magari le difficoltà del parto le avevano precluso la capacità di generare. La
sua intraprendenza politica aveva ripreso fiato, anzi era entrata in una fase del
tutto nuova, di grande, grandissima attenzione alle città della pianura e anche della
Toscana.30 Non le serviva un marito, le serviva un figlio! E un figlio lo ebbe, un
Guido della numerosa famiglia dei Guerra — un figlio adottivo. Che si dissolse (se
mai c’era stato davvero: la questione è stata riaperta di recente; e così potremmo
finire per ritrovarci con un altro frammento di mito)31 quando comparve l’ultimo
figlio adottivo, lui si, degno del rango di una principessa imperiale qual era
e restava Matilde! Fu Enrico V, l’imperatore.
Qui entra in ballo, quasi fosse il primo filamento di DNA del mito, la
seconda fonte quasi–contemporanea: il famosissimo Donizone. Era un monaco
di Sant’Apollonio di Canossa, scrisse una storia ufficiale di Matilde e della sua
dinastia, il De principibus Canusinis: una storia in versi, un poema storiografico
di grande cultura e grandissima intelligenza politica che fortunatamente da
un quarto di secolo è stato recuperato come fonte fondamentale. Recentemente
è stata messa in discussione una committenza diretta di Matilde;32 ma in ogni caso
Donizone ci racconta una storia illuminante. Nel 1110 Enrico V era sceso verso
Roma, un eminente vassallo di Matilde, Arduino da Palude, gli aveva prestato
il servizio feudale, i vescovi di Reggio Emilia Bonseniore e di Parma Bernardo
degli Uberti — la nuova generazione di consiglieri di Matilde — erano con
lui al seguito del re. Nel febbraio 1111 Arduino combatte per il re e per i suoi
vescovi contro i romani e contribuisce di fatto alla cattura di papa Pasquale II, in
aprile il cosiddetto pravilegio con cui Pasquale II finiva per ammettere la liceità
delle investiture, e l’incoronazione imperiale; Enrico V riprende la via verso la
Germania. Il 6 maggio, «gioioso, ma molto stanco», era a Bianello, l’alto castello
da cui si ha l’intera visione dell’ampia pianura e nelle belle giornate si intravede il
monte Baldo, sul lago di Garda. Parlò faccia a faccia con Matilde, dice Donizone
30

Cfr. R o b i n s o n, Henry IV of Germany, 1056–1106, pp. 287, 295. I vescovi, i Canossa. Dalla
riforma ecclesiastica alla lotta per le investiture, p. 537 ss. P. G o l i n e l l i, Nonostante le fonti:
Matilde di Canossa donna, in Scritti di Storia Medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis cit., pp.
249–266.
31
Una sintetica ma efficace esposizione dei problemi in P u g l i a, «Beata filia Petri». Matilde di
Canossa e le città della Toscana nord–occidentale tra XI e XII secolo cit., pp. 55–56 n. 13.
32
E. R i v e r s i, La memoria di Canossa. Saggi di contestualizzazione della Vita Mathildis di
Donizone, Pisa (Edizioni ETS) 2013.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

LA CONTESSA MATILDE, MITO E MITOLOGIA

167

che le attribuisce la padronanza del tedesco, del francese (d’oïl, probabilmente),
del latino:
«A lui ella promise di non cercare nessun re simile a lui;
a lei egli diede il reggimento del regno ligure nelle veci del re,
e la chiamò con chiare parole con il nome di madre».

Per troppo tempo intorno a questi tre versi ci si è esercitati in acrobazie
spericolate per salvare la figura della diletta figlia di San Pietro, dato che non li si
poteva elidere; in realtà sono chiarissimi.
Matilde riconosce ufficialmente Enrico V come suo re, ufficialmente
è riammessa tra le fedeltà del regno; ne viene riconosciuta l’autorevolezza
egemonica al punto che sarebbe divenuta viceregina; Liguria e Lombardia erano
sinonimi almeno sin dall’età di Augusto, la vicaria regni si era già verificata nella
storia e in quei decenni Benzone d’Alba l’aveva evocata per la sua admirabilis
balena (non nel senso di «grassona» ma di «prodigio della natura»), Adelaide
di Torino. Ma c’era ben di più: Enrico V chiamava Matilde «madre», dunque se
ne dichiarava figlio: allora, se ne era ufficialmente il figlio, avrebbe avuto diritto
a rivendicare l’allodio, la proprietà privata della famiglia. Matilde vedeva
riconosciuta la sua dignità regale, anzi il suo diritto a pretendere una dignità regale
(la regalis celsitudo, come si esprime Cosma di Praga), era madre di un imperatore
e l’imperatore sarebbe stato il suo erede, del privato come del pubblico. Aveva
65 anni, avrebbe potuto governare in pace e tranquillità — tanto, lo sapeva già
da lungo tempo che non avrebbe avuto eredi biologici. (E da qui prende avvio
un altro mito, quello operativo evocato nella documentazione imperiale e papale,
i beni matildini...).
Già, perché Donizone, come Cosma, non fa cenno dei matrimoni della sua
Signora... Donizone rende vergine la sua Signora, lo fa consapevomente spargendo
la sua opera dei simboli della verginità oltreché della solarità regale, e così facendo
non soltanto la eleva alla più alta dignità terrena secondo un modello simbolico che
risaliva almeno all’età di Ottaviano Augusto e giungerà almeno fino a Elisabetta I
Tudor, ma garantisce il suo pieno diritto a disporre dell’eredità. Almeno l’imperatore
sarebbe stato un erede di rango adeguato! E così trasforma in elemento ideologico–
politico ciò che Cosma aveva presentato come ridicola sfortuna di moglie. Secondo
Donizone non è neppure una scelta, quella di Matilde, è una vocazione.33
3. Proviamo a tirare le somme; perché, come al solito, niente di meglio che
andare alle fonti... Non notando il carattere farsesco di Cosma (così come fino
a una ventina d’anni fa nessuno aveva mai rilevato la sottolineatura della vergintà
operata da Donizone) nessuno ne ha mai segnalato il carattere di paradosso.

33

Rimando ancora a Manuale della fine del mondo, pp. 180–185.
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E nessuno ne ha nemmeno mai dedotto, con almeno un accento di pietà
umana, che Cosma indicava la sterilità di Matilde, insomma la sterilità successiva
alla perdita della piccola Beatrice e conseguente probabilmente alle «attenzioni»
(diciamo così) del Gobbo, cui non a caso la giovane erede del principato canossano
si era sottratta con la complicità fattiva, se non con l’intervento diretto, di Beatrice,
che pure del Gobbo era matrigna acquisita oltreché parente.
Attenzione: noi ora diamo tutto questo per scontato, ma dimentichiamo che
fino a una trentina d’anni fa nessuno si era accorto della maternità di Matilde, del
suo fallimento e del fallimento del suo matrimonio. Due sposi promessi già da
otto anni, cugini, e sposati di gran fretta prima che il Barbuto morisse, per mettere
tutti di fronte al fait accompli (dicembre 1069); non conosciamo l’età del Gobbo
ma quella di Matilde si, 23 anni: un’attesa lunga... Deve passare quasi un anno
prima della fecondazione e della gravidanza, dopo 18 mesi nasce e muore quasi
subito la bambina (fine primavera–inizio estate 1071), il cui nome è scelto ancora
una volta nell’onomastica lorenese; il ritorno in Italia (o fuga) non subito dopo il
parto e il lutto, ma a distanza di qualche mese (Matilde era a Mantova il 19 gennaio
1072): tentativo — fallito — di recuperare i rapporti con il marito, o la necessità
di recuperare la salute dopo il parto e mettersi in forze per il viaggio? E poi il
rifiuto ostinato della riconciliazione... tutte queste conoscenze le dobbiamo a Paolo
Golinelli.34 E possiamo farci qualche altra domanda. La separazione dal Gobbo:
davvero dobbiamo considerarla come un fatto privato? La rottura o sospensione
di un matrimonio dell’altissima aristocrazia che aveva dovuto inquietare l’autorità
regia tanto quanto il matrimonio fra i genitori dei due contraenti aveva inquietato
il padre dell’attuale re, davvero poteva passare inosservata? davvero il Gobbo
non avrebbe potuto fare nulla per riprendersi la moglie sul lungo cammino fra
Lorena e Lombardia? e perché non lo fece? davvero si lasciò sorprendere e restò
paralizzato dalla sorpresa, incapace di reagire? beh, difficile a credersi: per lo
meno, inverosimile...
E anche: quante donne non avevano e hanno subíto violenza e guasti
irreparabili ad opera di uomini o di adolescenti né brutali né incapaci ma soltanto
egoisti e indifferenti, posseduti soltanto dalla «nuda terrificante voglia maschile»,
per usare le parole di Cassandra (o meglio, di Christa Wolf, aspre, meccaniche:
«Die nackte gräßliche männliche Lust»)?35 E allora valutiamo un altro aspetto del
testo di Cosma: che poveraccio quel Guelfo, giovane e pieno di forze ma incapace
di prendere una donna con i pochi gesti meccanici necessari... E ci sarà evidente
che il bersaglio principale di Cosma è proprio Guelfo. Si potrebbe dire: il dileggio

34

158.

P. G o l i n e l l i, Matilde e i Canossa nel cuore del Medioevo, Milano, Camunia, 1986, pp. 153–

35

C h. W o l f, Cassandra, trad italiana Roma, Edizioni e/o, 1990, p. 93 (Kassandra, Frankfurt am
6
Main 2013 , p. 98).
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maschilista di un uomo nei confronti di un altro uomo, un gioco tipico dei maschi
e chiuso fra maschi...
Questo è il cuore, non soltanto personale ma politico del problema. E per
questo Cosma è centrale e non deve apparire pretestuoso utilizzarlo come la leva
di Archimede...
Sarebbe sbagliato e perfino ingiusto negare a Matilde la consapevolezza
del lignaggio: quello che a lei derivava da Beatrice, e che lei non fu in grado di
trasmettere. La perdita del lignaggio, quale condizione poteva essere più dura di
questa per una signora di altissimo rango come lei? Perché essere donna nel caso
suo e delle sue simili e nella sua epoca, non era una diminutio ma una qualità che
potenziava: se non abbiamo capito questo, non abbiamo capito niente. Matilde non
è in grado di riprodurre il suo sangue, la sua signoria è sterile, la sua famiglia finisce
con lei, la sua storia è la conclusione ingloriosa della storia della sua rampantissima
e altissima famiglia... se poteva coltivare qualche dubbio e qualche illusione, i sei
anni di matrimonio con Guelfo di Baviera dovevano essere stati impietosi: Matilde
non poteva più avere figli biologici. Dunque non poteva fare altro che combattere
solo per sé e per onorare la storia della sua famiglia, il suo futuro era sganciato
dal suo passato, non avrebbe più avuto nessun rapporto con esso... E’ a partire da
questa base, che ovviamente non potevano avere né nel XVII né nel XIX secolo,
e neppure nei primi due terzi del secolo XX, che dobbiamo muoverci.
Altro che eroina e guerriera: una donna progressivamente senza via d’uscita.
Ma attenzione ai facili psicologismi! Cosa ne sappiamo davvero, noi, di cosa
sentissero 1000 anni fa o mezzo millennio fa? Barbara H. R o s e n w e i n, che ha
dedicato la sua attività di ricerca alle manifestazioni emozionali e ne ha fatto il
cuore delle sue indagini, pur esibendo un ragionevole ottimismo di fondo non si
stanca di invitare alla cautela: e siamo sempre sul piano, ben constatabile, delle
manifestazioni di emozioni e sentimenti.36 Siamo certi di riuscire a comprendere
fino in fondo, per fare solo un esempio celebre, i tristi sonetti di Isabella di Morra,
anche quando suonano espliciti (es. «Poscia ch’al bel desir troncate hai l’ale / che
nel mio cor surgea, crudel Fortuna, / sì che d’ogni tuo ben vivo digiuna» etc.)?37
E quando non abbiamo a disposizione neppure un segno esteriore e razionalmente
trattabile? Cosa ne sappiamo noi, e di noi chi non appartiene a dinastie industrali
o finanziarie o universitarie e magari proviene dalle famiglie mononuclari della
seconda metà del sec. XX, del senso profondo della dinastia, la continuità, la rottura,
il dovere–della–continuità? oltretutto ricordiamocene sempre, noi siamo plebei.
36

Cfr. B.H. R o s e n w e i n, Emotional Communities in the Early Middle Ages, Ithaca NY, Cornell
University Press, 2006, p. 56: «To be sure, all were different from their manifestations today, but in
every case the historian can have fair hopes of entering sympathetically into a mind–ser that is not
entirely foreign to her own».
37
I s a b e l l a d i M o r r a, Sonetto XI, ed. B. C r o c e, Isabella di Morra e Diego Sandoval di
Castro, Palermo, Sellerio 1983 (ma 1° ed. in «La Critica», 1929), p. 65.
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Inoltre, anche volendo procedere in maniera temeraria, nemmeno tentando di fare
appello al lato femminile che ho come qualunque maschio riesco ad accostarmi sia
pur lontanamente a una donna sicuramente ferita e resa sterile, e forse stupefatta
per la sua impotenza a procreare, e magari esacerbata dalla convinzione profonda
che era una penitenza, una punizione, una condanna che Dio le aveva riservato
senza che lei lo meritasse... Una croce incomprensibile come incomprensibili
possono essere i disegni di Dio, alla quale doveva soltanto rassegnarsi. Si, ma
quanto avrà impiegato a rassegnarsi? quanto le sarà costata quella rassegnazione?
A questo l’avranno esortata i suoi fidi ecclesiastici (come ad esempio aveva fatto
Pier Damiani nei confronti dell’imperatrice Agnese)?38 Per confortarla in questo,
oltreché con le incomparabili preghiere della sua abbazia accompagnatrici di una
morte sommamente esemplare cui Matilde, per ragioni personali e anche sociali
(diciamo così) si stava preparando da tempo, sarà intervenuto il cluniacense? che
comunque l’anno successivo sarà plenipotenziario dell’imperatore... Ma davvero
sarà andata così?39 O siamo noi che ci abbandoniamo al romanzesco e, di nuovo, al
facile psicologismo spicciolo? insomma, ad un nuovo/rinnovato mito?
4. Togliamola dal mito, Matilde di Canossa. Non merita di essere punita anche
in questo. Non è colpa sua se è stata via via convocata in lande »che hanno bisogno
d’eroi», per parafrasare il geniale Bertoldt Brecht... Ricollochiamo nella storia il
Bernini, Francesco V d’Este e il dipinto di Ugolini, l’età della separatezza dopo il
1870 e della ricucitura dopo il 1929, il secondo dopoguerra e il 1948, gli anni ’70
e il cosiddetto New World Order dei nostri anni recenti... Lasciamola riposare in
pace, non ha nessuna necessità di continuare ad essere fraintesa e usata. Un po’ di
rispetto, perbacco!

38

Cfr. G.M. C a n t a r e l l a, Amicizie vere e presunte. Qualche eco dal pieno medioevo, in Parole
e realtà dell’amicizia medievale (Ascoli Piceno, 2–4 dicembre 2010), Roma, ISIME 2012, p. 83. Sugli
ultimi mesi di vita di Matilde rapido ma molto informato e efficace E. R i v e r s i, Matilde di Canossa.
Tensioni e contraddizioni nella vita di una nobildonna medievale, Bologna, Odoya, 2014, p. 280 ss. In
generale per i preparativi in vista della morte cfr. il mio, altrettanto rapido, Una sera dell’anno Mille.
2
Scende di Medioevo, Milano, Garzanti, 2004 , p. 138 ss.
39
Si ricordi la solo apparente banalità di B.H. R o s e n w e i n, The Political Use of an Emotional
Community: Cluny and its Neighbours 833–965, in Politique des émotions au Moyen Age, sous la di
rection de D. B o s q u e t et P. N a g y, Firenze, Sismel–Edizioni del Galluzzo, 2010, p. 205:
«Individual emotional expression... is largely dependent on community norms»; siamo davvero certi di
possedere fino in fondo, in questo caso, quelle community norms?
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Wzorzec urzędnika Rzeczypospolitej
XVI i pierwszej połowy XVII wieku
w świetle staropolskich zwierciadeł
Po okresie średniowiecza nowożytna Rzeczpospolita odziedziczyła trzy typy
wzorców: rycerza, króla i świętego. W żadnym wypadku jednak nie przystawały
one do nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, znaczonej przeobra
żeniami gospodarczymi (rozwój folwarku), politycznymi (ruch egzekucyjny), reli
gijnymi (reformacja i kontrreformacja) oraz kulturowymi (renesans i barok). Nowe
czasy potrzebowały nowych profesji, a wraz z nimi nowych wzorców: parlamen
tarzysty, dowódcy wojskowego i żołnierza, gospodarza, dyplomaty i tytułowego
urzędnika. Wprawdzie ten ostatni, zresztą tak jak pozostali, fizycznie funkcjo
nował już w poprzedniej epoce, niemniej jednak dopiero odrodzenie przyniosło
kodyfikację jego kompetencji i doprecyzowało pozamerytoryczne wymogi, czyli
wzorce.
Termin „wzorzec” wymaga nieco szerszego komentarza. Jest bowiem poję
ciem, którym posługują się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych i jako
taki doczekał się wielu definicji. Za sztandarową i ciągle aktualną uznaje się tę,
którą sformułowała Maria O s s o w s k a: „wzorem osobowym dla danej grupy
jest postać ludzka, która powinna być lub faktycznie jest dla jednostki lub dla tej
grupy przedmiotem aspiracji”1, budząc dążenie do jej naśladowania. Jednocześnie
uczona podzieliła owe wzory (z punktu widzenia socjologa) na propagowane
i akceptowane ze wskazaniem na ich rozłączność, odnoszące się w takim samym
stopniu do postaci fikcyjnych, co do rzeczywistych2. W aspekcie pedagogicznym
„wzór osobowy może być określony przez nadrzędne pojęcie ideału wychowaw
czego, pojmowanego jako najwyższy cel wychowania”3. Dla literaturoznawców
1

M. O s s o w s k a, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000, s. 11.
Ibidem.
3
E. W y s o c k a, Wzór osobowy, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, Warszawa
2008, s. 628.
2
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to „fakt zbiorowej świadomości”4, upowszechniony przez skonkretyzowany przy
kład w ramach literatury (biografia, traktat pedagogiczny). Stosunkowo niewiele
uwagi poświęcili definicji wzorca czy wzoru osobowego historycy. Najważniejszy
głos w tej sprawie należy do Janusza T a z b i r a, który — przyjmując za podstawę
badań szlachtę polską XVII w. — dokonał przeglądu dotychczasowych ustaleń, aby
wyróżnić elementy składowe wzoru w postaci wartości militarnych, religijnych
i ziemiańskich, a w ostatecznej konstatacji wskazać na ich proweniencję i ewolu
cyjność5. Jednocześnie zainteresowanie wzorcami zdaje się systematycznie wzra
stać. Tylko w 2013 r. pojawiły się na rynku wydawniczym trzy obszerne publikacje
na ten temat6. Każda z nich rzuciła nowe światło na poszczególne aspekty omawia
nego zagadnienia, ale też każda opierała się na dotychczasowych definicjach, nie
wnosząc nowych spostrzeżeń do pierwotnych treści.
Tymczasem dla zbadania każdego wzorca czy wzoru osobowego i odróżnienia
ich od takich pojęć jak wzór biografii, wzór kulturowy, ideał czy model precy
zyjne definiowanie należy uznać za kluczowe. W każdym razie nie są to pojęcia
tożsame (jak wykazał Edward H a j d u k7), choć znaczeniowo posiadają pewne
części wspólne. Przy tym, z punktu widzenia historyka, najbardziej przydatne
wydają się dwa pierwsze terminy. Były one niejednokrotnie wykorzystywane
w literaturze przedmiotu, najczęściej zamiennie, bez zaznaczenia odmienności
ciężaru gatunkowego każdego z nich. Być może dla socjologa, literaturoznawcy
czy pedagoga owe różnice nie są szczególnie istotne i nie przesądzają o jakości
wyciąganych wniosków. Inaczej rzecz się ma w przypadku badań historycznych.
Przede wszystkim nie pozwalają one na stawianie znaku równości między wzor
cami czy wzorami osobowymi przynależnymi do sfery fikcyjnej i świata rzeczy
wistego. Wymuszają wręcz wyznaczenie granicy i sprecyzowanie nomenklatury
z jednej strony dla postaci autentycznych, a więc spersonalizowanych, z drugiej
zaś dla bytów mentalnych odpersonalizowanych choć upersonifikowanych. Nie
można przecież utożsamiać faktów, nawet wyidealizowanych, z ideałami w czy
stej postaci, wartości bezwzględnych z wartościami względnymi, autorytetów
z krwi i kości z autorytetami wyobrażonymi. Istnieje zasadnicza różnica między
biografią Jana Tarnowskiego autorstwa Stanisława Orzechowskiego a fikcyjnym
senatorem doskonałym Wawrzyńca Goślickiego. Stąd też na użytek niniejszych
rozważań (choć nie tylko) należy dla tych pierwszych zarezerwować termin „wzór
4

H. D z i e c h c i ń s k a, Wzór osobowy, [w:] Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze —
Renesans — Barok, red. T. M i c h a ł o w s k a, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002, s. 1061.
5
J. T a z b i r, Wzorce osobowe szlachty polskiej w XVII wieku, KH, t. LXXXIII, 1976, z. 4, s. 784–
791.
6
U. K i c i ń s k a, Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII
wieku, Warszawa 2013; A.B. K w i a t k o w s k i, Wzorce osobowe działaczy społeczno–politycznych,
Pułtusk 2013; Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. A. S k r z y n i a r z,
M. G a j e d r o w i c z, T. W a c h, Lublin 2013.
7
E. H a j d u k, Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Warszawa 2001, s. 22–25.
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osobowy”, dla drugich zaś „wzorzec”. Wzór osobowy przynależy do konkretnego
miejsca, czasu i postaci, wzorzec jest ponadczasowy i odpersonalizowany. Wzór
jest wartością relatywną i podlega historycznej weryfikacji. Wzorzec to swoisty
constans o obiektywnym ładunku aksjologicznym. Jeden i drugi ma wymiar nor
matywny, przy zastrzeżeniu, że wzorzec zawsze pozostanie doskonalszy od wzoru.
Mimo wykazanych różnic wzorzec i wzór osobowy to pojęcia pokrewne, dla
których wspólnym mianownikiem pozostaje autorytet. Z definicji jest on tożsamy
z powagą jednostki, instytucji, doktryny, cieszących się szczególnym uznaniem.
W konsekwencji zaś staje się nośnikiem oczekiwań społecznych wynikających
z tradycji, współczesnym środkiem wychowawczym, znakiem rozpoznawczym
danej zbiorowości, konwenansem moralnym i drogowskazem na przyszłość.
Tak samo jak wzorzec, wzór osobowy wiąże się z perswazją i wezwaniem do
naśladownictwa.
W świetle powyższych konstatacji rezygnacja z wymienionych wcześniej
terminów wydaje się logiczna i oczywista. Wzór biografii tylko częściowo przy
staje do jednego z aspektów autorytetu, do wzoru osobowego. Różnica między
tymi pojęciami przebiega na linii statyka — dynamika. Ostatni bowiem stanowi
wypadkową zalet, talentów i umiejętności, natomiast na pierwszy składa się suma
godnych pochwały zdarzeń z życia jednostki, choć podyktowana przymiotami
moralnymi i profesjonalizmem. Za jeszcze mniej przydatne należy uznać pojęcia
modelu i ideału. Model wszedł do słownika terminów społecznych pod wpływem
rozwoju nauk przyrodniczych i technicznych. Stąd też pozbawiony jest akcentu
wartościującego, niezbędnego przy klasyfikacji aksjologicznie zdeterminowanych
autorytetów. Ideał natomiast jest pojęciem pokrewnym wzorcom. Tyle tylko, że
socjologicznie zdefiniowany przez Maxa W e b e r a został jednocześnie odhuma
nizowany, co szczególnie unaocznia przykład biurokraty8, a przez to mało przy
datny. Bliski wzorcom wydaje się także wzór kulturowy, związany z wartościami
nadrzędnymi, a następnie sprowadzony do zachowań adekwatnych względem
owych wartości9. W obu przypadkach mamy do czynienia z polem badawczym,
które częściowo łączy się z analizowanymi autorytetami, ale którego punkt ciężko
ści znacznie poza te autorytety wykracza.
Jak wynika z powyższego, dla historyka przede wszystkim wzorce i wzory
osobowe będą stanowiły najbardziej koherentny punkt odniesienia. Przy tym posta
wienie granicy między tymi pojęciami nie współgra ze wspomnianą koncepcją
Ossowskiej. Za nieprzystający do niniejszych rozważań uznano też słynny podział,
dokonany przez badaczkę, na wzorce propagowane i akceptowane (nadawanie

8

J. S z a c k i, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Warszawa 2006, s. 465–466.
K. Ż y g u l s k i, Wartości i wzory kultury. Rozważania socjologa, Warszawa 1975, s. 122–126;
J. G ó r n i e w i c z, Kulturowy wzór osobowości, [w:] Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne,
red. T. K u k o ł o w i c z, M. N o w a k, Warszawa 2001, s. 23.
9
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i recepcję)10, który a priori zakłada ich dwubiegunowość i opozycyjność. Owszem,
takie rozgraniczenie można z powodzeniem stosować np. do ustrojów totalitar
nych czy autorytarnych, ale w żaden sposób nie stanowi ono miary adekwatnej do
analizowania szlacheckich systemów moralnych. W końcu urzędnicy wywodzili
się przede wszystkim z tej grupy, ze stanu, który utożsamiał się z państwem i jego
ideologią. Ideologię tę szlachta współtworzyła i uważała za własną. W tym kon
tekście między wzorami propagowanymi a akceptowanymi można postawić znak
równości. Postulaty moralne formułowane przez szlachtę i dla szlachty nie podle
gały weryfikacji, choć wiadomo, że nie zawsze były realizowane. Jednakże każde
odstępstwo od obowiązujących norm spotykało się ze społeczną dezaprobatą.
W tym miejscu należałoby zasugerować inny podział — na wzory i wzorce (auto
rytety) propagowane i realizowane. Tylko takie są przystające do społeczeństwa
szlacheckiego. Przy czym wzorce trzeba odczytywać jako propagowane i akcepto
wane a wzory osobowe jako akceptowane i realizowane.
Wzory osobowe i wzorce to pojęcia przynależne zarówno do świata fizycz
nego, jak i mentalnego. To także pozytywne zwierciadła rzeczywistości, będące
zwieńczeniem zbiorowych i jednostkowych oczekiwań, u podstaw których leżą
tradycje antyczne, średniowieczne i współczesne. W tym kontekście można
zaproponować jeszcze inny podział — na minione i obecne, z zaznaczeniem, że
przewaga zawsze należeć będzie do tych pierwszych. Wiąże się ona z tendencją
dostrzegalną w każdej epoce, polegającą na idealizacji przeszłości i krytycznym
stosunku do czasów teraźniejszych. Płaszczyzną manifestacji wzorów i wzorców
jest zawsze postawa wewnętrzna, jednoznaczna moralnie w aspekcie indywidual
nym, i zewnętrzna, oceniana z pespektywy zbiorowej. Zawsze wiąże się z przy
należnością kulturową, pełniąc jednocześnie rolę nośnika systemów etycznych.
Stanowi też widomy wykładnik tożsamości, która jest zdeterminowana i oczywi
sta. Stąd też w społeczeństwach doby staropolskiej nie było miejsca dla poszuki
wań własnych dróg życiowych, jak w ponowoczesnych wzorach sklasyfikowanych
przez Zygmunta B a u m a n a11.
Zasygnalizowane wyżej podziały nie wyczerpują możliwości dokonywania
kolejnych różnicowań, zwłaszcza w obrębie samych wzorów osobowych. W ich
przypadku można wyodrębnić wzór osobowy obiektywny, budowany zewnętrz
nie, dla którego materiałem badawczym będą kroniki, biografie, utwory okolicz
nościowe itp., oraz wzór osobowy subiektywny, czyli autowzorzec, związany
z autokreacją budowaną na użytek współczesnych i potomnych, obecny w autobio
grafiach, testamentach, zamawianych panegirykach czy sylwach. Natomiast wzo
rzec jako byt odpersonalizowany, choć spersonifikowany musi być analizowany

10

M. O s s o w s k a, Ethos rycerski, s. 13.
Z. B a u m a n, Ponowoczesne wzory osobowe, ,,Studia Socjologiczne”, 1993, nr 2; idem, Dwa
szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.
11
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w kontekście innych niż wyżej wymienione źródeł, a więc zwierciadeł, poradni
ków, traktatów pedagogicznych i szeroko rozumianej literatury pięknej.
Obok elementów rozłącznych, wzorzec i wzór osobowy zawierają część
wspólną. W jednym i drugim można wyodrębnić szereg uwarunkowań warto
ściujących, które wzajemnie się uzupełniają. Wprawdzie praktyka wyodrębnia
nia jednych wartości od drugich zawsze niesie ryzyko schematycznego podejścia
do zagadnienia, ale taka kategoryzacja w przypadku definiowania jest zabiegiem
niezbędnym. Wychodząc z powyższego założenia, można w każdym autorytecie
wyróżnić trzy rodzaje uwarunkowań: genealogiczne, osobowościowe i społeczne.
Pierwsze z nich przynależą do determinantów obiektywnych, zewnętrznych i sta
nowią wypadkową takich pojęć jak urodzenie, wykształcenie, majątek, wiek, uroda
czy siła. Drugie lokują się w sferze wewnętrznej, subiektywnej, zaś ich bezpośred
nimi wykładnikami są: sprawiedliwość, odwaga, hojność, uczciwość, pracowitość,
mądrość, prawdomówność, wewnętrzna pobożność, składające się na wartości naj
wyższe — honor i cnotę. Te o wymiarze profesjonalnym tożsame są z biegłością
niezbędną do pełnienia rozmaitych funkcji, w tym przypadku urzędnika. Za ostatni
komponent należy uznać wizerunek publiczny chrześcijanina, obywatela, szlach
cica, sąsiada, głowy rodziny i zwierzchnika poddanych.
Zasygnalizowana kolejność części składowych autorytetów nie jest przypad
kowa. Pokrywa się z ich wagą aksjologiczną przy zastrzeżeniu, że każda z nich
podlega prawom sprzężenia zwrotnego, tak jak każda stanowi warunek sine qua
non do zaistnienia skończonej całości. Oczywiście weryfikacja tych wartości
może być dokonywana z różnych punktów widzenia, ale ostateczna konstatacja
zawsze musi być dodatnia. Tylko taka jest równoznaczna z uznaniem wzorca czy
wzoru za godny naśladowania i upowszechnienia na społeczny użytek. W przeciw
nym wypadku mamy do czynienia z antyautorytetem bądź często pojawiającym
się w literaturze antywzorcem. Przez swoją kontrastowość naturalnie wzmacniał
on nośność postaw pożądanych. Znaczeniowo i strukturalnie był negatywem,
odwrotnością i przeciwległym biegunem dla tych pierwszych. Zarówno wzorce,
jak i wzory (a także antywzorce) można poddać podwójnej analizie, bo każde
z nich należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: poziomej i pionowej. Pozioma
pozwala uchwycić źródło danego autorytetu, a następnie prześledzić jego ewolu
cję w założonym przedziale czasowym. Pionowa natomiast jest pozbawiona czyn
nika zmienności. Dotyczy bowiem hierarchii autorytetów i ich wzajemnych relacji
w wybranej przestrzeni i danym momencie dziejowym.
Rozważania na temat definicji wzorców i wzorów osobowych zajmują znaczną
część niniejszego artykułu. Są jednak niezbędne i w pełni usprawiedliwione.
Pozwalają wykazać, że terminologia zastosowana w tytule nie jest przypadkowa,
tak jak przypadkowy nie jest dobór wykorzystanych źródeł. Staropolskie zwier
ciadło (speculum) jest bowiem znakomitym materiałem badawczym do poznania
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ówczesnych systemów etycznych, mentalności i autorytetów12. Na potrzeby niniej
szego artykułu za szczególnie przydatne uznano „Fidelis subditus” („Wierny
poddany”) Stanisława Orzechowskiego, który ukazał się drukiem w 1548 r.
w wersji łacińskiej, zaś polski przekład ujrzał światło dzienne dopiero w 1606 r.13
Zachowując porządek chronologiczny, na kolejnym miejscu umieszczono
„O poprawie Rzeczypospolitej” Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dzieło wydane
w Bazylei (1554 r.), z którego istotna dla badanego zagadnienia pozostaje księga
„O obyczajach” (rozdziały X i XI)14. Nie może też tu zabraknąć najsłynniejszego
speculum, „Żywota człowieka poczciwego” Mikołaja Reja (1567)15, choć w porów
naniu do innych przynosi stosunkowo skromny ładunek poznawczy dla wzorca
urzędnika. Pod tym względem o wiele wyżej należy postawić „O senatorze dosko
nałym księgi dwie” Wawrzyńca Goślickiego (1568)16 oraz „Radę pańską” Jakuba
Górskiego wydaną z opóźnieniem w 1597 r.17 Za nie mniej istotne źródło, choć
pisane z innej perspektywy niż wyżej wymienione, trzeba uznać „Cancellariusa”
Reinholda Heidensteina z 1610 r.18 oraz „Trybunał Główny Koronny siedmią
splendorów oświecony” z 1638 r. Andrzeja Lisieckiego19, skoncentrowane w głów
nej mierze na aspekcie profesjonalnym, ale nie pozbawionych ładunku etycznego.
Lista materiałów źródłowych nie byłaby pełna, gdyby nie wspomnieć o utworach
uzupełniających wizerunek wzorowego urzędnika. Do takich należy „Praktyka
dworskie” Jana Żabczyca (I wyd. 1615)20, „Kazania” Piotra Skargi21, traktaty peda
12

Szczegółowy przegląd wraz z komentarzami przynosi opracowanie T. B a ł u k – U l e w i 
c z o w e j, Z dziejów zwierciadła władcy, [w:] O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające
postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego, red. A. S t ę p k o w s k i, Warszawa 2009, s. 35–80, a także
artykuł T. B i e ń k o w s k i e g o, Aspekty edukacji staropolskiej i stanowe modele życia i wzory osobo
we, ,,Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. XLI, 2002, s. 7–29.
13
S. O r z e c h o w s k i, Fidelis subditus albo O stanie królewskim przekładania ks. Jana
Januszowskiego, archidiakona sądeckiego, z r. 1606, [w:] Sześć broszur politycznych z XVI i początku
XVII stulecia, wyd. B. U l a n o w s k i, Kraków 1921, s. 1–38.
14
A. F r y c z M o d r z e w s k i, O poprawie Rzeczypospolitej księgi czwore, oprac. M. K o r o l k o,
Piotrków Trybunalski 2003.
15
M. R e j, Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. K r z y ż a n o w s k i, Wrocław 2003.
16
W. G o ś l i c k i, O senatorze doskonałym księgi dwie w których są wyjaśnione obowiązki urzęd
ników oraz szczęśliwe życie obywateli i pomyślność państwa (1568), przekł. T. B i e ń k o w s k i, oprac.
M. K o r o l k o, Kraków 2000.
17
J. G ó r s k i, Rada pańska 1597, wyd. W. C z e r m a k, Kraków 1892.
18
R. H e i d e n s t e i n, Cancellarius sive de dignitate et officio cancellarii Regni Poloniae, wyd.
A. K e m p f i, Warszawa 1960.
19
A. L i s i e c k i, Trybunał Główny Koronny siedmią splendorów oświecony, Kraków 1638; sze
rzej na temat autora K. O p a l i ń s k a, Instygator koronny Andrzej Lisiecki i jego księgozbiór, [w:]
Kolekcje historyczne. Księgozbiory szlacheckie XVI–XVII wieku, red. K. O p a l i ń s k a, M. C z a p n i k,
Warszawa 2004, s. 107–131.
20
J. Ż a b c z y c, Praktyka dworskie, Kraków 1645.
21
P. S k a r g a, Kazania sejmowe, oprac. J. T a z b i r, Wrocław 1995.
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gogiczne pisane na modłę speculum i inne, z których skorzystano incydentalnie
(Walenty Kuczborski, Andrzej Lubieniecki, Sebastian Petrycy z Pilzna, Szymon
Marycjusz, Łukasz Górnicki, Krzysztof Warszewicki22 i inni). To, co łączy wyżej
wymienionych autorów, to forma literackiego przekazu oraz tematyka. Natomiast
lista podziałów jest znacznie dłuższa. Dotyczy różnic w czasie powstania poszcze
gólnych utworów (XVI–XVII w.), odmienności środowisk, z których wywodzili
się ich twórcy (senatorskie, szlacheckie, dworskie, kościelne, uniwersyteckie,
mieszczańskie), ich orientacji politycznych (regalistyczne, republikańskie), talen
tów pisarskich oraz rozmiarów wypowiedzi. Mimo owych rozbieżności wszyscy
oni pozostają zasadniczo zgodni w stawianiu wymagań kierowanych pod adresem
wzorcowego urzędnika.
Ten ostatni to główny bohater niniejszego artykułu. Jak mówi Wawrzyniec
Goślicki, jest on „milczącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem. Urzędnik
jest zatem bardzo potrzebny w każdym państwie. Bez roztropności, rady, rze
telności i mądrości urzędnika żadne państwo nie może nigdy istnieć, ani też nie
można nim kierować”23. W przypadku określonego w tytule tematu taka defini
cja wydaje się wystarczająca. Nie ma tutaj potrzeby jej rozwijać, tak jak nie ma
potrzeby przedstawiania staropolskiej struktury urzędniczej, kompetencji przypi
sanych do poszczególnych stanowisk oraz zachodzącej w ich obrębie ewolucji. To
zagadnienie doczekało się już wielu opracowań24. Na użytek obecnych tu rozważań
wystarczy zaznaczyć, że tylko najważniejsze urzędy były przedmiotem zaintere
sowania nowożytnych moralistów i takie zostaną poddane tu analizie. Należą do
nich świeccy dygnitarze koronni i nadworni zwani ministrami (marszałek wielki
koronny, kanclerz i podkanclerzy, podskarbiowie, referendarze) oraz urzędnicy
ziemscy (wojewodowie i kasztelanowie) współtworzący izbę senatorską. W tym
kontekście możemy mówić o podwójnej funkcji — urzędnika i parlamentarzy
sty. Ta druga jednak była wtórna do pierwotnej i jako taka pozostanie poza nur
tem niniejszego wywodu. Do tej samej grupy, ale już nie senatorskiej, zaliczali
się podkomorzowie, starostowie, chorążowie, sędziowie ziemscy, podsędkowie,
pisarze i inni, mniej znaczący lokalni notable, o których autorzy zwierciadeł nie
wspominają. Osobne gremium stanowili obieralni sędziowie (deputaci) Trybunału
Koronnego (od 1578 r.), z marszałkiem na czele. Oczywiście lista stanowisk jest
22

Z wymienionych w nawiasie autorów największy wkład w kodyfikację wzorców osobowych
włożyli dwaj ostatni: Ł. G ó r n i c k i, Dworzanin polski, oprac. R. P o l l a k, Wrocław 1954; oraz
K. W a r s z e w i c k i, O pośle i poselstwach, wyd. K. Ż y c k i, Warszawa 1935; jednak z uwagi na
specyfikę zagadnień zostali oni uwzględnieni przeze mnie w innych publikacjach, dotyczących wzor
ca dworzanina i dyplomaty, które niebawem ukażą się drukiem.
23
W. G o ś l i c k i, O senatorze doskonałym, s. 105–107.
24
M.in. Z. G ó r s k i, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983; Urzędnicy dawnej
Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, Spisy, red. A. G ą s i o r o w s k i, t. I–X, Wrocław–Kórnik 1987–
1997; J. B a r d a c h, B. L e ś n o d o r s k i, M. P i e t r z a k, Historia ustroju i prawa polskiego,
Warszawa 1994; M. F e r e n c, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Oświęcim 2014.
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znacznie dłuższa. Jej liczebność odpowiadała na zapotrzebowanie społeczno
ści szlacheckiej, zgodnie z ówczesnym porzekadłem: „Szlachcic bez urzędu, to
jak pies bez ogona”25. Taki nie może współuczestniczyć w sprawowaniu władzy,
wypełniać powinności obywatelskiej i zaspokajać osobistych ambicji, choć do tych
ostatnich ideologia szlachecka nigdy się nie przyznawała.
Zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami punktem wyjścia do odtworzenia
staropolskiego wzorca urzędnika jest analiza wartości genealogicznych. Pierwsze
kryterium stanowi tutaj właściwa jakość krwi czyli urodzenie. Zawsze dawało ono
spory kredyt społecznego zaufania, nigdy jednak nie było tożsame z bezwarun
kową akceptacją. Wprawdzie Goślicki chciał, aby jego „[...] senator był wysoko
urodzony, jako że zwykle dobrzy rodzą dobrych i miał szlachectwo, herb, koliga
cje rodzinne i zasłużonych przodków”26, a Lisiecki od sędziego trybunału wyma
gał podwójnej weryfikacji szlachectwa (ojcowskiej i macierzyńskiej27), bo tylko
szlachcic mógł osądzać szlachcica. Generalnie jednak nie przekreślano tych, „[...]
którzy sami się uszlachetnili przez swe cnoty, dostępne przecież dla ludzi z wiel
kich i niskich rodów”28. Taka sama koncepcja widoczna jest u innych autorów,
a jednocześnie typowa dla epoki. Otóż, „[...] dostojeństwa nie są nagrodą rodu
wysokiego, ale postępu cnotliwego”29 — pisał Stanisław Orzechowski, a Andrzej
Frycz Modrzewski, Łukasz Górnicki i wielu innych podpisywało się pod tymi
deklaracjami. Szlachectwo było społecznie akceptowane, choć bywali i tacy,
którzy kontestowali wartości genealogiczne30 (Jakub Górski, Andrzej Wolan,
Sebastian Petrycy). Relatywizm ten w żadnym razie nie dotyczył szlacheckiego
ogółu. W jego oczach urodzenie zawsze warunkowało awans i uprzywilejowane
miejsce w społeczeństwie stanowym.
Właściwe urodzenie zazwyczaj przekładało się na odpowiednią edukację.
W tej sprawie moraliści epoki pozostawali zgodni. Struktura urzędnicza stanowiła
kręgosłup państwa, a zatem mogli ją współtworzyć jedynie ludzie merytorycznie
przygotowani31. Nic więc dziwnego, że w każdym zwierciadle najpierw właściwe
wychowanie, a potem gruntowne wykształcenie stawiano na pierwszym miejscu.
„Koniecznym jest bowiem, ażeby wszelka mądrość wykwitała ze znajomości rze
czy, której to mądrości, jeśli człowiek nie zdobędzie ze znajomości wielkich rzeczy
25

A. W y c z a ń s k i, Szlachta polska XVI wieku, Warszawa 2001, s. 121.
W. G o ś l i c k i, O senatorze doskonałym, s. 511.
27
A. L i s i e c k i, Trybunał Główny Koronny, s. 133, 139.
28
W. G o ś l i c k i, O senatorze doskonałym, s. 511.
29
S. O r z e c h o w s k i, Fidelis subditus, s. 26.
30
Wnikliwy dyskurs na temat szlachectwa w: S. B a c z e w s k i, Szlachectwo. Studium z dziejów
idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku. XVII wiek, Lublin 2009, s. 107 nn.
31
Na temat wychowania i wykształcenia szlachty znacznie szerzej: D. Ż o ł ą d ź, Ideały edukacyj
ne doby staropolskiej, Warszawa–Poznań 1990; A. K a m l e r, Od szkoły do senatu. Wykształcenie se
natorów w Koronie w latach 1501–1586. Studia, Warszawa 2006; K. P u c h o w s k i, Jezuickie kolegia
szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdańsk 2007.
26
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i sztuk, niczego godnego nie tylko senatora, ale nawet człowieka, nie będzie nigdy
myślał, mówił i czynił”32 — pisał Goślicki, a reszta ówczesnych autorytetów pod
tymi uwagami się podpisywała. Wszyscy oni — zgodnie z ówczesnymi trendami
edukacyjnymi — stawiali na znajomość historii, prawa, literatury, geografii, po
części filozofii, języków obcych z łaciną na czele oraz utylitarnie pojmowanych
umiejętności oratorskich. Stanowiły one punkt wyjścia do najważniejszego etapu,
do przygotowania merytorycznego. Doskonały senator powinien znać „[...] prawa
sprzymierzeńców, przymierza, układy, przyczyny władzy”33. Doskonały sędzia ma
być ,,prawa umiejętny”, a ponadto znać łacinę, w której to prawo jest zapisane34.
Doskonały sekretarz musi wykazać się umiejętnościami pisarskimi, które polegają
„[...] na stosownym i odpowiednim wyrażeniu w słowie uchwał i postanowień
w sprawach publicznych”35. Każdy urzędnik powinien legitymować się praktycz
nym przygotowaniem do sprawowanych funkcji36 i być profesjonalistą w każdym
calu. Ten profesjonalizm rozumiano jako finalny efekt nauczania w domu, w kole
giach i na uniwersytetach37, a także doświadczenia zdobytego w służbie dworskiej
i żołnierskiej oraz w zagranicznych podróżach.
Najwyższe urzędy Rzeczypospolitej spoczywały w rękach senatorów i do
tej grupy adresowano kolejny wymóg dotyczący odpowiednio dużego majątku.
Najlepiej jeśli ten ostatni posiadano na mocy dziedziczenia, a nie stanowił on
skutku działalności publicznej. W tym kontekście walor bogactwa podnosił już
Andrzej Frycz Modrzewski, dla którego „[...] pożyteczno jest mieć takie przeło
żone, którzy by majętność swą mieli dobrze ugruntowaną, by zasię [...] wielkich
rzeczy sprawę na sobie nosili”38. Wielokrotnie do tych oczekiwań powracał autor
senatora doskonałego, pisząc m.in.: „Kto nie bierze udziału w życiu publicznym,
temu jest potrzebny bardzo mały majątek. Kto jednak jest przy władzy i obraca się
wśród ludzi, ten nic nie zdoła dokonać bez posiadania majątku. Musi on koniecz
nie mieć pieniądze i posiadłości, aby mógł właściwie spełniać swe obowiązki,
pomagać współobywatelom i robić, co mu każe cnota”39. Z tymi głosami współ
gra pogląd Sebastiana Petrycego z Pilzna: „[...] możniejszy szlachcic większą
posługę uczyni Rzeczypospolitej niż chudy”40, a także — co znamienne — Jana
Zamoyskiego, który własność rodową wielokrotnie pomnożył dzięki profitom zdo
32

W. G o ś l i c k i, O senatorze doskonałym, s. 177.
Ibidem, s. 179.
34
A. L i s i e c k i, Trybunał Główny Koronny, s. 70, 72.
35
R. H e i d e n s t e i n, Cancellarius, s. 45.
36
J. G ó r s k i, Rada pańska, s. 54.
37
Wykształcenie uniwersyteckie było wysoko notowane, jednak, jak wykazała A. K a m l e r (Od
szkoły do senatu, s. 109 nn.), nie było warunkiem niezbędnym do otrzymania godności senatora.
38
A. F r y c z M o d r z e w s k i, O poprawie Rzeczypospolitej, s. 144.
39
W. G o ś l i c k i, O senatorze doskonałym, s. 509.
40
S. P e t r y c y z P i l z n a, Przypadki do etyki Arystotelesowej, [w:] idem, Pisma wybrane,
oprac. W. W ą s i k, t. I, Warszawa 1956, s. 397.
33
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bytym na urzędach. Nie przeszkadzało mu to jednak tę pierwszą przedkładać nad
drugą41 i dostrajać się tym samym do wymogów swoich czasów.
A zatem wzorowy urzędnik powinien być dobrze urodzony, dobrze wykształ
cony i dobrze sytuowany. Do tego powinien dysponować stosownym wiekiem
i wyglądem odpowiadającym ówczesnym kanonom estetycznym. W żadnym
wypadku nie mógł to być człowiek zbyt młody ani też zbyt sędziwy. Młodość
bowiem w ówczesnym przekonaniu wiązała się z niefrasobliwością i brakiem
doświadczenia. Dlatego Andrzej Lisiecki wykluczał z godności sądowej wszyst
kich gołowąsów i pędziwiatrów, zarzucając im płochość, lekkomyślność i brak
cierpliwości, niezbędnej do właściwego sprawowania urzędu42. Starość natomiast,
poza nielicznymi wyjątkami, postrzegano jako okres schyłkowy, w którym chęci
rozmijają się z możliwościami, a wszelkie wady ludzkie dają o sobie znać ze
zdwojoną mocą. Stąd też starcy są z natury „[...] skąpi, trudni, nieużyci, bojaź
liwi, skrzętni, dziwacy [...], wszystko chcą, by po ich woli szło”43. Świadome
uczestnictwo w życiu publicznym wraz z możliwością kreowania optymalnej
rzeczywistości było zarezerwowane dla jednostek dojrzałych. Według Górskiego
senator to „[...] nie ma być osoba bardzo młoda, ale lat średnich, lat trzydzie
stu; niezbyt też stara, aby nie przeszła lat sześćdziesiąt”44. Goślicki jest jeszcze
bardziej precyzyjny: „Jako wiek odpowiedni dla senatora przyjmuję wiek około
czterdziestego piątego roku życia, kiedy to u człowieka znajdują się w rozkwicie
władze duchowe i fizyczne”45. Na dojrzałość stawiała większość moralistów epoki,
chociażby w osobach Andrzeja Lubienieckiego46, wspomnianego już Reinholda
Heidensteina47 czy Łukasza Górnickiego48. W ówczesnym przekonaniu średni
wiek to złoty wiek zarówno w sensie możliwości, jak i kondycji. Ta kondycja,
rozumiana przez Goślickiego jako „siła fizyczna godna mężczyzny”49, to skutek
danego przez naturę przyrodzenia (ciała), następnie rozwijanego przez ćwicze
nia fizyczne. Przy czym w tej sprawie, tak zresztą jak w każdej innej, zalecano
zachować umiar i właściwe proporcje. Stąd też: „Nie może on być ani za niski,
ani za wysoki. [...] Senator nie powinien mieć wielkiego brzucha, ale i nie może
być wychudzony. [...] Nie mogą być senatorami ludzie upośledzeni przez naturę,

41

Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim, oprac. M. K u r y ł o w i c z, W. W i t k o w s k i,
Lublin 1997, s. 313.
42
A. L i s i e c k i, Trybunał Główny Koronny, s. 55.
43
Ł. G ó r n i c k i, Dworzanin polski, s. 153.
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J. G ó r s k i, Rada pańska, s. 105.
45
W. G o ś l i c k i, O senatorze doskonałym, s. 505.
46
A. L u b i e n i e c k i, Poloneutychia, oprac. A. L i n d a, M. M a c i e j e w s k a, J. T a z b i r,
Z. Z a w a d z k i, Warszawa–Łódź 1982, s. 43.
47
R. H e i d e n s t e i n, Cancellarius, s. 59.
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Ł. G ó r n i c k i, Dworzanin polski, s. 154.
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jak kulawi, zezowaci, z wyłupiastymi oczyma oraz zbliżeni wzrostem do karzeł
ków”50. Wymóg urody podnoszony przez Goślickiego, a także przez Górskiego
nie był jednak do końca kategoryczny. Zarówno pierwszy, jak i drugi dopuszczali
odstępstwa od normy, bo przecież „[...] rozum, w jakimkolwiek ciele jest, więtszy
pożytek i uczciwość panu przyniesie, niżeli uroda piękna i krasna bez rozumu”51.
Poza tym wszelkie niedostatki można było zatuszować przez właściwy ubiór,
godny i stosowny do piastowanych urzędów. W końcu „[...] strój zjednuje szacu
nek i podnosi danego człowieka w oczach wszystkich”52. Musi być elegancki, ale
daleki od przesady, poważny i schludny, bo jest wizytówką urzędnika.
Obok uwarunkowań genealogicznych, a więc obiektywnych i zewnętrznych,
ważną część składową wzorca urzędnika stanowią uwarunkowania osobowo
ściowe, a więc subiektywne i wewnętrzne, związane z doskonałością etyczną,
siłą charakteru oraz wrodzonymi talentami i predyspozycjami. Ten, który chciał
zasłużyć na akceptację społeczną, musiał być roztropny, inteligentny i mądry. Taka
mądrość daleka była od wiedzy erudycyjnej. Bardziej wiązała się ze zdrowym roz
sądkiem, umiejętnością właściwego reagowania i wyciągania analogicznych wnio
sków. Dowcip (bystrość), grzeczność (rozumność) oraz opatrzność (przezorność)
autorzy analizowanych zwierciadeł zapisywali po stronie dodatniej. Określali je
mianem „[...] znaku godnego człowieka”53, „[...] okiem rozeznawającym światło
od ciemności”54, „światłem zdolności”55, „świętym darem”56 oraz ,,[...] mistrzynią
wszystkich ludzkich myśli, rad i prac”57. Bez względu na nomenklaturę pełniły one
rolę drogowskazu merytorycznego, pozwalającego optymalnie kierować powie
rzonym urzędem, i etycznego, który wyznaczał granice między dobrem a złem. To
dobro jako wartość nadrzędna stanowiło punkt wyjścia do przymiotów szczegóło
wych. Wzorowy urzędnik powinien więc być bezinteresowny, pracowity, wierny,
sprawiedliwy, mężny, życzliwy, hojny, umiarkowany, poważny i bogobojny, zaś
piastowana godność miała być nagrodą za powyższe cnoty. Przy tym: „Dochody
urzędników koronnych są bardzo małe, natomiast urzędników ziemskich i nadwor
nych — prawie żadne”58. Łatwo tu o „[...] dobrodziejstwa jakie, albo o upominki
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jakie”59, które w oczach Mikołaja Reja i jemu współczesnych dyskredytują każ
dego notabla: „Bo ktokolwiek jest taki, że radząc o potrzebie Rzeczypospolitej
pirvatos suos affectus nie odłoży na stronę, już taki radzić dobrze nie może”60.
Każdy urząd miał być przede wszystkim działalnością pro publico bono. Jako taki
wymagał cierpliwości, wytrwałości i sumienności. Etos pracy i krytyka próżnia
czego trybu życia jest obecna w literaturze pięknej, politycznej i parenetycznej;
dotyczy wszystkich profesji nowożytnych. Szczególnie jednak odnosił się do tych,
którzy wraz z królem dzierżyli ster nawy państwowej: „[...] cnotą chyba najnie
zbędniejszą dla kanclerzy jest wytrwałość i cierpliwość w pracy”61, a także do
tych, którzy sprawowali jurysdykcję nad współstanowcami62. Pracowitości zawsze
musiała towarzyszyć wierność rozumiana jako lojalność wobec króla, społeczeń
stwa i państwa. Z tą ostatnią powiązana była sprawiedliwość, to „[...] jest cnota
taka, która bez innych cnót dobrze sama stoi; inne cnoty bez niej być nie mogą”63.
To także jedna z cnót kardynalnych, wyrażająca się, najogólniej rzecz biorąc,
w zgodności działań urzędniczych z obowiązującym prawem. Kazała ona win
nych karać stosownie do występku, nagradzać zasłużonych według zasług, mówić
prawdę, piętnować zło i chwalić dobro. Taka postawa zawsze wymagała męstwa
innego niż dzielność okazywana na wojnie. Sprowadzała się do nonkonformizmu,
bezkompromisowości w wyrażaniu własnych poglądów, piętnowania zła, fałszu
i prywaty, nawet jeśli dotyczyły królewskiego majestatu. Consulere et opponere
se64 to słowa z roty przysięgi senatorskiej, które wykluczały lęk w dowodzeniu
swojej racji i dążeniu do dobra Rzeczypospolitej. Źródłem tej odwagi miała być
zawsze doskonałość etyczna: „Mężny senator nie może przerażać się niebezpie
czeństwami, ale znosić te, które mają szlachetną przyczynę, pokonując zarazem
takie, które powstały na skutek jakiegoś zła”65. Męstwo to także zdolność do walki
z samym sobą, z własnymi wadami i słabościami oraz permanentne dążenia do
wewnętrznej doskonałości.
Każdy urzędnik jest podporą państwa a jednocześnie łącznikiem między wła
dzą najwyższą a poddanymi. Jest więc twarzą Rzeczypospolitej, a tym samym
wyrazicielem i odbiorcą oczekiwań społecznych. Powinien zrobić wszystko, aby
każdemu w każdej sprawie satysfakcjonująco zadośćuczynić. Stąd też autorzy
zwierciadeł oczekiwali, aby państwowy notabl wykazywał się życzliwością i hoj
nością, aby „[...] ochotnie każdego przyjmował, każdego skargi i powieści pilne
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wysłuchał, na każdą rzecz łaskawie odpowiedział”66, aby wreszcie wiedział, „[...]
co komu dać, aby nie ofiarować księdzu tarczy, żołnierzowi ksiąg albo wieśnia
kowi munduru”67. Przy tym, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, powi
nien zachować umiar i powagę. Zgodnie z konwencją epoki ponadnormatywna
konsumpcja, ubiór i majątek nie należały do dobrego tonu. Brawura była wrogiem
męstwa, rozrzutność hojności, duma autorytetu, wiernopoddańczość wierności,
zbytek samowystarczalności. W tym aspekcie najbardziej radykalne zalecenie
należy do Goślickiego: „Wszelkie wykroczenia przeciw umiarkowaniu należałoby
karać prawnie, a i sam senator musi wymagać umiaru w równym stopniu od sie
bie, jak i od współobywateli”68. Nie jest ono jednak do końca oryginalne. Zapędy
ewidentnie cenzorskie obecne są już u Modrzewskiego, który zalecał powołanie
dozorców do kontrolowania jakości ówczesnych obyczajów i pociągania do odpo
wiedzialności tych, którzy nie potrafili dostroić się do obowiązujących norm69.
Za ostateczną wykładnię uwarunkowań osobowościowych uznawano cnotę.
Stanowi ona wypadkową wartości wypracowanych przez starożytność (Arystoteles
i jego cnoty kardynalne), chrześcijaństwo (cnoty boskie) i średniowiecze (honor
rycerski). Wyraża się w wewnętrznej pobożności, uczciwości i godności, a jed
nocześnie determinuje jakość zewnętrznych relacji międzyludzkich. Stąd też bez
obecności cnoty nie wyobrażano sobie życia osobistego i publicznego. Praktycznie
każdy moralista doby staropolskiej zabierał na ten temat głos, poczynając od
Orzechowskiego a na Kacprze Siemku i jego „Civis bonus”70 skończywszy. Dla
Reja cnota była tożsama z poczciwością71, dla Kochanowskiego z wielkością umy
słu i przymiotami moralnymi72, dla Górskiego z niezmiennością i stałością etyczną
niezależnie od okoliczności73, dla Goślickiego (a także wielu innych) z podstawo
wym kryterium decydującym o przyjęciu w poczet urzędników74, dla Skargi z bez
interesownością75, dla Lisieckiego z dobrym obyczajem76, dla Jana Żabczyca zaś
to niezbywalne „[...] prawo co właśnie szlachcicowi należy”77, choć zdecydowana
większość opowiadała się za wymiarem bardziej uniwersalnym. Przykłady tego
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rodzaju można by mnożyć i uczynić przedmiotem odrębnego dyskursu. Na użytek
niniejszych rozważań wystarczy ograniczyć się do konstatacji, że cnota w ówcze
snej hierarchii wartości stanowiła wartość nadrzędną. Wyznaczała związek czło
wieka z Bogiem i otoczeniem, a także zasady tego związku. Źródłem cnoty zawsze
pozostawał Stwórca, ale ona sama potrzebowała nieustannej pielęgnacji kontrolo
wanej przez własne sumienie i opinię publiczną, wzmacnianej wewnętrzną poboż
nością i zewnętrzną akceptacją. W przypadku weryfikacji pozytywnej nagradzała
w dwójnasób: wieczną nagrodą w niebie i ziemską czcią, szacunkiem, autorytetem,
dobrym imieniem, czyli sławą78. Jak pisał Górski, „[...] sławy sobie życzy każdy,
ale nie każdy do niej gościńca świadom”79, zaś „[...] kto nie baczy na czym wła
sna sława stoi, ten ani pańskiej bronić będzie umiał”80. Ta sława właśnie miała
być (a nie pieniądze) ziemską nagrodą dla senatora81. Dzięki niej cieszył się on
szacunkiem w życiu doczesnym i wdzięczną pamięcią po śmierci. W przeciwnym
wypadku: ,,Lepiej szlachcicowi poczciwie umrzeć, niżeli sromotnie i zelżywie
w niesławie żyć na świecie”82.
Pozytywna weryfikacja uwarunkowań genealogicznych i osobowościowych
stanowiła przepustkę do kariery urzędniczej, a tym samym punkt wyjścia do zaist
nienia uwarunkowań profesjonalnych. Wśród nich ważne miejsce zajmował rodzaj
ścieżki urzędniczego awansu. Za absolutnie niegodny i niedopuszczalny uważano
ten, który dokonywał się w następstwie osobistych ambicji, nepotyzmu i prze
kupstwa83. Każdy urzędnik powinien „zostać wskazany palcem”84. W przypadku
senatora wyboru powinien dokonać król, zaś w przypadku pozostałych urzędni
ków — sami senatorowie przy współudziale szlacheckiej społeczności. Zwracano
przy tym uwagę na potrzebę zgodności powierzonych funkcji z predyspozycjami
i wiekiem. A zatem młodszych należało kierować do służby wojskowej, starszych
zaś i bardziej doświadczonych — stosownie do umiejętności albo do spraw admi
nistracyjnych, albo na stanowiska dowódcze w siłach zbrojnych85.
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Generalnie oczekiwano, aby godność urzędniczą otrzymywali obywatele86,
w założeniu szlachta Rzeczypospolitej, choć pojawiały się głosy wykraczające
poza dominujący schemat. W tym kontekście najlepszym przykładem są poglądy
Górskiego. Według jego słów „[...] pan ma brać do rady nie tylko Polaki, ale też
Litwę, Mazury, Ślężaki, Prusaki i Rusaki, nie jednego domu albo familijej, ale
każdego kto się do tego godzi”87. Wbrew pozorom jednak owo zalecenie nie jest
tożsame z akceptacją dla cudzoziemców. Wszystkie wymienione nacje mieściły
się w wielonarodowej Rzeczypospolitej, zaś zgodnie z zasadami sprawiedliwości
każda z nich powinna posiadać własną reprezentację. Co więcej, wybór nie powi
nien też dokonywać się w obrębie tych samych rodów, w takim samym stopniu,
jak nie należało łączyć wielu stanowisk w jednym ręku. Szczególnie jednoznaczny
w tej sprawie jest Modrzewski: „[...] to pospolicie chwalą, kiedy jeden którykolwiek
wiele urzędów trzyma, ale się wielu ludziom zda, że ta rzecz godna jest poprawy.
Albowiem jeden i jednemu urzędowi ledwie sprosta”88. W tej mierze praktyka rze
czywiście pozostawiała wiele do życzenia aż do momentu finalizacji programu
ruchu egzekucyjnego (1562–1566), znaczonego m.in. zwycięskim powrotem prawa
de incompatibilibus. Mimo tego praktycznie nie ustają powszechne utyskiwania na
zepsucie obyczajów, odchodzenie współczesnych od norm moralnych czy sprze
niewierzenia wobec standardów wyznaczonych przez dawne czasy. Paradoksalnie
jednak są one nie tyle dowodem rzeczywistej degrengolady, bo narzekania na
teraźniejszość to konwencja wpisana w każdą epokę. Zdają się świadczyć o czymś
zgoła przeciwnym — o wysoko podniesionej poprzeczce wobec wszystkich miesz
kańców Rzeczypospolitej, ale wobec tych, którzy znaleźli się na świeczniku szcze
gólnie. Stąd też z jednej strony urzędnikom okazywano szacunek, przeznaczając
im chociażby eksponowane miejsca w kościele89, z drugiej zaś pilnie patrzono na
ręce i weryfikowano każdą decyzję. Kontrola społeczna i jej głos w postaci opinii
publicznej uogólnianej i argumentowanej przez ludzi pióra skupiały się na każdym
przejawie urzędniczej aktywności, oceniały tę aktywność pod kątem moralnym
i prawnym. Weryfikowały nie tyle kompetencje, bo te były oczywiste, co sposób
ich realizacji. Najwięcej uwagi poświęcano tym, którzy w hierarchii urzędni
czej znajdowali się najwyżej, a więc senatorom. Senator bowiem to „[...] wielki
urząd i ciężkie brzemię jest”90, postawiony między królem a narodem91, „strażnik
i obrońca”92 tak władzy monarszej, jak i szlacheckiej wolności, a także „opiekun
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Rzeczypospolitej”93. Ten senator piastował konkretny urząd, centralny bądź party
kularny. Miał wiedzę i doświadczenie w sprawach dyplomatycznych, skarbowych,
wojskowych i administracyjnych i zgodnie z tą wiedzą oraz w sposób możliwie
najlepszy powinien wypełniać ustawowe obowiązki, a w ramach tych obowiązków
służyć królowi i parlamentowi kompetentną i optymalną radą. Owa rada wymagała
rzetelności, dyskrecji i dyplomacji. Oczekiwano, aby doradcy „[...] nadobnie pana
przestrzegali, nie upornie, ale z przypadku a pięknymi słowy, nie jawnie, ale po
cichu, i to z daleka nań zaszedłszy, a jakoby z pożarku jakiego. Bo stan wielki może
być snadnie obrażony, że mu przykre upominanie może bardziej zaszkodzić niźli
pomóc. [...] A czasem nie zawadzi też opponere, bo przysięga dociska”94. Najwięcej
na temat jakości rady mieli do powiedzenia Górski i Goślicki. Szczególnie mery
toryczny okazał się ten pierwszy. Do jego najważniejszych postulatów należało
ograniczenie rady do specjalizacji danego senatora, bo musi być ona „[...] według
różności spraw różna”95. Najwyżej autor postawił tych, w których gestii znajdo
wały się finanse państwowe. W następnej kolejności znaleźli swoje miejsce ci,
do których należy piecza nad administracją, dalej rada wojenna czuwająca nad
przygotowaniem do obrony i działań militarnych, rada gospodarcza kontrolująca
produkcję rolną i dbająca o zabezpieczenie w kraju zasobów żywności, rada praw
stojąca na straży praworządności, rada sądownicza dozorująca wymiar sprawiedli
wości i ostatnia, która miała „dobre i godne opatrować”96, tj. nagradzać zasłużo
nych dla Rzeczypospolitej. W porównaniu do Górskiego, kładącego mocny akcent
na profesjonalizm, Goślicki wydaje się w swoich zaleceniach bardziej ogólnikowy.
Interesuje go nie tyle, co należy zrobić, ale sposób realizacji urzędniczych obo
wiązków, z naciskiem na etykę i etykietę. Jego senator to prawodawca stojący na
straży ustroju, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, doskonale zoriento
wany w sytuacji bieżącej i potrafiący prognozować przyszłość97. Zawsze daje kró
lowi mądre, przezorne i roztropne rady98. Jakość owej rady praktycznie w oczach
wszystkich autorów cytowanych zwierciadeł stanowiła podstawową wykładnię
wartości senatora. Wszelkie sugestie kierowane w stronę tronu, podszyte pochleb
stwem, złym zamiarem i prywatnym interesem dyskwalifikowały każdego doradcę,
stawiając go tym samym po stronie antywzorców. Nie mniej ważna od jakości
rady była jej forma. Od niej właśnie, od umiejętności trafienia do odbiorcy, czyli
monarchy zależała skuteczność wzorcowego doradcy. W tym względzie zalecano
skiego uporządkowanym przez Jakuba Przyłuskiego, [w:] idem, Wybór pism, oprac. J. S t a r n a w s k i,
Wrocław 1972, s. 105.
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przygotowanie każdego wystąpienia na piśmie. Można je było przeczytać bądź
wygłosić z pamięci „[...] męskim głosem, raczej niskim niż wysokim, donośnie,
aby być dosłyszanym”99. Poza tym: „Przemówienie powinno być krótkie i szczere,
[...] proste i otwarte”100, z intuicyjną obecnością socjotechniki. Ceniono bowiem
takiego „[...] pana radnego, który by umiał z panem mówić, który by wiedział,
w czym go ostrzec, co w nim chwalić, a co ganić”101, aby osiągnąć zamierzony
skutek. Aby ten skutek mógł się w pełni urzeczywistnić, potrzebny był jeszcze
jeden element — zgoda między urzędnikami. Na potrzebę mówienia jednym gło
sem wskazywała większość ówczesnych moralistów. Przy rozbieżności zdań „[...]
serce królewskie [...] nie wie czego się trzymać ma”102, a poza tym „[...] nie może
to być, aby ci, którzy między sobą niezgodni są [...], mogli tak w Rzeczypospolitej,
jako też i w domowych potocznych sprawach zgodę i pokój stanowić”103. Takie
i podobne napomnienia powtarzają się z częstotliwością refrenu zarówno w twór
czości literackiej104, jak i publicystyce105. Świadczy to z jednej strony o rozmijaniu
się rzeczywistości z ideałem, z drugiej zaś o randze tegoż ideału w nowożytnym
systemie wartości.
Dobra rada to uniwersalna kompetencja przypisana wszystkim senatorom,
choć w praktyce ograniczona do najbardziej wpływowej elity ministerialnej. Tej
elicie przyglądano się szczególnie i powszechnie, choć profesjonalne uwagi na jej
temat wychodziły przede wszystkim spod pióra specjalistów od administracji. Za
jednego z najbardziej rzeczowych należy uznać wspomnianego już Heidensteina,
doświadczonego sekretarza na dworach królewskich i możnowładczych. Jego
„Cancellarius” to wnikliwe i fachowe studium o zakresie obowiązków kanclerza
i podkanclerzego, sekretarzy i notariuszy oraz zasad funkcjonowania kancelarii. Nie
ma tutaj potrzeby gruntownego analizowania całości spostrzeżeń, bo tymi zajmują
się historycy prawa i ustroju. Na użytek niniejszego artykułu wystarczy podkreślić
najwyższą rangę urzędu kanclerskiego, odpowiedzialnego za politykę zagraniczną,
zgodność ustaw krajowych z literą prawa, nadzór nad sądownictwem, właściwy
wpływ na postanowienia izby wyższej, wreszcie za przedstawianie ,,[...] królowi
i senatowi próśb osób prywatnych”106. Wielość uprawnień musiała przekładać się
na wielość wymagań merytorycznych i pozamerytorycznych. Pierwsze sprowa
dzały się do kompetentnego wyznaczania i kontrolowania aktywności rodzimej
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służby dyplomatycznej107, wyposażenia jej w instrukcje poselskie i przyjmowa
nia relacji z przeprowadzonych misji. Do tego dochodziła piecza nad archiwum,
czyli tzw. Metryką Koronną „[...] gdyż dzięki niej zachowuje się dla przyszłych
pokoleń pamięć zarówno o publicznych, jak i wielu prywatnych aktach”108. Za nie
mniej ważne uznawano uprawnienia sądowe, do których autor „Cancellariusa”
dołączył postulat, aby wyroków „[...] nie ferowano ustnie, lecz w formie pisemnej
i przed ogłoszeniem spisywano je w nieobecności stron”109, co pozwoli uniknąć
nieporozumień i matactw. Za istotną uznał też powinność przedstawiania władcy
wszelkich petycji zanoszonych do tronu, przy zastrzeżeniu, że kanclerz powinien
popierać tylko takie, „[...] które zgodne są z prawem publicznym i ustawami”110.
W powyższych działaniach szef kancelarii nie był osamotniony. Wspierała go rze
sza nadzorowanych przezeń kancelistów. Cytowany autor skrupulatnie wyliczył
ich obowiązki i zaznaczył miejsce w hierarchii urzędniczej. Wyraźnie podkreślił
wyższość sekretarza nad notariuszem. Ten ostatni to tylko przepisywacz treści zre
dagowanych przez pierwszego. A zatem na pisarzu ciąży nieporównanie większa
odpowiedzialność i większe oczekiwania. Żaden z nich jednak nie jest pozbawiony
znaczenia, zwłaszcza że oba te stanowiska to „[...] pierwszy stopień do rządów
w Rzeczypospolitej”111 i trampolina do przyszłych awansów. Taki etap kariery
mieli w swoim doświadczeniu m.in. literacko utalentowani (Jan Kochanowski)
i naukowo utytułowani (Jan Zamoyski). Wszyscy oni, aspirując do miana wzoru,
powinni w nie mniejszym stopniu sprostać wymogom pozamerytorycznym.
O większości z nich była już mowa przy okazji analizy uwarunkowań osobowo
ściowych i wszystkie one znajdują potwierdzenie u Heidensteina. Wśród nich
warto jeszcze raz odnotować wymóg dyskrecji, który autor „Cancellariusa” uważa
za wymóg kardynalny, choć często lekceważony, dezawuowany112, a także znajo
mość etykiety dworskiej. Wprawdzie: „Tytuły, formuły powitań i inne podobne
ceremonie są sprawą błahą, jednakże ludzie często dopuszczają się w nich wielkich
błędów, a przez te uchybienia z konieczności ściągają na siebie zarzut jeżeli nie
głupoty, to w każdym razie nieokrzesania”113. Z tego wynika, że przestrzeganie
107

Dyplomata należy do służby administracyjnej, jednak z uwagi na specyfikę profesji oczekiwa
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ceremoniału pozytywnie weryfikuje każdego urzędnika, nie jest jednak impe
ratywem kategorycznym. Ta opinia w żadnym razie nie współgra z zaleceniami
formułowanymi pod adresem dyplomatów, według których właśnie znajomość
savoir–vivre była jednym z istniejących warunków powodzenia misji114, ani też
z tymi, które kierowano do wzorowego dworzanina115. Jedne i drugie wymagają
odrębnej analizy, wykraczającej poza główny nurt prowadzonych rozważań.
„Cancellarius” Heidensteina to niewątpliwie jedno z najbardziej komplemen
tarnych zwierciadeł, przydatnych dla poznania uwarunkowań profesjonalnych
wzorca urzędnika. Z założenia autora zostało ono ograniczone do jednego mini
sterstwa. Stąd brak w nim odniesień do jakże ważnych stanowisk marszałków
(wielki koronny i nadworny), podskarbich (koronny i nadworny), wojewodów, sta
rostów, kasztelanów, a dalej sędziów, podsędków, adwokatów, prokuratorów i całej
reszty pomniejszych urzędników. Mimo to jego wartość poznawcza jest oczywista.
Pod tym względem daje się ona porównać z „Trybunałem Głównym Koronnym
siedmią splendorów oświeconym” Andrzeja Lisieckiego, czynnego instygatora
(oskarżyciela), a więc tak jak Heidenstein teoretyka i praktyka w jednej osobie.
Jak wskazuje tytuł dzieła, uwaga autora skupiła się na środowisku prawniczym,
ze szczególnym wskazaniem na sędziów Trybunału Koronnego. Dla szlachty sąd
stanowy był niezwykle ważnym gremium (od 1578 r.), wybieranym przez nią samą
na roczną kadencję na tzw. sejmikach deputackich. W jego rękach znajdowały się
najdroższe klejnoty szlacheckie: substancja, czyli mienie, zdrowie, wolność, honor
i sława116. Nic więc dziwnego, że przedstawiciele stanu szlacheckiego byli osobi
ście zainteresowani, aby wyroki ferowali ludzie pozytywni pod względem etycz
nym i merytorycznym. Na takie same wartości wskazywał Lisiecki. Jego trybunał
miał być jak areopag Solona, który tworzyli ,,[...] ludzie stateczne, dobre, roz
sądne, doświadczenia w rzeczach wielkiego”117. Jego sędzia powinien znać prawo
i zgodnie z nim procedować. Trzeba, aby w każdym przypadku kierował się zasadą
sprawiedliwości opartej na współmierności winy i kary, podyktowanej przepisami
prawnymi. Uważał bezstronność i obiektywizm za niezbędne warunki sędziow
skiego wzorca. ,,Sędzia zły i łakomy [...] nie patrzy na niewinność, nie patrzy na
prawo, ani na racje. [...] Sędzia zły i gniewliwy”118, a także przewrotny, korzysta
z pretekstów, aby obwinić niewinnego, a rzeczywistego winowajcę pozostawia bez
kary. W ten sposób pozbawia poczucia bezpieczeństwa i wolności uczciwą i pra
worządną większość. Wzorowy sędzia ma być w czynieniu sprawiedliwości Bogu
podobny, postępować w zgodzie z własnym sumieniem, trzymać się litery prawa
i dążyć do ferowania wyroków mieszczących się w złotym środku, między zbytnią
114
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surowością a nadmierną łagodnością. Taki ,,[...] sędzia, który na sławę i na usługę
Ojczyzny urząd swój przyjmuje, który nie ulega przekupstwu, jest godzien sławy
nieśmiertelnej”119.
Jeszcze wyższe oczekiwania niż do deputatów, z racji nadrzędności, kierował
Lisiecki do marszałków Trybunału. Wymagał, aby byli oni wzorem i przykładem
godnym naśladowania dla pozostałych deputatów, aby pod względem moralno–
profesjonalnym przewyższali podwładnych. Ponadto do ich powinności należał
nadzór nad regestami, dbałość o powagę instytucji, kontrola nad właściwym zacho
waniem uczestników rozpraw, zapewnienie ochrony na okoliczność wtargnięcia
osób postronnych i zakłócania pracy sądu. Jeszcze większy ciężar gatunkowy
wydaje się mieć odpowiedzialność za jakość procedowania i jego transparentność,
wykluczająca przewlekłość w orzekaniu, wszelkie naciski na sędziów, a także
zmowę tych ostatnich co do kształtu werdyktu120.
Najmniej uwagi poświęca Lisiecki urzędowi instygatora, który sam sprawo
wał. Jeśli nie liczyć zdawkowych określeń oskarżyciela typu ,,wszystkich zbrodni
główny nieprzyjaciel”121, można by wyciągnąć wniosek, że ta profesja znalazła się
poza zainteresowaniem autora. Z drugiej strony jednak poprzez sam fakt wpisa
nia jej w system sądowy musiała ona podlegać takim samym powinnościom, jakie
obowiązywały wszystkich urzędników trybunału.
Mimo wspomnianych niedostatków, wkład Goślickiego, Górskiego, Heiden
steina i Lisieckiego w kreowanie i odtwarzanie staropolskiego wzorca urzędnika
jest trudny do przecenienia. W przypadku pozostałych autorów mamy najczęściej
do czynienia z marginalnym wzmiankowaniem. Jest ono obecne u Modrzewskiego
w postaci sugestii, aby na starostów powoływać takich, którzy potrafią zagwa
rantować spokój, zaś generalnie urzędników ziemskich rekrutować ze szlachty
osiadłej w danej ziemi, „[...] aby nie był niedbały w swoim urzędzie, jeżeli by
gdzie indziej miał mieszkać, a urzędowi swemu gdzie indziej dosyć czynić”122.
U Jana Żabczyca pojawia się postulat bezstronności i sprawiedliwych wyroków
adresowany do sędziów123. U Senatora Anonima jest nieco więcej. Wymaga on od
wojewodów ścisłej współpracy z królem, dbania o właściwą jakość i częstotliwość
wieców sądowych, o pilne uzupełnianie wakatów na niższych urzędach, o kon
trolę nad targami i jarmarkami, cenami i grzywnami, aby nie rosły ponad miarę,
o zwoływanie w razie potrzeby pospolitego ruszenia z uwzględnieniem w nim
obecności kasztelanów. Kasztelani mieli decydować o zwalnianiu ze służby woj
skowej chorych, starych i niezdolnych do wojaczki, a jednocześnie w taki sposób
doprowadzić na miejsce zbiórki pozostałych, aby po drodze nie czynili szkód. Od
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starostów oczekiwał autor skutecznego sądownictwa i dbałości o bezpieczeństwo
na drogach. Od sędziów, podsędków i pisarzy wymagał przysięgi, jako warunku
urzędowania, a także kontroli roztaczanej przez dwóch pierwszych nad tym trze
cim. Pozostałym, a więc podkomorzym, chorążym, wojskim, stolnikom, cze
śnikom, łowczym i koniuszym, zalecał utrzymywanie gotowości na ewentualny
przyjazd króla. Jednocześnie ubolewał, że praktyka w tej mierze pozostawia dużo
do życzenia, że nie wszyscy urzędnicy znają swoje kompetencje, a to — według
autora — stanowi główną przyczynę nierządu124.
Powyższy przegląd powinności urzędniczych w żadnym razie nie aspiruje do
pełnego wykazu. Odzwierciedla jedynie, które z owych powinności były istotne
dla autorów analizowanych zwierciadeł. Tym samym przemawia za uznaniem
kompetencji zawodowych za warunek sine qua non lansowanych wzorców, nie
tylko urzędnika, lecz także wszystkich pozostałych. Co więcej, właśnie uwarun
kowania profesjonalne są punktem wyjścia do ich rozróżniania i wyodrębniania
jednych od drugich.
Wzorzec urzędnika nie byłby pełny, gdyby pominąć w nim ostatni rodzaj
uwarunkowań o charakterze społecznym. Dotyczyły one zarówno sfery domowej,
jak i publicznej. W pierwszym przypadku realizowały się w byciu dobrym synem,
mężem i ojcem. Każdy syn — zgodnie z patriarchalnym systemem wartości —
winien być posłuszny woli rodziców, okazywać im miłość, szacunek, wspierać ich
na starość125 i całym życiem potwierdzać i podnosić znaczenie swojego rodu:
Sława w oczach dobra rodziców pomnażać,
Śladem spraw zacnych przodków iść126.

Powinien też w stosownym czasie zawrzeć związek małżeński oparty na
równości stanowej, majątkowej, wiekowej i z tego związku doczekać się dzieci.
„Wiele szczęścia senatorowi przysparzają owoce przyszłego pokolenia, czyli liczba
i zacność potomstwa. Jest ono przecież największym dobrodziejstwem udzielo
nym przez Boga i dzięki niemu jak gdyby nie umieramy”127 — pisał Goślicki.
Miłość do małych dzieci — przekonywał Bartosz Paprocki — to naturalny bodziec
zwielokratniający miłość do Rzeczypospolitej. Natomiast posiadanie dorosłych
synów było równoznaczne z zapewnieniem sobie grona wiarygodnych dorad
ców, „[...] krew krwi wierniejsza i życzliwa zawsze jest”128. Stąd też Orzechowski
wyżej stawiał hetmana Jana Tarnowskiego od arcybiskupa gnieźnieńskiego Piotra
Gamrata129. Potomstwo, zwłaszcza męskie i odpowiednio liczne to radość i obo
wiązek każdego rodzica. Trzeba mu zapewnić:
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Dobre ćwiczenie,
Poczciwe wychowanie130.

Należy także możliwie najlepiej zadbać o jego przyszłość. Ten postulat był
akceptowany i realizowany. Świadczą o tym powszechne zabiegi i nakłady na edu
kację, liczne instrukcje rodzicielskie i zapisy testamentowe.
Staraniom o rodzinę, także dalszą, powinny towarzyszyć starania o własną
majętność, bezpieczeństwo ekonomiczne najbliższych, a także o kondycję podda
nych. Wprawdzie w analizowanych zwierciadłach brak szczególnego zaintereso
wania ich autorów sprawami gospodarczymi, wystarczy jednak poczytać liczne
i często wznawiane poradniki rolnicze z epoki131, aby przekonać się, że ten wymóg
w ówczesnym systemie wartości zajmował ważne miejsce. Wzorowy urzędnik jest
więc synonimem dobrego gospodarza, osobiście kierującego własnym folwarkiem,
kompetentnego i pracowitego, a także ludzkiego pana. Wprawdzie Modrzewski132
i wielu innych odnotowywali odstępstwa w tej mierze, nigdy jednak nie docze
kały się one społecznego przyzwolenia i akceptacji. Oczekiwania wyrażano jasno
i jednoznacznie. Właściciel folwarku: „Poddanych ma bronić, szanować tak, jako
tych, z których prace żyje”133. Andrzej W y c z a ń s k i dowiódł, że nie były to puste
słowa, bowiem szlachta potrafiła realnie stanąć po stronie chłopów134. Warto przy
tym podkreślić, że problem z poszanowaniem podmiotowości pracowników mają
każde czasy, z naszymi włącznie, mimo że prawo i opinia społeczna są w tej spra
wie jednoznaczne.
Obok aktywności domowej, prywatnej od każdego urzędnika, tak samo
zresztą jak od każdego szlachcica, oczekiwano aktywności publicznej. Z jednej
strony dotyczyła ona najbliższego otoczenia, a więc otwarcia się na relacje przyja
cielskie135 i sąsiedzkie, znaczone walorami utylitarnymi i ludycznymi. Pozwalały
one, zważywszy na staropolską gościnność, nie tylko przyjemnie spędzać czas, ale
w razie niepowodzeń w postaci kataklizmów czy nieurodzajów liczyć na realną
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J. Ż a b c z y c, Praktyka dworskie, s. 32.
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pomoc i wsparcie. Z drugiej strony sprawy lokalne nigdy nie powinny przesła
niać perspektywy państwowej. Dla urzędników ziemskich miała ona być w takim
samym stopniu oczywista, jak dla ich centralnych odpowiedników. I w rzeczywi
stości była. Realizowała się w uczestnictwie w zjazdach sejmikowych i sejmowych,
gdzie kondycja Rzeczypospolitej stawała się tematem wiodącym. W duchu jedno
ści ideałów ziemiańskich i obywatelskich pisali czołowi przedstawiciele literatury
pięknej (Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Andrzej Zbylitowski). Wyrażali troskę
o stan obrony, o gotowość zbrojną, odmieniając dobro ojczyzny przez wszystkie
przypadki. Poczucie obywatelskości wzmocnione uczuciami patriotycznymi jest
wszechobecne. Dotyczy nie tylko analizowanych zwierciadeł. Przebija z mów
parlamentarnych, testamentów136, utworów okolicznościowych i sylw137 pisa
nych na użytek domowy. Stanowi nieodłączną część wzorca urzędnika, ale także
wszystkich pozostałych — gospodarza, dyplomaty czy żołnierza. Rzeczpospolitą
„[...] nad wszystko trzeba przedkładać i wszystkie prace dla niej mężnie i śmiele
podejmować”138 — napominał Modrzewski. To napomnienie o obowiązku pracy na
rzecz ojczyzny, wykonywanej jak najlepiej, związanej z zajmowanym miejscem
i urzędem, a także z aktualną sytuacją (pokój, wojna), odbija się echem nie tylko
w zwierciadłach, ale całym dorobku piśmienniczym XVI i XVII w. Bez względu na
sympatie polityczne autorów, bez względu na mody literackie czy poziom wypo
wiedzi, świadomość obywatelska nowożytnej szlachty jest faktem oczywistym
i niepodważalnym. Już samo postawienie znaku równości pomiędzy pojęciami
civis bonus i „syn koronny”139, tożsamymi z pojęciem szlachcica, wskazuje na ści
słą zależność między tym ostatnim a państwem. Przy tym była to zależność nie
równoprawna, paternalistyczna, służebna, wymagająca nie tylko nakładu pracy ale
przede wszystkim pozytywnej emocji, synowskiego uczucia, patriotyzmu. Amor
patriae uosabiana i deklarowana na każdym kroku przez różnego autoramentu
anonimowych miłośników ojczyzny (philopolites)140, przez pamiętnikarzy (Jerzy
Ossoliński, Jan Chryzostom Pasek i innych), biografów (Stanisław Orzechowski,
Reinhold Heidenstein), autobiografów (Krzysztof Pieniążek), kaznodziejów (Piotr
Skarga), poetów i moralistów, to wymóg kardynalny i wszechobecny. Z racji
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bogactwa źródłowego stanowił on częsty temat osobnych studiów141. Na użytek
omawianego tu wzorca wystarczy jedynie konstatacja, że każdy urzędnik (tak,
jak każdy szlachcic) służy dobru Rzeczypospolitej w czasie pokoju, na wypadek
wojny mężnie staje do walki, a jeśli trzeba, jest gotów — tak jak wojownicy sar
maccy Szymona Starowolskiego142 — oddać za nią życie.
Wzorzec urzędnika nie byłby pełen, gdyby pominąć ostatni element przesą
dzający o doskonałości jego wizerunku, a więc aspekt religijny, a ściślej rzecz
biorąc chrześcijański. Jak pisał Goślicki: „Gdyby zaś komu przyszło rządzić bez
Boga, czyli bez boskiej woli, mądrości i roztropności, to wtedy nie tylko całe pań
stwo, ale i życie jednostek musi stać się nieszczęśliwe i nędzne, na próżno bowiem
ktoś dba o swój kraj jeśli Bóg nie jest tego kraju strażnikiem i ochronicielem”143.
To zdanie to kwintesencja szlacheckiego stosunku do religii. To także postać
doskonałej i skończonej definicji porządkującej relacje Bóg — państwo — obywa
tel, pomiędzy którymi istnieje nierozerwalny związek. W tym kontekście granica
między sacrum a profanum praktycznie przestała istnieć. Sfera świecka została
wprowadzona w orbitę transcendencji i etyki chrześcijańskiej, te zaś przesądziły
o wartości sfery świeckiej. Bez odwołania się do Boga każdy rodzaj aktywności,
dokonującej się na płaszczyźnie publicznej i prywatnej, traci moralną legityma
cję i nie może przynieść dobrych skutków. Z tych powodów religia odmierzała
każdy etap ludzkiego życia, od narodzin do śmierci, a także po niej. Z tych samych
względów stanowiła bezdyskusyjny argument wszelkich decyzji politycznych.
Jednocześnie przesądzała o pozytywnej weryfikacji każdego wzorca. Była faktem
społecznym, którym nie mógł zachwiać ruch reformacyjny. Ten ostatni przyniósł
antagonizmy dogmatyczne, ale w żadnym wypadku nie podważył istnienia Boga.
Wręcz przeciwnie, pogłębił świadomość religijną, przez co Bóg stał się jeszcze
bliższy i jeszcze bardziej obecny, pod warunkiem, że mieścił się w granicach
wyznaczonych przez chrześcijaństwo. W tym aspekcie kontrreformacja niczego
nie zmieniła. Oswojone sacrum substancjonalnie i sprawczo pozostawało takie
samo. Miało tę samą wagę i moc, i w takim samym stopniu powinno zaznaczać
swoją obecność na każdym etapie egzystencji państwowej i obywatelskiej. Trudno
w tym momencie zgodzić się z często pojawiającą się w literaturze przedmiotu
tezą o ureligijnieniu wzorców i wzorów osobowych w XVII w., popartą dokona
niami literackimi Józefa Wereszczyńskiego, Piotra Skargi, Wacława Kunickiego
czy Szymona Starowolskiego. To prawda, że każdy z nich położył silny akcent na
sferę religijną, ale źródła tego nacisku należy wiązać raczej z sytuacją wyznaniową
i polityczną. Wzmocnienia nie wymagał sam Bóg ani chrześcijaństwo. Autorzy
poszukiwali podstaw do legitymizacji i uprzywilejowania tylko dla jednego
141
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z nurtów chrześcijańskich, dla katolicyzmu, jako najwłaściwszej orientacji wyzna
niowej. Stąd też stali się wyrazicielami jednej opcji, ich zdaniem jedynie słusznej,
i do takiego wyboru chcieli skłonić całą szlachtę. Przy tym nie było to zadanie
łatwe. Wprawdzie innowiercy, z uwagi na skromny wymiar rodzimej reformacji,
nie stanowili szczególnie trudnej przeszkody. Gorzej było ze szlacheckim antykle
rykalizmem, o którym wnikliwie wcześniej pisał Andrzej Wyczański, a ostatnio
Urszula A u g u s t y n i a k144, a który kładł się długim cieniem na postawy proko
ścielne, a jeszcze ściślej rzecz ujmując — prorzymskie. Mimo owych przeciwności
rekatolicyzacja stała się faktem. O jej ostatecznym zwycięstwie przesądziły wojny
XVII w., kiedy to Rzeczpospolita musiała zmagać się z prawosławną Moskwą
i protestancką Szwecją, a także z islamską Turcją. Wszelkie konflikty zbrojne,
wszelkie zagrożenia płynące z zewnątrz w każdym czasie przyczyniają się do
pogłębienia świadomości i wzmocnienia poczucia tożsamości. W tym przypadku
narodowa racja stanu została powiązana z ortodoksją katolicką145, przez co została
stworzona podwójna przeciwwaga dla nieprzyjaciół Rzeczypospolitej. Polak to
katolik, który miał bronić niepodległości państwa i czystości wiary, ale jego zwią
zek z Bogiem rozgrywał się na takich samych zasadach, jak w poprzednim stuleciu:
na zewnętrznie manifestowanej pobożności, na praktykach religijnych i hojności
na rzecz instytucji kościelnych, a przede wszystkim na codziennej potwierdzonej
słowem i czynem osobistej relacji z Opatrznością. Jedyna różnica dotyczy szyldu
instytucjonalnego, który przeszedł od relatywizmu do wartości bezwzględnej, od
chrześcijanina i „raczej katolika” do „przede wszystkim katolika”. Mamy więc
tutaj do czynienia nie tyle z ureligijnieniem wzorców, co z ich instytucjonalną
kategoryzacją. Treść zasadnicza pozostawała bez zmian.
Jak wynika z powyższych rozważań, wzorzec urzędnika to wypadkowa wielu
uwarunkowań i wymogów odnoszących się do sfery publicznej i prywatnej. Rosły
one proporcjonalnie do zakresu władzy i mocy sprawczych przypisanych do
danego stanowiska. W tym kontekście autorzy analizowanych zwierciadeł najwię
cej uwagi poświęcili wielmożnym czyli senatorom, ze szczególnym wskazaniem
na kanclerzy. W dalszej kolejności w orbicie ich zainteresowań znaleźli się kance
liści i sędziowie (trybunalscy). Znacznie rzadziej wspominano o urodzonych, czyli
pozostałych urzędnikach. Resztę zaś, których istnienie usprawiedliwiała jedynie
fasadowa tytulatura, pomijano milczeniem.
Przyjęta podstawa źródłowa pozwoliła na uchwycenie całości lansowanego
wówczas wizerunku przy zastrzeżeniu, że mamy tu do czynienia z jego ujęciem
pionowym, wspólnym dla XVI i pierwszej połowy XVII stulecia. Aby przejść do
analizy w perspektywie poziomej i wskazać na ewolucyjność wzorców należałoby
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znacznie wydłużyć zakres chronologiczny, a tym samym przekroczyć ramy niniej
szego artykułu. Mentalność bowiem i wzorce, które stanowią jeden z jej elementów
składowych, zmieniają się bardzo wolno i zawsze wtórnie do przeobrażeń zacho
dzących w obrębie polityki, gospodarki i społeczeństwa. Niemniej jednak już samo
uchwycenie tego wzorca jest punktem wyjścia do kolejnych badań. Uprawnia ono
też do konstatacji, że urzędnicy szlacheccy w żadnym razie nie mieścili się w tech
nokratycznej konwencji Maxa Webera, sprowadzonej do odhumanizowanego
ideału biurokraty, dla którego poza pracą nic innego nie miało istnieć. Wzorzec
obecny w zwierciadłach staropolskich ma zdecydowanie bardziej ludzki wymiar,
a jego obecność we wzorach osobowych zdaje się ten fakt potwierdzać. Jako taki
był bardziej przystawalny do rzeczywistych potrzeb i ludzkich możliwości, stąd
tak powszechnie przywoływano takich bohaterów, którzy potrafili się do niego
dostroić. Dla Orzechowskiego i Modrzewskiego taką postacią był hetman Jan
Tarnowski, dla Zamoyskiego podkanclerzy Piotr Myszkowski, dla Lubienieckiego,
Heidensteina i Petrycego kanclerz Jan Zamoyski, dla Paprockiego Andrzej
Tęczyński, dla Kacpra Siemka Jan Zebrzydowski. W przeciwieństwie do wzorców,
wzory osobowe zawsze podlegały relatywizacji. Niemniej jednak przypisywanie
autentycznym osobom cech typowych dla wzorców świadczy o sile oddziaływania
tych ostatnich. Nie wyklucza przy tym pozamerytorycznych, a wręcz osobistych
pobudek towarzyszących autorom w naznaczaniu własnych utworów nutą pane
giryzmu. W żadnym wypadku jednak nie przesądzają one negatywnie o samych
wzorcach. Wręcz przeciwnie, jeśli te wzorce stają się punktem odniesienia dla uho
norowania wpływowej persony, nawet nieco na wyrost, to znaczy, że ich przesłanie
jest nie tylko odgórnie propagowane i akceptowane, ale także powszechnie akcep
towane i realizowane.
A Model of the Commonwealth Official in the Sixteenth
and Seventeenth Century in the Light of the Old–Polish
Speculum Literature
The eponymous model of a diplomat is based on the old–Polish specula texts written
in the 16th and 17th centuries by such authors as Stanisław Orzechowski, Andrzej Frycz
Modrzewski, Wawrzyniec Goślicki, Jakub Górski, Reinhold Heidenstein, Jan Żabczyc,
Kacper Siemek, and many others. A majority of them were employed in the state
administration. And all of them presented similar views on the model of state official,
despite the differences between them, that is the period of their writing activity, and
the form and quality of their literary narrative. Those similarities included mainly the
protagonists of their texts in the form of depersonalised but personified models which made
it possible for them to distinguish them from the personal models associated with actual
persons. This ascertainment allows us to formulate a new definition of exemplars and role
models (authorities) written from the perspective of the historian. Its essence, besides the
abovementioned division, consists in its difference from earlier sociological definitions,
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but also in setting apart their genealogical, personal, professional and socio–religious
conditions. From this perspective the model official appears as a nobleman (most often),
a wealthy man (preferable), excellently educated, morally positive, the finest professional,
and at the same time a caring guardian of his family, humane master, sympathetic neighbour,
active landowner, good citizen and Christian. The model thus created in the 16th and 17th
centuries is a kind of constant, with no evident transformations brought up by the process
of evolution. At the same time it is not a purely theoretical entity as is testified by the
presence of its requirements in the contemporary promoted role models.
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Sejmik bełski wobec problemów kościelnych
i wyznaniowych Rzeczypospolitej 1587–1668
Wśród ważnych problemów politycznych, militarnych i finansowych Rzeczy
pospolitej XVII w. niebagatelną rolę odgrywały kwestie religijne. Wiązały się
one m.in. z pozycją Kościoła katolickiego, duchowieństwa wyższego i niższego
w hierarchii społecznej oraz ze stosunkiem do innowierców. Problemy te od dawna
poruszano w polskiej historiografii w pracach dotyczących reformacji, kontrrefor
macji, historii Kościoła, a także w kontekście różnych dziedzin życia społecznego
ówczesnej Rzeczypospolitej. Mają swoje stałe miejsce niemal w każdej monografii
sejmikowej. Wśród wielu opracowanych sejmików nie ma do tej pory monografii
sejmiku bełskiego, chociaż jego akta są stosunkowo łatwo dostępne i w większości
stanowią zwarty zespół archiwalny1. Problemy wyznaniowe w województwie beł
skim zasługują na opracowanie z uwagi na skład społeczny i różnorodność wyzna
niową tego terytorium. Nie było ono oczywiście wyjątkowe w Rzeczypospolitej
wielu narodowości i wyznań, ale posiadało swój specyficzny charakter.
Podstawą źródłową niniejszych rozważań są instrukcje poselskie oraz akta
związane z funkcjonowaniem sejmiku bełskiego. Dla badanego okresu akta sej
mikowe zachowały się w stosunkowo dużej liczbie. Większość z nich znajduje się
w Bibliotece Ossolińskich pod sygnaturą 15964. Zbiór ten stanowią odpisy lau
dów sejmikowych, głównie z ksiąg grodzkich bełskich, które sporządził jeszcze
w okresie międzywojennym Wojciech H e j n o s z2. Kwerenda archiwalna i biblio
teczna ujawniła istnienie kolejnych instrukcji oraz ich kopii3, w tym dziesięciu
1

Szerzej o aktach sejmikowych bełskich w Ossolineum: J. S e r e d y k a, Akta sejmiku bełskiego
z czasów Zygmunta III Wazy w zbiorach Ossolineum, [w:] Vetera novis augere. Studia i prace dedyko
wane profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. S. G r o d z i s k i, t. II, Kraków 2010, s. 911–919.
2
W zbiorze tym znajduje się 41 instrukcji bełskich na sejmy lat: 1587/1588, 1592, 1605, 1606,
1607, 1619, 1620, 1621, 1624, 1625, 1627, 1631, 1635 II, 1637 II, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642,
1643, 1645, 1646, 1647, 1649, 1649/1650, 1652 I i II, 1653, 1654 I i II, 1655, 1658, 1659, 1661, 1662,
1664/1665, 1666 II, 1667, 1668 I, II, III.
3
Są to instrukcje na sejmy: 1592 (BN, BOZ 1809, t. I, k. 159–161v; druk: Scriptores Rerum
Polonicarum. Dyaryusze i akta sejmowe. R. 1591–1592, t. XXI, wyd. E. B a r w i ń s k i, Kraków 1911,
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niezestawionych w „zbiorze Hejnosza”. Dodatkowych informacji dostarczają także
sumariusze instrukcji sejmikowych. Sumariusze, które zawierają artykuły bełskie,
znane mi są dla sejmów z lat 1615, 1619 i 16244. Łącznie dysponuję instrukcjami
województwa bełskiego na 51 sejmów z 76 odbytych w latach 1587–16685. Na
sejmiku bełskim zostały jednak sporządzone maksymalnie 74 instrukcje, bowiem
sejmik przed sejmem 1665 i zwyczajnym 1666 r. został zerwany6. Zachowało się
więc 69% wszystkich instrukcji powstałych w badanym okresie.
SPRAWY KOŚCIELNE
1. STAN POSIADANIA KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO
W WOJEWÓDZTWIE BEŁSKIM

Województwo bełskie było podzielone pomiędzy trzy diecezje obrządku łaciń
skiego. Większość jego obszaru wchodziła w skład diecezji chełmskiej, jedynie
powiat lubaczowski znajdował się pod jurysdykcją diecezji przemyskiej, a ziemia
buska — archidiecezji lwowskiej. Wiązało się to z późniejszym od powstania
struktury terytorialnej Kościoła łacińskiego na Rusi włączeniem tych terytoriów
w skład pierwotnej ziemi bełskiej, tworzących razem obszar województwa beł
skiego, utworzonego w 1462 r. po likwidacji lenna mazowieckiego i inkorporowa
niu omawianej ziemi do Korony7.

s. 197–201), 1593 (BCzart., 340, k. 185–188; BN, BOZ 1809, t. I, k. 168–171), 1595 (BCzart., 2724,
s. 129–132), 1596 (BN, BOZ 1809, t. I, k. 209–212v), 1598 (BCzart., 2234, s. 131–133; 2724, s. 59–
62), 1600 (BN, BOZ 1809, t. I, k. 328–329), 1605 (BCzart., 318, s. 279–299, 443–451; 341, s. 4–18;
2235, s. 143–164; AGAD, APP 31, t. I, s. 697–711; druk: A. S o k o ł o w s k i, Przed rokoszem.
Studyjum historyczne za czasów Zygmunta III, RAU whf, t. XV, Kraków 1882, s. 201–212), 1607
(AGAD, AR II, nr 512), 1619 (BN, BOZ 1809, t. I, k. 345–346v), 1624 (AP Lublin, Księgi grabowiec
kie grodzkie Relationum Manifestationum et Oblatorum, nr 80, s. 866–870 [dalej: APL, KGgr. RMO]),
1625 (ibidem, s. 870–877), 1628 (AGAD, AR II, nr 999), 1629 I (ibidem, nr 1012), 1632 II (AGAD,
AZ 3083, s. 43–46), 1634 (Centralnyj Deržawnyj Istoryčnyj Archiv Ukrajiny we Lwowie, fond 1, opys
1, sprawa 219, s. 420–425 [dalej: CDIAUL, f. 1, op. 1]), 1637 I (BOss., 1926, k. 74–78), 1639 (ibidem,
k. 64–66), 1643 (BPAN Kórnik, 347, s. 362–369).
4
Sumariusz artykułów sejmików koronnych na sejm 1615 r. (AGAD, AR II, nr 553), 1619 (ibi
dem, nr 702), sumariusz artykułów z sejmików powiatowych anno 1624 (BOss., 1926, k. 56–63v).
5
Nie wliczając w to sejmów elekcyjnych.
6
Wskazuje na to brak w źródłach jakichkolwiek śladów, potwierdzających wysłanie posłów na
sejm. O zerwaniu sejmików świadczy też początek instrukcji bełskiej na drugi sejm w 1666 r., w któ
rym pada zwrot: „przepędziwszy szczęśliwie cursum publicznych konsultacyji naszych” (Instrukcja
z 28 września 1666, BOss., 15964, s. 421). Sejmik bełski przed sejmem wiosennym 1666 r. był zrywa
ny dwukrotnie (P. K r a k o w i a k, Dwa sejmy w 1666 roku, Toruń 2010, s. 75, 81).
7
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko–ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII w., Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 33, 37–38.
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Struktura parafialna Kościoła katolickiego w województwie bełskim nie była
silnie rozwinięta w porównaniu do diecezji „etnicznej” Polski, co niewątpliwie
wiązało się z niewielką liczbą parafian wyznających rzymski katolicyzm. Według
ustaleń Andrzeja J a n e c z k a średnia parafia w województwie bełskim skła
dała się około 1630 r. z 12 osad na obszarze 200 km², zatem kilka razy więcej
niż w diecezjach „etnicznej” Polski8. Katolicyzm był dominującym wyznaniem
jedynie wśród szlachty, najczęściej fundującej obiekty sakralne. Natomiast wśród
plebejuszy, a więc grupy społecznej zdecydowanie najliczniejszej, niepodziel
nie dominowało prawosławie9. Przekładało się to na sferę majątkową. W 1578 r.
całość majątków należących do duchowieństwa liczyła jedynie dziewięć osad, co
stanowiło zaledwie 2% całości własności ziemskiej10. Na przestrzeni następnych
50 lat stan posiadania kleru nie uległ znaczącemu zwiększeniu i w 1630 r. własność
duchowna liczyła szesnaście osad wiejskich, co stanowiło tylko 3% wszystkich
dóbr położonych na omawianym terenie11. Podobne wyniki dostarczyło obliczenie
opodatkowanych dymów wiejskich dokonane przez Maurycego H o r n a. Własność
duchowna w 1630 r. liczyła 364 dymy wiejskie, co stanowiło jedynie 2% wszyst
kich opodatkowanych dymów w województwie bełskim12. Nie inaczej wyglądały
proporcje w przypadku miast. Na 31 miast istniejących w omawianym wojewódz
twie w pierwszej połowie XVII w. tylko jedno było własnością duchowną. Był to
Waręż w powiecie bełskim, należący do klasztoru lwowskich brygidek13.
Mimo słabej pozycji ekonomicznej Kościoła katolickiego, postulaty doty
czące problemów kościelnych, skupiających się głównie na płaszczyźnie rywali
zacji majątkowej stanu świeckiego z duchownym, były w badanym okresie często
zgłaszane na forum sejmiku w Bełzie. Jak wspomniano, szlachta bełska była
w przeważającej większości katolicka, naturalne więc było, że to kwestie tej wła
śnie instytucji wyznaniowej budziły największe zainteresowanie. Tym bardziej, że
duchowieństwo katolickie na tle innych wyznań cieszyło się w Rzeczypospolitej
uprzywilejowaną pozycją zarówno majątkową, jak i polityczną. Musiało to gene
rować konflikty ze szlachtą — uprzywilejowanym stanem świeckim. Stąd, gdy
z dezaprobatą odnoszono się w instrukcjach poselskich do tak drażliwych spraw,

8

Ibidem, s. 48–49.
Ibidem, s. 50–51, 56.
10
Ibidem, s. 117.
11
Ibidem, s. 118; M. H o r n, Zaludnienie województwa bełskiego w 1630 roku, RDSG, t. XXI,
1959–1960, s. 74. Był to wynik charakterystyczny dla całej Rusi Czerwonej (idem, Walka chłopów
czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600–1648. Część pierwsza. Zbiegostwo i zbójnic
two karpackie, Opole 1964, s. 13). Podobnie niewielki stan posiadania miało duchowieństwo w woje
wództwie lubelskim (M. U j m a, Sejmik lubelski 1572–1696, Warszawa 2003, s. 128).
12
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza, s. 118; M. H o r n, Zaludnienie, s. 79.
13
Ibidem, s. 71, 93. Jak stwierdził M. H o r n, miasteczko to było około cztery razy mniejsze od
przeciętnego miasta w województwie bełskim.
9
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jak przejmowanie majątków ziemskich przez duchowieństwo czy spory o formę
sądownictwa w sprawach między klerem a szlachtą, wydaje się, że Bełżanie
odnosili się do występowania tych problemów bardziej w odniesieniu do całej
Rzeczypospolitej, a przynajmniej tych województw, w których udział własności
duchownej był znacznie większy, niż w samym województwie bełskim. Miały one
więc bardziej charakter solidarności stanowej aniżeli istotnego problemu dręczą
cego posiadaczy ziemskich w omawianym województwie14. Trzeba też pamiętać,
że szlachta bełska była w przeważającej większości pochodzenia polskiego, przede
wszystkim z Mazowsza15, gdzie procentowy stan posiadania duchowieństwa był
większy i wynosił blisko 9% wszystkich osiedli16.
2. PROBLEM „KOMPOZYCJI” MIĘDZY STANAMI

Problem wyrównania przywilejów i obowiązków stanów duchownego i świec
kiego, czyli tak zwane compositio inter status, sprowadzał się w zasadzie do trzech
podstawowych zagadnień: opłat na rzecz duchowieństwa (dziesięcin), przejmo
wania dóbr szlacheckich przez dostojników kościelnych i wyższy kler oraz jurys
dykcji w sprawach sądowych między duchowieństwem a szlachtą17. Większość
zarzutów związanych z tymi zagadnieniami szlachta kierowała pod adresem pro
wadzących — jej zdaniem — ekspansywną politykę majątkową wysokich dostoj
ników kościelnych oraz niektórych zakonów katolickich. Miały one swoją genezę
w szesnastowiecznych postulatach egzekucyjnych szlachty, dotyczących skarbo
wości i sądownictwa. Pojawiały się w instrukcjach poselskich głównie w pierwszej
połowie XVII stulecia.
W instrukcjach poselskich sejmiku bełskiego sprawa kompozycji między sta
nami zajmowała w grupie zagadnień dotyczących Kościoła i religii istotne miej
sce. Szczególnie drażniącymi szlachtę w wielu województwach problemami18,
które należało rozwiązać, były kwestie płacenia dziesięcin i uregulowanie usta
wodawstwa w zakresie sądownictwa w sprawach majątkowych między szlachtą
a duchowieństwem. Wiązało się to również z przyrostem majątków kościelnych

14

Mogą na to wskazywać również liczne w laudach i instrukcjach bełskich, szczególnie za pano
wania Władysława IV i Jana Kazimierza, wstawiennictwa za kościołami i klasztorami w omawianym
województwie. Dotyczyły one najczęściej ochrony przed roszczeniami wojska. Jako argument prze
mawiający za tym, podnoszono najczęściej zubożenie księży i zakonników, spowodowane najazdami
tatarskimi, a następnie wojnami z połowy XVII stulecia.
15
O pochodzeniu szlachty bełskiej vide A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza, s. 120–124.
16
J. C h o i ń s k a – M i k a, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 12–13.
17
U. A u g u s t y n i a k, Wzajemne pretensje szlachty i duchowieństwa katolickiego w związ
ku z „compositio inter status” w latach trzydziestych XVII w., KH, t. CXIV, z. 4, 2007, s. 43;
A. F i l i p c z a k – K o c u r, Sejmik sieradzki za Wazów (1587–1668), Opole 1989, s. 107.
18
M. U j m a, Sejmik lubelski, s. 130.
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powiększanych przez kler różnymi sposobami, głównie kosztem stanu posiadania
szlachty19.
Do pierwszego problemu sejmik odniósł się w 1604 r. W instrukcji poselskiej
szlachta domagała się utrzymania w mocy konstytucji uchwalonej za panowania
Stefana Batorego20. Chodziło tu szlachcie o konstytucję o dziesięcinach z 1581 r.,
w której uchwalono zawieszenie egzekucji dekretów trybunalskich dotyczących
spraw o dziesięciny do następnego sejmu, na którym miało dojść do kompozycji
stanów21. Kwestia compositio inter status pozostawała w następnych latach nie
rozwiązana, dlatego też szlachta postulowała utrzymanie zawieszenia egzekucji
dekretów trybunalskich w tej sprawie. Taki stan prawny był korzystny dla szlachty
oraz ludności poddanej obciążonej tą powinnością na rzecz kościoła, ponieważ
wstrzymywał ściągalność zaległych dziesięcin. Stąd jeszcze w latach siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych XVI w. to właśnie duchowieństwo było stroną najbar
dziej zainteresowaną przeprowadzeniem kompozycji22.
Do kwestii zaległych dziesięcin sejmik odniósł się w instrukcji z 1606 r.
Postulowano w niej, żeby duchowieństwo kierowało pozew do sądu w przeciągu
trzech lat od momentu niezapłacenia przez szlachcica należności z tytułu czynszów
wyderkafowych i dziesięcin23. Miało to zapewne na celu uniemożliwienie klerowi
kierowania pozwów przeciwko szlachcie, dotyczących spraw sprzed wielu lat.
Jednocześnie powtórzono żądanie wstrzymywania, na każdym szczeblu sądownic
twa, rozpatrywania spraw o dziesięciny do czasu zwołania zjazdu duchowieństwa
i szlachty mającego zająć się kompozycją24.
Na sejmie zwyczajnym w 1635 r. przyjęto szereg konstytucji, będących efek
tem pracy różnych komisji powoływanych na sejmach z lat 1632–1635. Regulowały
one najważniejsze kwestie związane z compositio inter status25. Dotyczyły ogra
niczenia możliwości nabywania przez kler ziemi oraz zabraniały zapisywania na
rzecz Kościoła sum większych niż połowa wartości obciążanych nimi dóbr, czyli
wyderkafy. Ponadto zakazywały apelacji od wyroków kościelnych do Rzymu
19

J. D z i ę g i e l e w s k i, O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej
w latach panowania Władysława IV, Warszawa 1986, s. 86.
20
Instrukcja z 8 grudnia 1604, BOss., 15964, s. 67; A. S o k o ł o w s k i, Przed rokoszem, s. 201–
212. Na s. 213–227 autor ten opublikował również tak zwane artykuły bełskie, podane na sejm 1605 r.
autorstwa kanclerza Jana Zamoyskiego.
21
Volumina Constitutionum, t. II, vol. 1, do druku przygotowali S. G r o d z i s k i, I. D w o r n i c k a,
W. U r u s z c z a k, Warszawa 2005, s. 451 [dalej: VC].
22
J. D z i ę g i e l e w s k i, Sprawa compositio inter status w latach 1632–1635, KH, t. XC, 1983,
z. 1, s. 90–91.
23
Instrukcja z lutego 1606 r., BOss., 15964, s. 73; A. S o k o ł o w s k i, Przed rokoszem, s. 219.
24
Postulat ten zawarty był w tak zwanych artykułach bełskich na sejm 1605 r., które były w isto
cie projektami konstytucji sejmowych autorstwa Jana Zamoyskiego (ibidem, s. 218).
25
VC, t. III, vol. 2, do druku przygotowali S. G r o d z i s k i, M. K w i e c i e ń, A. K a r a b o w i c z,
Warszawa 2013, s. 259–260.
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w sprawach kryminalnych między duchowieństwem a szlachtą, a w sprawach
cywilnych dotyczących dóbr ziemskich uznawały sądy ziemskie i podkomorskie
za pierwszą instancję oraz Trybunał za najwyższy sąd apelacyjny, właściwy do
sądzenia tego typu spraw. Konstytucja o dziesięcinach nakazywała zaś biskupom
respektowanie kontraktów między szlachtą i klerem o zamianie dziesięciny snopo
wej na pieniężną. Ta ostatnia forma była korzystniejsza dla szlachty26.
Kompromis zawarty w sprawie kompozycji na sejmie zwyczajnym 1635 r.
nie zadowolił w pełni zarówno duchowieństwa, jak i szlachty, która skarżyła się
na kler i wyższe duchowieństwo o nieprzestrzeganie zawartych w konstytucjach
postanowień oraz o to, że nie wszystkie ustalenia były egzekwowane27. Sejmik
bełski w instrukcjach na sejmy 1637 r. zwyczajny i 1638 r. poświęcił obszerny
artykuł sprawie compositio inter status. W kwestii dziesięcin sejmik domagał się,
„aby już dostateczne uspokojenie na tym sejmie stanęło, a które by transakcyje
zaszły i do grodów podane były, aby perpetuis temporibus in suo robore zosta
wali”28. Chodziło tu szlachcie zapewne o dokonane już w kontraktach zamiany
dziesięciny snopowej na pieniężną. Wszystkie natomiast trwające „akcyje” o dzie
sięciny miały zostać wstrzymane do czasu, aż „we wszystkich punktach compositio
inter status efektu swego nie weźmie”. Przyczyną niewejścia w życie wszystkich
punktów kompozycji były składane po sejmie, najczęściej przez duchowieństwo,
protesty przeciw poszczególnym konstytucjom29. Dlatego Bełżanie postulowali,
„żeby takowe protestacyje po sejmie uczynione, które in facie Reipublicae przy
konkluzyjej sejmowej nie były wspominane, nic nie przeszkadzały ad executionem
napisanych konstytucyji”.
Kwestia dziesięcin powróciła do instrukcji poselskich jeszcze w latach pięć
dziesiątych XVII stulecia. Wiązało się to bezpośrednio ze zubożeniem szlachty
i ludności poddanej w wyniku grabieży oraz zniszczeń dokonywanych przez żoł
nierzy zarówno obcych, jak też własnych. W związku z tym narastały problemy
szlachty i ludności poddanej z terminowym płaceniem nie tylko podatków uchwa
lanych na sejmach, lecz także powinności na rzecz duchowieństwa. W instruk
cjach poselskich na sejmy zwyczajny i nadzwyczajny w 1652 r. szlachta bełska
skarżyła się, że duchowni według dawnych kontraktów upominają się o dziesię
ciny wytyczne, czyli snopowe. Stąd żądanie sejmiku, aby na sejmie konstytucja
z roku 1635 o dziesięcinach została przypomniana i ponownie zatwierdzona30.
Z kolei w instrukcji na sejm nadzwyczajny 1654 r. szlachta postulowała, żeby
26

Szczegółowo postanowienia tych konstytucji omówił J. D z i ę g i e l e w s k i, Sprawa composi
tio inter status, s. 89–90.
27
U. A u g u s t y n i a k, Wzajemne pretensje, s. 53.
28
Instrukcja z 9 grudnia 1636, BOss., 1926, k. 76; Instrukcja z 30 stycznia 1638, BOss., 15964,
s. 153.
29
J. D z i ę g i e l e w s k i, O tolerancję, s. 103.
30
Instrukcja z 15 grudnia 1651, ibidem, s. 258–259; Instrukcja z 11 czerwca 1652, ibidem, s. 263.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

SEJMIK BEŁSKI 1587–1668

205

„księża do poborów przykładali się”, przeznaczając na ten cel część dochodów
płynących z dziesięcin lub mesznego, czyli podatku przysługującego parafii za
odprawianie mszy w kościele. Szlachta uznała takie żądanie za zasadne, gdyż jej
zdaniem „stanu duchownego nie tak gravi sensu incommoda belli dotykają”31.
W instrukcji poselskiej na sejm 1655 r. sejmik bełski wskazywał na wiele znisz
czonych wskutek samowoli żołnierskiej majątków ziemskich w województwach
bełskim i wołyńskim, które są obciążone wyderkafami. Postulowano więc, żeby
zmniejszyć prowizję kościelną z tych dóbr z zapisanych w konstytucji z 1635 r. z
siedmiu złotych od stu, do pięciu32. Narzekano także na proboszczów, którzy przed
sądami żądali dziesięcin nie tylko od posiadłości dworskich, „jako jest zwyczaj
w województwach naszych ruskich”, lecz także od chłopów. Stąd posłowie bełscy
mieli się starać, żeby „przykładem wielkopolskim IMć księża plebani do poborów
respektem dziesięcin od poddanych przykładali się”.
Postulaty większego wkładu w obronę kraju były zgłaszane przez szlachtę
bełską pod adresem duchowieństwa szczególnie w czasie wojny lub gdy istniało
realne nią zagrożenie. W 1606 r. postulowano, żeby płacone przez duchowieństwo
annaty były oddawane do skarbu i przeznaczane na utrzymanie wojska kwarcia
nego. Duchowni, którzy nie chcieli się podporządkować, mieli być karani i uisz
czać podwójną kwotę zgodnie z konstytucją sejmową33.
Natomiast w latach 1618–1620, kiedy Rzeczpospolita znalazła się w trudnej
sytuacji finansowej i militarnej po wojnach moskiewskich, konfederacjach woj
skowych, najazdach tatarskich oraz pojawiającego się widma agresji ze strony
Imperium Osmańskiego34, szlachta żądała od duchowieństwa wyprawienia z dóbr
kościelnych wybrańców, a także niezwalniania z tego obowiązku sołtysów i wój
tów35. W myśl bowiem statutów Kazimierza Wielkiego wszyscy sołtysi i wójtowie
z dóbr kościelnych byli zobowiązani do uczestniczenia w pospolitym ruszeniu.
Koszty ich wyprawy, jak i ewentualne straty poniesione przez nich miały być
pokrywane przez duchowieństwo36. Kler bronił się jednak przed tym obowiązkiem
przywołując swoje szerokie przywileje i zaprzestał wysyłania wójtów na wojnę, co
31

Instrukcja z 20 maja 1654, ibidem, s. 280.
Instrukcja z 28 kwietnia 1655, ibidem, s. 288–289; VC, t. III, vol. 2, s. 259.
33
Instrukcja z lutego 1606 r., BOss., 15964, s. 73. Szlachta bełska nawiązywała tu do konstytucji
z 1569 r. (VC, t. II, vol. 1, s. 247).
34
A. F i l i p c z a k – K o c u r, Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648, Warszawa 2006, s. 114–
135; J. P i e t r z a k, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wrocław 1983,
s. 12–15, 23.
35
Instrukcja z 11 grudnia 1618, BOss., 15964, s. 95; Instrukcja z 23 września 1620, ibidem, s. 99.
Tego samego obowiązku domagano się również od wójtów i sołtysów z dóbr królewskich.
36
H. K a r b o w n i k, Ciężary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa od roku 1381 do po
łowy XVII wiek, Lublin 1980, s. 80. Autor stwierdził, że w praktyce koszty wysyłania wójtów i sołty
sów na wyprawy wojenne były przenoszone przez duchownych posiadaczy ziemskich na ludność
poddaną.
32
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doprowadziło do konfliktu ze stanem szlacheckim. W początkach XVII w. konflikt
ten zaczął jednak zanikać37, sprawa więc pozostawała nieuregulowana, czyli po
myśli duchowieństwa. Szlachta bełska nadal widziała szansę na poprawę sytuacji
militarnej w większym wkładzie stanu duchownego w dziedzinę obronności kraju.
Bełżanie jeszcze w instrukcji na sejm zwyczajny 1629 i nadzwyczajny 1634 r.
powtarzali żądanie wyprawiania na służbę wojenną wójtów i sołtysów z dóbr
duchownych38.
Niezależnie od obowiązków i przywilejów szlachta domagała się od ducho
wieństwa także „okazjonalnego” wsparcia finansowego na rzecz obrony pań
stwa, czyli donatywy39. W instrukcjach bełskich postulaty tego typu pojawiały się
w latach wojennych połowy XVII w. Przed sejmem 1649/1650 r. szlachta bełska
wzywała duchownych, „żeby dostatków swoich nieco udzielili, przynajmniej na
wypłatę tak wielkich nieznośnych długów”. Motywowała to tym, że kler do tej
pory żadnego subsydium na ten cel nie przekazał, mimo posiadania „tak wysokich
fortun”40. Tego typu postulaty nie były jednak skierowane przeciwko całości stanu
duchownego, lecz dotyczyły głównie najwyższych i najzamożniejszych dostojni
ków kościelnych. Podobnie w artykule dotyczącym sreber kościelnych w instruk
cji poselskiej na sejm 1658 r., gdzie Bełżanie domagali się, aby duchowni, którzy
„fundacyja i beneficyja wielkie mają” nie zasłaniali się wydanym już srebrem
na zapłatę piechocie łanowej, ale wspólnie ze szlachtą uczestniczyli w płaceniu
podatków. Natomiast z mniej zamożnych klasztorów i kościołów w województwie
bełskim, które oddały już naczynia liturgiczne na zapłatę wojsku, miano już więcej
ich nie wybierać41. Kilka lat później znów dostało się wyższemu duchowieństwu,
a szczególnie biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Trzebickiemu, którego posło
wie bełscy mieli się pytać na sejmie, dlaczego z księstwa siewierskiego, będącego
w administracji biskupów krakowskich, jako książąt siewierskich, nie oddano żad
nych subsydiów do skarbu, mimo że to biskup właśnie „niemal był inventor et
motor huius subsidii”42.
37

Ibidem, s. 80–81.
Instrukcja z 12 grudnia 1628, AGAD, AR II, nr 1012; Instrukcja z 26 czerwca 1634, CDIAUL,
f. 1, op. 1, sp. 219, s. 453.
39
O donatywach vide A. F i l i p c z a k – K o c u r, Skarbowość, s. 66–67.
40
Instrukcja z 11 października 1649, BOss., 15964, s. 238.
41
Instrukcja z 21 czerwca 1658, ibidem, s. 324. W szczególności wstawiano się za klasztorem
bernardynów sokalskich i dominikanami bełskimi o zwolnienie z wydawania sreber.
42
Instrukcja z 18 października 1664, ibidem, s. 407. Szlachta nawiązywała tutaj do uchwalonego
na poprzednim sejmie pogłównego generalnego, którego jednym z najgorętszych orędowników był
właśnie biskup krakowski. Jednocześnie skutecznie sprzeciwiał się on wybieraniu tego podatku z księ
stwa siewierskiego (S. O c h m a n n, Sejmy lat 1661–1662. Przegrana batalia o reformę ustroju
Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 211–213, 215, 225–226, 230; A. P r z y b o ś, M. R o ż e k, Biskup
krakowski Andrzej Trzebicki. Z dziejów kultury politycznej i artystycznej w XVII stuleciu, Warszawa–
Kraków 1989, s. 44–45).
38
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Innym problemem dzielącym stan szlachecki i duchowny były „stancje”
i przemarsze żołnierskie przez dobra zarówno świeckie, jak i duchowne, a także
żywienie stacjonującego na Ukrainie stałego wojska kwarcianego. Konstytucje
sejmowe z lat 1588, 1591 i 1593 zezwalały wojsku kwarcianemu na kwaterunek
jedynie w dobrach królewskich, jednocześnie zakazując tego w majętnościach szla
checkich i duchownych43. Obowiązek ten został nałożony także na dobra duchowne
w 1609 r.44 Od roku 1620 już wszystkie jednostki wojskowe, a więc nie tylko woj
sko kwarciane, miały prawo do „stancji” w dobrach kościelnych oraz zakupu żyw
ności od ludności kmiecej po cenach targowych45. Oczywiście przemarsze i kwatery
wojskowe były dla ludności uciążliwe, a nieopłacane często przez wiele miesięcy
wojsko dopuszczało się rabunków i powodowało znaczne szkody. Duchowieństwo,
które z tego powodu ponosiło straty, pozywało żołnierzy przed sądy kościelne
i uzyskiwało na nich ekskomunikę, co w okresie staropolskim stanowiło dotkliwą
karę46. Stąd szlachta bełska, w szeregach której nie brakowało ludzi zajmują
cych się służbą wojskową, sprzeciwiała się tego typu praktyce i żądała od kleru
zaprzestania stosowania tej kary oraz unieważnienia zapadłych już przed sądami
kościelnymi wyroków za nocowanie i branie „stancji” w dobrach duchownych.
Podkreślała przy tym, że majątki kościelne w Rzeczypospolitej są bardzo duże,
a sam stan szlachecki nie udźwignie ciężaru utrzymywania wojska. Postulowano
jednocześnie, by w przypadku nadużyć i przestępstw żołnierskich, duchowieństwo
dochodziło sprawiedliwości poprzez „prawo pospolite”47.
Kolejną ważną kwestią uciążliwą dla stanu szlacheckiego był brak precyzyj
nych uregulowań dotyczących sądownictwa w sprawach między duchowieństwem
i szlachtą. Szczególnie drażniącym szlachtę problemem były składane do Stolicy
Apostolskiej przez duchownych apelacje od wyroków zapadłych przed sądami
w Rzeczypospolitej, a także pozywanie szlachty przed sądy konsystorskie. Żądania
zakazu tego typu praktyk były zgłaszane przez sejmiki różnych województw,
w tym przez bełski. Po raz pierwszy taki postulat Bełżanie wyartykułowali
w instrukcjach poselskich na sejmy lat 1605 i 1606. W tej drugiej, zawierającej
wiele punktów przepisanych z „artykułów bełskich” przedstawionych na sejmie
1605 r., szlachta postulowała, aby duchowni kierowali pozwy przed sądy ziemskie,
a apelacje od zapadłych wyroków do Trybunału Koronnego48. W Koronie miały
43

VC, t. II, vol. 2, do druku przygotował S. G r o d z i s k i, Warszawa 2008, s. 77, 177, 199.
Ibidem, s. 381; H. K a r b o w n i k, Ciężary stanu duchownego, s. 82.
45
VC, t. III, vol. I, do druku przygotowali S. G r o d z i s k i, M. K w i e c i e ń, A. K a r a b o w i c z,
Warszawa 2010, s. 267–268; H. K a r b o w n i k, Ciężary stanu duchownego, s. 82.
46
J. D z i ę g i e l e w s k i, O tolerancję, s. 21.
47
Instrukcja z 9 grudnia 1636, BOss., 1926, k. 75v–76; Instrukcja z 30 stycznia 1638, BOss.,
15964, s. 153–154. Do problemu pozywania szlachty przed sądy duchowne i nakładania na nią eksko
muniki, Bełżanie powrócili w 1661 r. Postulowano wtedy, aby duchowieństwo zaprzestało tych prak
tyk i przestrzegało konstytucji z 1635 r. (Instrukcja z 28 marca 1661, ibidem, s. 366).
48
Instrukcja z lutego 1606, ibidem, s. 73.
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się także kończyć sprawy kryminalne między obu stanami i spory dotyczące tak
zwanych preskrypcji, czyli utraty przez kler prawa do dawnych dóbr kościelnych
będących w posiadaniu szlachty49.
Sprawy te w większości były regulowane przez wspomniane wyżej konstytucje
z 1635 r. Jednak podobnie, jak w przypadku konstytucji o dziesięcinach, szlachta
miała poważne zastrzeżenia co do realizacji ich zapisów. W instrukcjach poselskich
na sejmy 1637 zwyczajny i 1638 r. sejmik bełski przypominał, że wszelkie pozwy
duchownych przeciw osobom świeckim o czyny kryminalne mają być rozpatry
wane i sądzone przez instancje sądownicze w kraju bez możliwości wnoszenia
apelacji do Stolicy Apostolskiej. „Durum to bowiem jest w jednej ojczyźnie żyjąc
w Rzymie w swej krzywdzie szukać sprawiedliwości”50. Postulat ten powtarzała
szlachta bełska w kolejnych instrukcjach na sejmy z lat 1639 i 164151. W sprawie
„preskrypcji” Bełżanie domagali się od kleru respektowania stosownej konstytucji,
uchwalonej na sejmie koronacyjnym 1633 r.52 Konstytucja ta utwierdzała prawo
własności szlachty do dóbr utraconych przez Kościół, jeżeli te były w jej posiada
niu przez co najmniej 60 lat. Szlachta zwracała uwagę na łamanie tej konstytucji
przez Trybunał Koronny. Dlatego jego dekrety dotyczące sporów o dziesięciny
i preskrypcje miały nie być egzekwowane przez urzędy ziemskie i grodzkie, a ich
urzędnicy nie mieli być pociągani przed Trybunał za ich nieegzekwowanie.
Szlachta bełska odniosła się również w instrukcji na sejm 1642 r. do sprawy
pozwów przeciwko stanowi szlacheckiemu, składanych przez duchownych
na wokandę sądów konsystorskich. Stwierdziła ona, że szlachta jest skarżona
w kwestiach nieleżących w gestii sądu duchownego, a proceder ten obywa się
wbrew „breve apostolicum świeżo od IMci p. podskarbiego z Rzymu przyniesio
ne”53. Bełżanie nawiązywali tu do poselstwa podskarbiego nadwornego Jerzego
Ossolińskiego, które odbyło się pod koniec 1633 r. Ossoliński uzyskał wówczas
zgodę papiestwa w podstawowych kwestiach związanych z kompozycją stanów.
Wszystkie zakony w Rzeczypospolitej miały nie kupować ani nie przyłączać kolej
nych dóbr. Duchowieństwo otrzymało również zgodę papieża na zamianę dziesię
ciny snopowej na pieniężną, a w kwestii sądownictwa papiestwo ustanawiało sąd
nuncjusza w Warszawie, jako ostatną instancję w sprawach kryminalnych między
szlachtą a duchowieństwem54.
Do najbardziej bulwersujących szlachtę kwestii związanych z kompozycją
stanów należał problem wykupywania przez duchowieństwo dóbr ziemskich.
Zjawisko to uderzało bezpośrednio nie tylko w stan posiadania szlachty — a co
49

U. A u g u s t y n i a k, Wzajemne pretensje, s. 52.
Instrukcja z 30 stycznia 1638, BOss., 15964, s. 153.
51
Instrukcja z 25 sierpnia 1639, ibidem, s. 161; Instrukcja z 9 lipca 1641, ibidem, s. 174.
52
VC, t. III, vol. 2, s. 205; J. D z i ę g i e l e w s k i, Sprawa compositio inter status, s. 77.
53
Instrukcja z 9 stycznia 1642, BOss., 15964, s. 179.
54
T. M a k o w s k i, Poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w roku 1633, Warszawa 1996,
s. 62; J. D z i ę g i e l e w s k i, Sprawa compositio inter status, s. 82; idem, O tolerancję, s. 82.
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za tym idzie — jej dominującą pozycję w państwie, lecz także zmniejszało moż
liwości obronne Rzeczypospolitej. Szczególnie tego drugiego argumentu używała
często szlachta bełska, u której z racji położenia i stałego zagrożenia ze strony
Kozaków oraz „pogan”, czyli Tatarów i Turków, bezpieczeństwo zawsze zajmo
wało ważną pozycję w aktach sejmikowych.
Problem przejmowania przez instytucje Kościoła katolickiego dóbr ziem
skich był podnoszony w instrukcjach poselskich sejmiku bełskiego z większym
lub mniejszym natężeniem praktycznie przez cały badany okres. Po raz pierwszy
pojawił się on w instrukcji z 1606 r., a po raz ostatni z roku 1666. W instrukcji na
sejm 1606 r. Bełżanie domagali się, aby zgodnie z „dawnymi” ustawami duchowni
nie kupowali ani innymi sposobami nie wchodzili w posiadanie dóbr ziemskich na
rzecz Kościoła. Szlachta bełska nie zabraniała w ogóle nabywania dóbr ziemskich
przez duchownych, jako osobom prywatnym: „privatim każdemu kupować wolno
dobra ziemskie”. Takie dobra miały jednak po śmierci duchownego być dziedzi
czone przez najbliższych krewnych, jeśli za życia nie zostały przezeń zbyte, zaś
wszelkiego rodzaju datki i zapisy na rzecz kościołów i klasztorów miały być reali
zowane gotówką55. Stanowisko to uległo na przestrzeni lat zaostrzeniu. W instruk
cji z 1627 r. sejmik bełski już nie wspominał o możliwości „prywatnego” zakupu
dóbr przez duchownych. Chciano całkowitego zakazu nabywania dóbr, niezależnie
od kondycji i tytułu duchownego. Jednocześnie postulowano kary dla wszystkich
urzędów, które przyjmowałyby tego typu transakcje do akt56.
W latach sześćdziesiątych XVII w. krytykowano w instrukcjach bełskich dzia
łalność jezuitów w Rzeczypospolitej. Sejmik bełski odniósł się do działalności
Towarzystwa Jezusowego w 1666 r. Było to związane z decyzją Jana Kazimierza,
który 20 stycznia 1661 wydał przywilej na otwarcie przez jezuitów akademii we
Lwowie57. Decyzja ta wymagała jednak aprobaty sejmu, której jezuici nie byli w sta
nie osiągnąć, głównie ze względu na opór Akademii Zamojskiej i Krakowskiej,
które widziały w tym zagrożenie dla swojej pozycji edukacyjnej i majątkowej.
Sejmik bełski w instrukcji opowiedział się przeciwko utworzeniu własnej akademii
przez konwent jezuitów lwowskich oraz za anulowaniem wszelkich przywilejów,
które pozwalały na taką fundację argumentując, że „wiele konsyderacyji byłoby
to in praaeiudicium akademii starożytnych krakowskiej i zamojskiej”58. Zwracano
uwagę także na łamanie zakazu przejmowania dóbr ziemskich przez duchowień
stwo, co miało się wiązać z samowolnym przyjmowaniem stanu duchownego przez
dzieci szlacheckie uczące się w szkołach prowadzonych przez jezuitów. Dlatego
żądano, aby dzieci szlacheckie pobierające naukę w szkołach jezuickich nie miały
55

Instrukcja z lutego 1606, BOss., 15964, s. 73.
Instrukcja z 2 września 1627, ibidem, s. 121.
57
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. G r z e b i e ń,
Kraków 2004, s. 4.
58
Instrukcja z 28 września 1666, BOss., 15964, s. 427.
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prawa do wstępowania do stanu duchownego bez zgody rodziców, a te, które tego
dokonały, miały być wyłączane z prawa do dziedziczenia dóbr ziemskich i pozo
stawać „na łasce” rodziców lub świeckiego rodzeństwa59.
3. DEPUTACI DUCHOWNI I COMPOSITIO IUDICII
W TRYBUNALE KORONNYM

Część postulatów szlachty bełskiej, odnoszących się do jurysdykcji w spra
wach między stanem duchownym i szlachtą, dotyczyła funkcjonowania deputa
tów duchownych w Trybunale Koronnym i Litewskim. Stanowiły one fragment
szerszego zagadnienia poruszanego w instrukcjach poselskich głównie w pierw
szej połowie XVII w. najczęściej określanego mianem „naprawy Trybunału”. Na
sejmie 1578 r. powołano do życia Trybunał Koronny, w skład którego, prócz depu
tatów świeckich, wchodziło także sześciu sędziów duchownych60. Mieli oni sądzić
w równej liczbie z deputatami świeckimi w sprawach, w których jedną ze stron
była osoba duchowna lub gdy pozew dotyczył dóbr należących do stanu duchow
nego. Od 1658 r. iudicium mixtum, czyli sąd mieszany, miał się także zajmować
sprawami wynikającymi z przyjętej na sejmie konstytucji antyariańskiej61.
Zastrzeżenie szlachty budził szczególnie udział deputatów duchownych
w ferowaniu wyroków w sprawach nieleżących w ich gestii. Taki zarzut pojawił
się w instrukcji z 1606 r. wobec duchownych sędziów wybieranych do Trybunału
Litewskiego. Nie wiadomo, dlaczego szlachta bełska postanowiła zająć się kwestią
Trybunału Wielkiego Księstwa, który przecież nie obejmował swoją jurysdykcją
omawianego województwa. Być może było to rezultatem wniesienia tej sprawy
pod obrady sejmiku przez osobę lub osoby będące przedstawicielami szlachty
litewskiej bądź posiadaczy dóbr w Koronie i na Litwie. W każdym razie Bełżanie
w instrukcji stwierdzili, że sprawy między stanem duchownym i świeckim mają
być rozpatrywane w każdy wtorek zgodnie ze zwyczajem panującym na Litwie
„na miejscu osobnym, nie przeszkadzając sądom głównym”, a litewscy deputaci
duchowni mieli się nie mieszać w sprawy świeckie. Zastrzeżono jednak, że decy
dujący głos na sejmie w tej sprawie mają mieć Litwini: „ale to IMć pp. W. X. Lit.
należy”62.
W następnych latach podobne zarzuty zaczęły pojawiać się także w stosunku
do koronnych duchownych sędziów trybunalskich. Szczególnie dużo uwagi tej
materii poświęciła szlachta bełska na sejmiku przedsejmowym w 1627 r. W spi
sanej instrukcji domagano się wprowadzenia dla deputatów duchownych — wzo
rem przyjętych rozwiązań dla sędziów świeckich sądu głównego — czteroletniej

59
60
61
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Ibidem.
VC, t. II, vol. 1, s. 407–408.
VL, t. IV, s. 238.
Instrukcja z lutego 1606 r., BOss., 15964, s. 73.
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przerwy między ponownym wyborem tej samej osoby do funkcji deputata63.
Rozwiązanie to zostało zastosowane w stosunku do deputatów świeckich w kon
stytucji sankcjonującej funkcjonowanie Trybunału. Miało ono na celu niedopusz
czenie do wybierania co roku tych samych osób na deputatów, a co za tym idzie,
ukrócenia możliwości korupcji i nadużyć w Trybunale. Taki też był zarzut wobec
kapituł kościelnych wybierających swoich przedstawicieli do tej instytucji — że
„co rok na te sądy jedneż osoby wysyłane bywają”. Ponadto żądano od sędziów
duchownych, aby nie uczestniczyli w rozpatrywaniu spraw dotyczących kapituł,
z których zostali wybrani, by nie dopuścić do możliwości sądzenia we własnej
sprawie. Chciano również, żeby duchowni sędziowie sądu głównego, tak jak
deputaci świeccy, przed objęciem swojej funkcji składali przysięgę de iuris forma
dodając do niej zwrot: neque personae ecclesiasticae neque saecularis bonorum
ecclesiasticorum respectum sunt habituri.
Wszystkie przytoczone postulaty zmierzały do zrównania w przywilejach
i obowiązkach deputatów duchownych ze świeckimi i ukrócenia wszelkiego
rodzaju nadużyć przy ferowaniu wyroków. Szlachta bełska szła jednak jeszcze
dalej. Chciała bowiem, by w sprawach między duchowieństwem a szlachtą wyroki
wydawali wszyscy deputaci i — zarówno duchowni, jak i świeccy64. Dawałoby
to zdecydowaną przewagę deputatom szlacheckim, wybieranym w liczbie 27 na
sejmikach Korony, przy jedynie sześciu duchownych. W drażniących szlachtę
kwestiach związanych z kompozycją stanów, strona świecka miałaby w Trybunale
większe szanse powodzenia65. Co prawda starano się o jednomyślność sędziów
przy wydawaniu wyroków, gdy jednak nie można było jej osiągnąć, o wyroku
decydowała zwykła większość głosów. Wprowadzenie tej zasady oznaczałoby
jednak złamanie zapisów konstytucji o Trybunale Koronnym z 1578 r., która, jak
już wcześniej wspomniano stanowiła, aby w sprawach między duchowieństwem
a szlachtą skład sędziowski miał się składać z równej liczby sędziów świeckich
i duchownych, to jest po sześciu.
Postulaty szlachty wobec koła duchownego w Trybunale nie zostały spełnione,
a lista oskarżeń o nadużycia nie malała, dlatego do compositio iudici szlachta bełska
powracała jeszcze w latach czterdziestych XVII w. W instrukcji na sejm 1645 r. po
raz kolejny Bełżanie wskazywali na praktykę sądzenia przez deputatów duchownych
w sprawach świeckich. Stąd żądano od marszałka koła świeckiego Trybunału, aby pil
nował, żeby duchowni sędziowie zasiadali tylko w sądzie mieszanym66. Narzekania
63

Instrukcja z 2 września 1627, ibidem, s. 122. Postulat ten zgłaszany był przez Bełżan także
w instrukcji na sejm 1631 r. (Instrukcja z 4 września 1630, ibidem, s. 132).
64
Instrukcja z 2 września 1627, ibidem, s. 122.
65
Już w 1639 r. szlachta bełska przypominała sędziom duchownym w trybunale, aby swoje wyro
ki ferowali w oparciu o uchwalone cztery lata wcześniej konstytucje dotyczące compositio inter status,
bez względu na wnoszone przeciw nim protestacje (Instrukcja z 25 sierpnia 1639, ibidem, s. 161).
66
Instrukcja z 2 stycznia 1645 [w rękopisie bez daty], ibidem, s. 194. Sugestia W. H e j n o s z a,
jakoby sejmik miał odbyć się 11 stycznia jest błędna. Data sejmiku podana została w laudum powia
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szlachty na działalność deputatów duchownych w Trybunale nie ustawały, dlatego
proponowano nawet likwidację koła duchownego, gdyby nie udało się znaleźć
innego rozwiązania67. Zgodnie z tym pomysłem sprawy rozpatrywane przez sąd
mieszany, szczególnie dotyczące rozgraniczenia dóbr świeckich od duchownych,
miałyby być rozpatrywane przez wszystkich deputatów świeckich, co oczywiście
stawiałoby stronę szlachecką w uprzywilejowanej pozycji.
To ostatnie żądanie szlachty można również tłumaczyć rosnącymi zaległo
ściami Trybunału w rozpatrywaniu napływających spraw, co było spowodowane
m.in. złym rozplanowaniem pracy sądu mieszanego, który zwyczajowo miał swoje
posiedzenie w każdy piątek tygodnia. W rezultacie część niesądzących w tym dniu
deputatów świeckich często wyjeżdżała z miasta i wracała dopiero w poniedziałek,
co czasami skutkowało tym, że koło świeckie nie funkcjonowało także w sobotę
z powodu zbyt niskiej frekwencji sędziów trybunalskich68. Problem ten dotyczył
zresztą także deputatów duchownych, którzy pozostając przez sześć dni w tygo
dniu bez pracy, także wyjeżdżali poza mury miasta trybunalskiego. Sprzeciwiał
się takiej praktyce sejmik przedsejmowy bełski w 1592 i 1593 r.69, ale raczej bez
skutecznie, bowiem różne pomysły usprawnienia pracy Trybunału pojawiały się
nierzadko w instrukcjach późniejszych.
Przechodząc do podsumowania, postulaty dotyczące problematyki kościelnej
i duchowieństwa katolickiego najczęściej pojawiały się przy okazji budzącej duże
zainteresowanie szlachty sprawy wyrównania przywilejów i obowiązków stanów
świeckiego i duchownego (compositio inter status). Problem ten sprowadzał się
w zasadzie do trzech podstawowych zagadnień: opłat na rzecz duchowieństwa
(dziesięcin), przejmowania dóbr szlacheckich przez dostojników kościelnych
i wyższy kler oraz jurysdykcji w sprawach sądowych między duchowieństwem
a szlachtą. Część tych spraw pozostawała w związku z takimi kluczowymi dla
funkcjonowania państwa dziedzinami jak obronność, skarbowość czy wymiar
sprawiedliwości.

tów grabowieckiego i horodelskiego, które zostało spisane na sejmiku przedsejmowym bełskim
13 września 1646 (APL, KGgr. RMO, nr 85, s. 913; RMO luźne, nr 206, s. 81).
67
Instrukcja z 11 października 1649, BOss., 15964, s. 238. Nie tylko sejmik bełski składał taki
postulat. Jawnie sprzeczny z ustawą z 1578 r., sankcjonującą funkcjonowanie Trybunału, pomysł usu
nięcia deputatów duchownych był zgłaszany już w początkach XVII w. przez sejmik sieradzki
(A. F i l i p c z a k – K o c u r, Sejmik sieradzki, s. 108). Podobnie sejmik opatowski, którego posłowie
na sejmie w 1618 r. mieli przekonywać izbę do pomysłu likwidacji koła duchownego (J. S e r e d y k a,
Sejm z 1618 roku, Opole 1988, s. 89).
68
W. B e d n a r u k, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin
2008, s. 107–108.
69
Instrukcja z 4 sierpnia 1592, BOss., 15964, s. 54; Scriptores Rerum Polonicarum, s. 199; In
strukcja z 23 marca 1593, BCzart., 340, k. 187.
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Z obronnością i skarbem państwa wiązały się żądania szlachty bełskiej
o wyprawę wójtów i sołtysów z dóbr duchownych. Chciano także zwiększenia
udziału duchowieństwa w utrzymywaniu wojska, szczególnie w okresach najaz
dów tatarskich, powstania Chmielnickiego oraz najazdu szwedzkiego, czyli w cza
sach dużego wysiłku finansowego Rzeczypospolitej. Żądano także od biskupów,
żeby annaty były płacone do skarbu i przeznaczane na utrzymanie wojska kwar
cianego. W szczególnie trudnych chwilach dla państwa oczekiwano również od
duchowieństwa „nadzwyczajnego” wsparcia na rzecz skarbu. Bełżanie podkreślali
przy tym, że sama szlachta nie jest w stanie utrzymać wojska, podczas gdy Kościół
posiadał w Rzeczypospolitej duże majątki.
Z sądownictwem wiązały się natomiast postulaty sejmiku bełskiego o niepozy
wanie szlachty przez duchownych przed sądy kościelne w sprawach majątkowych
oraz niewnoszenia apelacji do Rzymu w sprawach kryminalnych. Sporo miejsca
poświęcano przy tym funkcjonowaniu deputatów duchownych w ramach sądów
mieszanych w Trybunale. Żądano przede wszystkim, aby sędziowie duchowni nie
włączali się w sądzenie spraw świeckich. Chciano także zrównania w obowiąz
kach duchownych z deputatami świeckimi, a nawet likwidacji koła duchownego
w Trybunale.
Jedną z najbardziej bulwersujących szlachtę bełską kwestii było przejmowanie
dóbr szlacheckich przez instytucje Kościoła, co — jak argumentowano — zmniej
szało możliwości obronne państwa, a także uderzało w stan posiadania szlachty,
a co za tym idzie — jej dominującą pozycję w państwie. Dlatego szlachta bełska
żądała, aby duchowni nie kupowali ani innymi sposobami nie wchodzili w posia
danie dóbr ziemskich. W kwestii dziesięcin domagano się natomiast zamiany
dziesięciny snopowej na pieniężną, a więc formy rozliczenia korzystniejszej dla
szlachty.
Większość poruszanych spraw związanych z kompozycją stanów była regu
lowana przez różne konstytucje sejmowe uchwalone za panowania Zygmunta III
i Władysława IV. Najwięcej ustaw w tej materii zostało przyjętych na sejmie
zwyczajnym 1635 r. Mimo tego, sprawę kompozycji podnoszono w instrukcjach
bełskich do samego końca badanego okresu, co wiązało się z nieprzestrzeganiem
przez kler i wyższe duchowieństwo zawartych w konstytucjach postanowień.
KWESTIE WYZNANIOWE
1. DYSYDENCI I „RELIGIA GRECKA”

Sytuację ewangelików za panowania Stefana Batorego można określić jako
skomplikowaną. Z jednej strony coraz wyraźniejsze stawały się oznaki rosnącej
w siłę kontrreformacji, przejawiającej się w atakach publicystów katolickich na
konfederację warszawską 1573 r., od podpisania której uchyliła się zresztą zde
cydowana większość biskupów katolickich. Z drugiej strony dysydenci liczyli, że
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uda im się przeforsować uchwalenie przepisów egzekucyjnych dla zapisów konfe
deracji warszawskiej o pokoju wyznaniowym70.
Już po śmierci Batorego, w uchwale sejmiku kapturowego województwa beł
skiego szlachta zapisała artykuł dotyczący przestrzegania pokoju religijnego oraz
karania wszystkich, którzy mieliby go zakłócać w trybie przewidzianym w tej
uchwale na czas bezkrólewia71. Wkrótce potem żądanie to zostało powtórzone
przez szlachtę zgromadzoną pod Bełzem w czasie „okazowania” oraz w instruk
cji poselskiej na sejm koronacyjny, w której żądano od króla–elekta zaprzysięże
nia konfederacji warszawskiej oraz dopilnowania egzekucji wyroków na osobach
wszczynających tumulty religijne, „a to za pierwszy artykuł ma być rozumia
no”72. Żądanie to odnosiło się m.in. do niedawnych wydarzeń w Krakowie, gdzie
w wyniku zamieszek doszło do zburzenia zboru kalwińskiego. Jeszcze w czasie
elekcji nowego władcy, szlachta bełska domagała się ukarania winnych tego zajścia.
W ostatnim dziesięcioleciu XVI w. szlachta bełska podtrzymywała postulat
zabezpieczenia pokoju wyznaniowego i praw innowierców oraz karania wszyst
kich, którzy przyczyniali się do zamieszek na tle wyznaniowym, powołując się
na konstytucję o tumultach oraz wcześniejsze ustalenia powzięte na sejmie elek
cyjnym Zygmunta III i zjeździe wiślickim73. Konstytucja o tumultach z 1593 r.
dotyczyła miast królewskich, z wyjątkiem położonych w Prusach Królewskich.
Nakazywała ona sądom miejskim i grodzkim wspólne ściganie oraz karanie osób
wszczynających zamieszki na tle religijnym74. Pierwotnie miała obowiązywać
tylko na czas wyjazdu Zygmunta III do Szwecji, została jednak wznowiona na
sejmie w 1596 r.75 Konstytucja ta była zgodna z postulatami szlachty bełskiej z lat
1593–1598, domagającej się zabezpieczeń przed tumultami76. Dla obozu dysy
denckiego takie załatwianie sprawy stanowiło jednak porażkę, gdyż głównego
postulatu, czyli uchwalenia przepisów egzekucyjnych konfederacji warszawskiej,
wobec sprzeciwu duchowieństwa katolickiego i niechęci Zygmunta III nie udało
się przeforsować77.
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U. A u g u s t y n i a k, Państwo świeckie czy księże? Spór o rolę duchowieństwa katolickiego
w Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta III Wazy. Wybór tekstów, Warszawa 2013, s. 38, 55.
71
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W pierwszych latach XVII w. oczekiwania Bełżan nie uległy zmianie. W arty
kułach bełskich na sejm 1605 r. i w instrukcji na sejm roku 1606 postulowano
karanie osób przyczyniających się do zamieszek na tle wyznaniowym, niedyskry
minowanie innowierców przez króla przy rozdawnictwie dóbr i urzędów oraz
zachowanie wolności wyboru wyznania78. Nie zabrakło odniesienia do sporów pra
wosławnych z unitami, które wynikły po unii brzeskiej 1596 r. Wakujące prawo
sławne dostojeństwa duchowne król miał rozdawać tylko dyzunitom. Hierarchowie,
którzy przystąpili do unii z Kościołem katolickim, mieli jednak pozostawać doży
wotnio na swych beneficjach. Wszelkie wyroki banicji i ekskomuniki nakładane
jedynie z powodów wyznaniowych w sprawach między prawosławnymi a unitami
miały zostać skasowane. Nikt nie miał być też przymuszany do zmiany wyznania.
Sejmik bełski opowiadał się jednak przeciwko wejściu prawosławnych dostoj
ników duchownych do senatu79. Z wyjątkiem ostatniego postulatu, stanowisko
sejmiku bełskiego było przychylne dla dyzunitów. Wszystkie postulaty szlachty
omawianego województwa wobec prawosławnych znalazły się w przyjętej na sej
mie w 1607 r. konstytucji „O religii greckiej”80. Uchwalenie jej było sukcesem
strony dyzunickiej, bowiem po raz pierwszy od zawarcia unii brzeskiej istnienie
Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej zostało prawnie usankcjonowane81.
Funkcjonowanie tej konstytucji w praktyce nie mogło jednak w pełni satysfakcjo
nować prawosławnych, ponieważ jej niejednoznaczne zapisy powodowały utrud
nienia w dochodzeniu ich praw82.
W sporach między prawosławnymi a unitami szlachta bełska do końca pano
wania Zygmunta III popierała tych pierwszych, zamieszczając w instrukcjach arty
kuły o „uspokojeniu religii greckiej”83. Było to zasługą z jednej strony aktywnych
na sejmiku bełskim ewangelików, którzy generalnie w sprawach wyznaniowych
działali na sejmikach i sejmach wspólnie z dyzunitami. Z drugiej strony było to
możliwe dzięki staraniom samej szlachty prawosławnej zamieszkującej wojewódz
two bełskie84. Miało to miejsce pomimo tego, że żaden przedstawiciel dyzunitów
78

Instrukcja z 8 grudnia 1604, BOss., 15964, s. 67; A. S o k o ł o w s k i, Przed rokoszem, s. 218;
Instrukcja z lutego 1606 r., BOss., 15964, s. 73.
79
A. S o k o ł o w s k i, Przed rokoszem, s. 220; Instrukcja z lutego 1606 r., BOss., 15964, s. 73.
80
VC, t. II, vol. 2, s. 346–347. Jej zapisy zostały potwierdzone na następnym sejmie w 1609 r.
(ibidem, s. 384). Szczegółowo omówił ją T. K e m p a, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawo
sławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII
wieku, Toruń 2007, s. 242–243.
81
Ibidem, s. 242; U. A u g u s t y n i a k, Państwo świeckie czy księże?, s. 70.
82
T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 242–243. Jak się również miało okazać, Zygmunt III
określenie „religia grecka” traktował jako nie tylko odnoszące się do wyznania prawosławnego, lecz
także unickiego, co uwidoczniło się między innymi w nominacjach duchownych unickich na dostojeń
stwa prawosławne (ibidem, s. 246).
83
Sumariusz artykułów sejmików koronnych na sejm 1615, AGAD, AR II, nr 553; Instrukcja
z 5 czerwca 1628, ibidem, nr 999; Instrukcja z 12 grudnia 1628, ibidem, nr 1012.
84
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nie zaliczał się do elity politycznej województwa. Próżno bowiem szukać prawo
sławnych wśród marszałków sejmikowych czy posłów na sejmy wybieranych na
zgromadzeniach szlacheckich w Bełzie. Wiązało się to zapewne z faktem, że zde
cydowana większość rodów szlacheckich w województwie bełskim była pocho
dzenia polskiego, głównie mazowieckiego, a zatem wywodziła się z terenów
nieznajdujących się pod wpływami prawosławia.
W 1627 r. stanęła na sejmie sprawa tumultu w Lublinie, a ściślej — wyro
ków zapadłych przed Trybunałem Lubelskim, skazujących ewangelików. Pierwszy
skazywał ewangelika Samuela Bolestraszyckiego za przetłumaczenie na język
polski i wydanie francuskiej książki „Heraklit albo o próżności świata” autorstwa
Piotra du Moulin, uznanej przez ordynariusza diecezji przemyskiej Achacego
Grochowskiego za bluźnierczą85. Deputaci sądu mieszanego zakazywali jednocześ
nie jej drukowania, posiadania i rozpowszechniania pod karą infamii i konfiskaty
majątków dla szlachty oraz śmierci dla plebejuszy86. Drugi wyrok dotyczył kolej
nego już tumultu w Lublinie, który tym razem odbył się z udziałem studentów
kolegium jezuickiego i żołnierzy piechoty nadwornej wojewody bełskiego Rafała
Leszczyńskiego, w wyniku którego doszło do zburzenia zborów kalwińskiego
i ariańskiego. Wyrokiem z 9 sierpnia Trybunał zakazywał ich odbudowy i odpra
wiania wszelkich nabożeństw ewangelickich na terenie Lublina. Skazał przy
tym kalwinistę Andrzeja Firleja, który wraz z ministrami kalwińskimi bronił się
w swoim dworze przed atakującym tłumem87. Po dyskusjach sejm opowiedział się
po stronie dysydentów i w konstytucji „O dekretach Trybunalskich” częściowo
unieważnił oba wyroki88.
Sejmik bełski, podobnie jak zdecydowana większość innych sejmików89,
uznał te wyroki za niezgodne z prawem. W instrukcji podkreślano, że Trybunał
przydał do dekretów w sprawach Bolestraszyckiego i Firleja „klauzuły, które vim
publicae legis mają”. Stąd żądanie kasaty tego typu dekretów — także, jeśli były
wydawane w innych sprawach — i zastrzeżenia, żeby Trybunał na przyszłość

szłego w pokoju zachowani byli i tych komendujemy pp. posłom naszym” (Instrukcja z 5 czerwca
1628, ibidem, nr 999).
85
T. Kempa, Wobec kontrreformacji, s. 359.
86
J. S e r e d y k a, Sejm zawiedzionych nadziei, Opole 1981, s. 54.
87
W. C z a p l i ń s k i, Firlej Andrzej, PSB, t. VI, 1948, s. 476.
88
VC, t. III, vol. 2, s. 16; S. T w o r e k, Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce
w XVI–XVII wieku, Lublin 1966, s. 161–162. Szczegółowo debatę sejmową w tej sprawie omówił
J. S e r e d y k a, Sejm zawiedzionych nadziei, s. 54–66; T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 367–
368. Wyroku skazującego na banicję Samuela Bolestraszyckiego konstytucja o dekretach nie anulowa
ła (ibidem, s. 370). Jeszcze przed sejmem 1646 r. sejmik bełski wstawiał się w tej sprawie za działa
czem kalwińskim (ibidem, s. 507; Instrukcja z 13 września 1646, BOss., 15964, s. 202).
89
T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 360–364; J. S e r e d y k a, Sejm zawiedzionych nadziei,
s. 54.
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nie uzurpował sobie władzy ustawodawczej przysługującej sejmowi90. W kwestii
wyroków Trybunału było to stanowisko odmienne od prezentowanego z reguły
przez szlachtę bełską, opowiadającą się za ostatecznością i nienaruszalnością
wyroków trybunalskich. W tym przypadku górę wzięła jednak negatywna ocena
działalności orzekającego w tych sprawach sądu mieszanego, a także (lub przede
wszystkim) zasada równouprawnienia bez względu na wyznanie. Wbrew bowiem
wyrokowi Trybunału w sprawie tumultu w Lublinie, Bełżanie wyraźnie wskazy
wali na ewangelików, jako stronę pokrzywdzoną. Dlatego szlachta postulowała,
„żeby ludzie diverse religionis przez tumulty lubelskie urażeni i poszkodzeni
słusznymi, którymiby się aequalitas (anima libertatis) nie naruszyła, sposobami
ukontentowani byli”91.
Warto przy tej okazji przyjrzeć się nieco bliżej sejmikowi przedsejmowemu
bełskiemu i spisanej na nim instrukcji na sejm 1627 r. Nie tylko bowiem opowie
dziano się w niej stanowczo po stronie różnowierców, lecz także zamieszczono
szereg artykułów o charakterze antyklerykalnym, skierowanych głównie prze
ciwko deputatom duchownym. Zamieszczenie tych artykułów w instrukcji było
po części zasługą wojewody bełskiego Rafała Leszczyńskiego. Przed sejmikiem
bełskim przygotowującym do sejmu zwyczajnego 1629 r., Leszczyński pisał do
kasztelana bełskiego Macieja Leśniewskiego: „Sprawy ksiązięcia Dominika92
zapędziły mnie w ten kraj od świata naszego odległy, gdzie zabawiać aż do świąt
samych muszę, a za tym na sejmiku naszym [bełskim — A.W.] być nie mogę. [...]
Było na tak rocznym sejmiku [przed sejmem 1627 r. — A.W.] rzeczy osobliwych
siła, któreśmy panom posłom poruczyli byli, lecz iż czasu nie było, (jako zawsze)
poszły w rzeczach, teraz by podobno reasumować nie przyszło i poprzeć serio
na sejmie, bo jeśli coraz odkładać się takie rzeczy będą, nie trzeba externa mala,
dokończy nas domowa [...]”93.
Wojewoda bełski zdołał zatem przekonać katolika Macieja Leśniewskiego
do zamieszczenia w instrukcji bełskiej postulatów innowierców. Wszystko odby
wało się za wiedzą i przyzwoleniem Tomasza Zamoyskiego, który posiadał duże
wpływy na sejmiku bełskim94. To właśnie wojewoda kijowski na sejmie 1627 r.
90

Instrukcja z 2 września 1627, BOss., 15964, s. 121.
Ibidem.
92
Chodzi o Władysława Dominika Zasławskiego.
93
Kopia listu Rafała Leszczyńskiego, wojewody bełskiego, do Macieja Leśniewskiego, kasztela
na bełskiego, z Królewca 1 grudnia 1628, AGAD, AR II, ks. 22, s. 1005–1007.
94
Twierdzenie to formułuję na podstawie analizy orientacji politycznej osób pełniących z nadania
sejmiku bełskiego różne funkcje w latach dwudziestych i trzydziestych XVII w., głównie marszałków
sejmikowych i posłów na sejmy. Marszałkiem sejmiku przed sejmem 1627 r. wybrano Marcina
Oleśnickiego, pisarza ziemskiego bełskiego, klienta Tomasza Zamoyskiego (J. P i e l a s, Oleśniccy
herbu Radwan a Zamoyscy w XVI–XVII wieku, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”,
t. I, 2009, s. 40; korespondencja w AGAD, AZ 735, 902). Posłami wybrano: Stanisława Wieteskiego,
stolnika bełskiego, klienta i jednego z sygnatariuszy testamentu Tomasza Zamoyskiego (Testamenty
91
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odgrywał rolę mediatora między senatorami katolickimi i różnowiercami, był
zresztą autorem konstytucji „O dekretach Trybunalskich”95. Sam sejmik przed
sejmowy bełski nie odbywał się jednak bez kontrowersji, bowiem obradował aż
trzy dni96. Z przytoczonego fragmentu listu wynika również, że Leszczyński liczył
na umieszczenie podobnych postulatów w instrukcji na sejm zwyczajny w 1629 r.
Nadzieje te okazały się jednak płonne, gdyż w instrukcji tej, poza ogólnikowym
zapisem dotyczącym „uspokojenia religii greckiej”, nie umieszczono żadnych
innych postulatów dotyczących spraw wyznaniowych97. Na sejmie zaś kwestie
religijne nie odgrywały większej roli w debatach, a sam Leszczyński nie przy
był na jego obrady, obawiając się ataków stronnictwa dworskiego za działalność
opozycyjną i niejasne kontakty z elektorem brandenburskim Jerzym Wilhelmem,
Gaborem Bethlenem oraz będącym w niełasce Krzysztofem Radziwiłłem98.
Kwestie wyznaniowe powróciły na wokandę sejmową w roku 1631. Dzięki
sprawnej akcji przeprowadzonej na wielu sejmikach przedsejmowych oraz goto
wości do ustępstw Zygmunta III, chcącego zapewnić któremuś ze swoich synów
następstwo tronu, różnowiercom udało się uzyskać korzystne zapisy w konstytucji
pod tytułem „Zatrzymanie pokoju pospolitego”99. Konstytucja ta stanowiła czę
ściowe obwarowanie konfederacji warszawskiej i ustanawiała Trybunał Koronny
i Litewski, jako sąd mający karać osoby odpowiedzialne za tumulty100.
Oczekiwania innowierców znalazły posłuch także w Bełzie, choć w instrukcji
poselskiej zabrakło wprost odniesień do spraw wyznaniowych. Niemniej naka
zywano posłom popierać artykuły zamieszczone w instrukcjach na sejm w 1627
i 1628 r., „gdyż siła rzeczy potrzebnych w nich się inkluduje”101. Zapewne cho
dziło właśnie o postulaty protestantów i prawosławnych zamieszczone w tych
instrukcjach. Wybrano również podobny komplet posłów, jak na sejm 1627 r., to
znaczy dwie osoby blisko związane z Tomaszem Zamoyskim i dysydenta Jana
Jana, Tomasza i Jana „Sobiepana” Zamoyskich, oprac. W. K a c z o r o w s k i, Opole 1997, s. 87; ko
respondencja w AGAD, AZ 735), Balcera Brodeckiego, starostę jasielskiego (brak śladów powiązań
z Zamoyskim), Tomasza Napiórkowskiego, podskarbiego Zamoyskiego (korespondencja w AGAD,
AZ 288, 684, 734) i kalwinistę Jana Gorajskiego. Także Maciej Leśniewski zaliczał się do grona wie
loletnich i najbliższych klientów wojewody kijowskiego (korespondencja w AGAD, AZ 410, 730;
W. M a j e w s k i, Leśniewski Maciej, PSB, t. XVII, 1972, s. 175–177).
95
L. J a r m i ń s k i, Tomasz Zamoyski wobec spraw publicznych i wyznaniowych, OiR, t. XXI,
1980, s. 115, 130–131.
96
Rozpoczął się 31 sierpnia, a zakończył dopiero 2 września 1627, BOss., 15964, s. 119, 123.
97
Instrukcja z 12 grudnia 1628, AGAD, AR II, nr 1012.
98
A. F i l i p c z a k – K o c u r, Sejm zwyczajny z roku 1629, Warszawa–Wrocław 1979, s. 19, 38,
49–50; M. S i p a y ł ł o, Leszczyński Rafał, PSB, t. XVII, 1972, s. 135–138.
99
T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 371–373; J. S e r e d y k a, Rzeczpospolita w ostatnich
latach panowania Zygmunta III (1629–1632). Zarys wewnętrznych dziejów politycznych, Opole 1978,
s. 121–122.
100
T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 373.
101
Instrukcja z 4 września 1630, BOss., 15964, s. 132.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

SEJMIK BEŁSKI 1587–1668

219

Gorajskiego102. W świetle wcześniejszych ustaleń można także przypuszczać, że na
kształt instrukcji bełskiej ponownie miał wpływ Rafał Leszczyński103.
Okres bezkrólewia po śmierci Zygmunta III postanowiła wykorzystać szlachta
różnowiercza do dalszego upominania się o swoje prawa i uzyskania potwierdze
nia zapisów konfederacji warszawskiej oraz kolejnej próby ustanowienia dla niej
pełnych przepisów egzekucyjnych. Kampania sejmikowa przed sejmem konwoka
cyjnym w Koronie i na Litwie podjęta przez innowierców była owocna. W wielu
instrukcjach sejmikowych zostały zawarte artykuły podnoszące potrzebę zabezpie
czenia praw różnowierców104.
W instrukcji sejmiku bełskiego na konwokację zabrakło tym razem artykułu
popierającego stronę różnowierczą. Szlachta ani słowem nie wspomniała o kwe
stiach wyznaniowych, stawiając na pierwszym miejscu sprawy związane z elekcją
władcy i zapewnieniem bezpieczeństwa państwa podczas bezkrólewia, prosząc
przy tym o jak najszybsze zakończenie sejmu konwokacyjnego105. Szlachta bełska
nie uwzględniła postulatów innowierców, co w świetle wcześniejszych instrukcji
poselskich nie zdarzało się często. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy cho
dziło o rzeczywisty brak poparcia dla dążeń strony innowierczej, czy szlachtą
zgromadzoną na sejmiku w Bełzie kierowała chęć niezatrudniania konwokacji
sprawami innymi, niż wyznaczenie czasu i miejsca przyszłej elekcji króla. Nie
jest znana instrukcja bełska na sejm koronacyjny 1633 r., która dałaby zapewne
odpowiedź na to pytanie. Warto jednak zwrócić uwagę, że na sejmiku kapturowym
odbytym 2 sierpnia 1632 szlachta wybrała na jednego z sędziów kapturowych
ewangelika Jana Gorajskiego106, co może sugerować, że chodziło jej jedynie o nie
zajmowanie konwokacji sprawami wyznaniowymi107.
Niemniej pod koniec lat trzydziestych i na początku czterdziestych XVII w.
coraz wyraźniej szlachta bełska zaczęła opowiadać się po stronie kontrreformacji.
102

Marszałkiem sejmiku przedsejmowego został, tak jak w 1627 r., Marcin Oleśnicki, sędzia
ziemski bełski. Prócz Gorajskiego posłami wybrano: Adama Lipskiego, chorążego bełskiego, klienta
Tomasza Zamoyskiego (w testamencie z 1 listopada 1631 ustanawiał podkanclerzego protektorem
swoich dzieci, AGAD, AZ 47; korespondencja w AGAD, AZ 730, s. 64–74; A. K e r s t e n, Lipski
Adam, PSB, t. XVII, s. 414–415 pomija związki Lipskiego z Zamoyskim), Jana Komorowskiego, pod
czaszego bełskiego, sędziego i podstarościego grodzkiego krakowskiego, jednego z najbliższych
klientów Tomasza Zamoyskiego (z ramienia Zamoyskiego pełnił urzędy grodzkie krakowskie, obszer
na korespondencja w AGAD, AZ 340, 727) oraz Balcera Brodeckiego, starostę jasielskiego.
103
J. S e r e d y k a (Rzeczpospolita w ostatnich, s. 114) stwierdził przy okazji omawiania sprawy
reformy elekcji monarchy, że instrukcja bełska była zgodna z poglądami wojewody bełskiego.
104
W. K a c z o r o w s k i, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole
1986, s. 59–60; T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 386–392 .
105
Instrukcja z 3 czerwca 1632 r., AGAD, AZ 3083, s. 43–46.
106
Konfederacja województwa bełskiego z 2 sierpnia 1632, BOss., 15964, s. 137.
107
Warto podkreślić przy tym, że takie stanowisko na konwokacji zajmował Tomasz Zamoyski,
który namawiał zebranych do zgody i szybkiego zakończenia sejmu (L. J a r m i ń s k i, Tomasz
Zamoyski, s. 131).
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Przeciwko innowiercom zaczęto wykorzystywać argumenty natury religijnej,
o czym jako pierwsi przekonali się arianie108. Ataki na braci polskich były zapewne
pokłosiem głośnej „sprawy rakowskiej” z 1638 r.109 Dla zgromadzonej na sejmiku
szlachty pretekstem okazała się jednak sprawa jakiegoś arianina, który, jak to ujęto
w instrukcji na sejm 1639 r., „na trybunale lubelskim w posiedzeniu niektórem rzu
cił się straszną i obrzydliwą blasfemią na imię Pana Boga naszego”110. Ponieważ
został on przez Trybunał łagodnie ukarany (w tekście instrukcji: leviori poena),
szlachta postulowała w instrukcjach na sejmy lat 1639 i 1641, aby zostało uchwa
lone „jak najostrzejsze” prawo przeciw bluźniercom, gdyż jak argumentowano,
„Pan Bóg za takowe delicta zwykł karać całe państwa i królestwa”111.
W instrukcjach z tego okresu poświęcono również wiele uwagi sporom toczo
nym między unickim władyką przemyskim Atanazym Krupeckim a jego prawo
sławnym odpowiednikiem Sylwestrem Hulewiczem Wojutyńskim. Przyczyną był
dokument wydany przez Władysława IV, który ustanawiał istnienie w diecezji
przemyskiej dwóch biskupów: unickiego i prawosławnego112. Pierwszy zatarg
miał miejsce już w 1636 r., kiedy to Sylwester Hulewicz zdobywał siłą przyznany
dyzunitom przez króla w 1635 r. monaster Spasski w Starym Samborze, będący
we władaniu biskupa unickiego. Ten uzyskał za najazd zbrojny wyrok infamii na
Hulewiczu, wydany przez Trybunał w Lublinie, zniesiony następnie konstytucją
sejmową w 1641 r.113 Po raz drugi Hulewicz, wspólnie z prawosławną szlachtą, pró
bował zdobyć siłą wspomniany monaster w roku 1643, co skończyło się ponownie
infamią dla biskupa dyzunickiego114.
Szlachta bełska konsekwentnie w instrukcjach na sejmy lat: 1637 zwyczajny,
1639 i 1643 popierała w tym sporze biskupa Krupeckiego, uznając dyzunitów za
winnych zbrojnej napaści na unitów i utrudniania im praktyk religijnych115. Stąd
108

E. O p a l i ń s k i, Sejmiki szlacheckie wobec kwestii tolerancji religijnej w latach 1587–1648,
OiR, t. XXXIV, 1989, s. 31–32.
109
O „sprawie rakowskiej” vide T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 455–456.
110
Instrukcja z 29 sierpnia 1639, BOss., 15964, s. 161. Prawdopodobnie zarzut ten dotyczył braku
zgody arian na składanie przysięgi na Trójcę Świętą przed Trybunałem (T. K e m p a, Wobec kontrre
formacji, s. 486).
111
Instrukcja z 29 sierpnia 1639, BOss., 15964, s. 161; Instrukcja z 9 lipca 1641, ibidem, s. 176;
T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 465; E. Opaliński, Sejmiki szlacheckie, s. 31–32. Na negatywną
postawę sejmiku bełskiego wobec arian i dyzunitów mógł mieć wpływ Tomasz Zamoyski, który na
krótko przed śmiercią wydał w 1637 r. uniwersały skierowane przeciwko arianom i prawosławnym
w swoich posiadłościach w Szczebrzeszynie i na Wołyniu (L. J a r m i ń s k i, Tomasz Zamoyski, s. 137).
W instrukcji na sejm 1641 r. wstawiono się również za biskupem chełmińskim Kasprem Działyńskim,
któremu władze w Toruniu w 1639 r. uniemożliwiły odprawienie procesji Bożego Ciała ulicami miasta
(Instrukcja z 9 lipca 1641, BOss., 15964, s. 176; T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 466).
112
T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 431.
113
Ibidem, s. 438, 446, 465, 468, 490, 493.
114
Ibidem, s. 493.
115
Instrukcja z 9 grudnia 1636, BOss., 1926, k. 76; Instrukcja z 25 sierpnia 1639, BOss., 15964,
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żądano przed sejmem zwyczajnym 1637 r. utrzymania wyroku trybunalskiego ska
zującego Hulewicza Wojutyńskiego na infamię. Podobne stanowisko zajmowali
Bełżanie w latach czterdziestych w sporach między unickim władyką chełmskim
Metodym Terleckim a prawosławnym biskupem łuckim Atanazym Puzyną116.
Zatargi dotyczyły m.in. zwierzchnictwa nad cerkwią w Sokalu. W instrukcji na
sejm 1640 r. domagano się, żeby władza władyki chełmskiego w diecezji jego „nie
była od inszych turbowana”, zaś w roku 1645 posłowie bełscy mieli na sejmie
złożyć atestację, że „z dawna do diecezyej chełmskiej Sokal należy”. Diametralnie
zmieniło się więc podejście do prawosławia, popieranego jeszcze nie tak dawno
przez sejmik bełski.
Z drugiej strony dysydenci ciągle zachowywali pewne wpływy na sejmiku.
W latach 1639–1641 głośnym echem w Rzeczypospolitej odbiły się wydarze
nia związane z tumultami wileńskimi. Do najbardziej gwałtownych zamieszek
doszło w październiku 1639 i w lutym 1640 r. Bezpośrednią przyczyną wyda
rzeń z października 1639 r. były strzały z łuku, wystrzelone w stronę kościoła
św. Michała. Doprowadziło to do ataków zebranego tłumu na pobliski zbór ewan
gelicki, z którego rzekomo miały paść pociski, które utkwiły w murach kościoła.
Zaatakowano również należące do zboru szkołę i szpital, w wyniku czego doszło
do rozlewu krwi117. Natomiast 25 lutego 1640 pogrzeb ewangelicki Aleksandra
Przypkowskiego, bliskiego sługi Krzysztofa Radziwiłła, został zakłócony przez
niektórych duchownych katolickich oraz podburzanych przez nich studentów
Akademii Wileńskiej118.
Do wydarzeń tych ustosunkował się sejmik bełski w instrukcji na sejm 1640 r.
W zachowanym niestety niekompletnie artykule sejmik żądał, aby tumult z roku
1639 „bez wszelakiej odwłoki” był sądzony na najbliższym sejmie. Odnośnie do
wydarzeń wileńskich z lutego 1640 r. sejmik żądał zwołania komisji mającej zbadać
jego przyczyny119. Władysław IV wydał 26 maja na sejmie wyrok, który obciążył
winą za zamieszki w Wilnie stronę dysydencką120. Bełżanie chyba jednak nie dali
wiary tym ustaleniom, skoro sformułowali stanowczo potępiający ostatnie ekscesy
artykuł w instrukcji na sejm 1642 r., w którym domagano się od króla, żeby osoby
odpowiedzialne za skandale antydysydenckie i antydyzunickie były wykluczane
z nominacji do godności państwowych i dzierżawienia królewszczyzn121.
s. 162; 1926, k. 66; Instrukcja z 3 stycznia 1643, BOss., 15964, s. 188; T. K e m p a, Wobec kontrrefor
macji, s. 446.
116
Instrukcja z 27 marca 1640, BOss., 15964, s. 164; Instrukcja z 2 stycznia 1645, ibidem, s. 196;
Instrukcja z 11 kwietnia 1647, ibidem, s. 210; T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 501, 515.
117
H. W i s n e r, Likwidacja Zboru ewangelickiego w Wilnie (1639–1646). Z dziejów walki z ina
czej wierzącymi, OiR, t. XXXVII, 1993, s. 90.
118
Ibidem, s. 96.
119
Instrukcja z 27 marca 1640, BOss., 15964, s. 164.
120
H. W i s n e r, Likwidacja, s. 98.
121
Instrukcja z 9 stycznia 1642., BOss., 15964, s. 179.
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W instrukcji na sejm koronacyjny 1649 r. pojawił się postulat utrzymania praw
dysydentów zapisanych w konfederacji warszawskiej. Szlachta motywowała go
dobrem przebiegu obrad sejmowych, gdyż jak stwierdziła, „kontrowersyja dissi
dentum wielkie zawsze impedimenta czyni w sprawach sejmowych”122. Zmieniła
się więc na niekorzyść innowierców argumentacja zastosowana w instrukcji posel
skiej. Nie popierano ich już bowiem w duchu tolerancji wyznaniowej i uznania
prawa do wolności religijnej, ale z obawy, że spory wyznaniowe mogą doprowa
dzić do rozejścia się, czy wręcz zerwania obrad i w konsekwencji nieuchwalenia
obrony przeciw powstaniu Chmielnickiego i towarzyszącym mu buntom chłop
skim. Oczekiwano bowiem, że sejm przyjmie środki pozwalające na rozprawę
z powstaniem kozackim, które — jak wynika z akt sejmikowych bełskich — już
wtedy poczyniło w województwie znaczne szkody.
Zarówno zerwanie pierwszego sejmu w 1652 r., jak i obawa przed powtó
rzeniem się tego precedensu w przyszłości, spowodowały, że Bełżanie zamieścili
w instrukcji na sejm nadzwyczajny 1652 r. projekt reformy obrad sejmowych.
Szlachta po raz kolejny stwierdziła, że spory na tle wyznaniowym, obok spraw
prywatnych, stanowią główne przyczyny tamowania obrad sejmowych i rozry
wania osiągniętej w innych kwestiach zgody. W związku z tym zaproponowano
wprowadzenie do porządku dziennego tematyki poruszanych spraw. Obrady
sejmu miały się toczyć na podstawie ustalonego z góry porządku, podobnego do
porządku funkcjonowania Trybunału Koronnego, opartego o ułożony uprzednio
rejestr spraw sądowych. W poniedziałki i wtorki izba poselska miała się więc zaj
mować obroną kraju i sposobami zapłaty wojsku, środa miała być przeznaczona
na egzorbitancje, a czwartek na koekwację podatków i „poprawę nieporządków
względem prowentów”. Dopiero w piątek posłowie mieli się zajmować sprawami
religijnymi, „które in maximis zwykli trudnić periculis”. Sobota zaś miała być
przeznaczona na rozpatrywanie prywatnych potrzeb województw i posłów. Przy
tym chciano wprowadzić obowiązkową przysięgę dla posłów, że nie są sługami
rękodajnymi, a w konsultacjach dobro publiczne stawiają nad własną prywatę123.
Bełżanie liczyli zatem, że konsensus osiągnięty wpierw w sprawach kluczo
wych dla państwa będzie wpływał motywująco na posłów, by doprowadzić do
ugody w rozpatrywanych następnie mniej istotnych z punktu widzenia funkcjo
nowania państwa, chociaż budzących więcej emocji, kwestiach natury religijnej.
W 1658 r. stanęła na sejmie sprawa arian, którzy byli oskarżani przez szlachtę
katolicką o kolaborację ze Szwedami. Sprawa ta była podnoszona w instrukcji
królewskiej na sejmiki. Ataki na braci polskich i próby wyjęcia ich spod ochrony
konfederacji warszawskiej miały już miejsce w czasie bezkrólewia po śmierci
122

Instrukcja z 22 grudnia 1648, ibidem, s. 225. Postulat utrzymania praw dysydentów został po
wtórzony także w instrukcji na sejm zwyczajny 1652 (Instrukcja z 15 grudnia 1651, ibidem, s. 259,
260).
123
Instrukcja z 11 czerwca 1652, ibidem, s. 261.
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Władysława IV124. Na sejmie 1658 r., pod pretekstem zdrady kraju, uchwalono
konstytucję antyariańską. Bracia polscy zostali postawieni przed wyborem banicji
lub dokonania konwersji. Ci, którzy nie chcieliby podporządkować się nowemu
prawu, mieli być karani „na gardle”125. Konstytucja dawała trzy lata arianom na
załatwienie swoich spraw majątkowych. Okres ten został uchwałą kolejnego sejmu
skrócony o rok. Jednocześnie zastrzeżono, że arianie mogą dokonać konwersji
jedynie na katolicyzm, co we wcześniejszej konstytucji nie stanowiło wymogu126.
Sejmik przedsejmowy bełski w 1658 r., podobnie jak wiele innych sejmików
Rzeczypospolitej, opowiedział się za osądzeniem arian na sejmie. Jak argumento
wała szlachta, arianie „podczas inkursyji szwedzkich [...] ozwali się, przez wyda
nie między sobą uniwersałów, powstający[ch] na zniesienie wiary katolickiej,
a potem swobód naszych i dostojeństwa J. Kr. Mci p. n. m.”127. Bełżanie użyli
więc argumentu zdrady. Szlachta nie chciała przy tym pamiętać, że chcąc ratować
siebie i swoje majątki masowo przyjmowała protekcję Karola Gustawa w pierw
szych miesiącach „potopu”. Mówiła zatem o zdradzie, choć sama narażała się na
ten zarzut. W kolejnych latach sejmik bełski nie odnosił się więcej do sprawy braci
polskich, uznając ją najwyraźniej za zamkniętą.
Do końca panowania Jana Kazimierza kwestie wyznaniowe praktycznie nie
pojawiały się już więcej w instrukcjach bełskich, jedynie w obszernej instrukcji
na sejm 1664/1665 r. można znaleźć odniesienie do spraw religii. Domagano się
w niej, aby wszystkie osoby, które otrzymały indygenat były gorliwymi katolikami,
jak to określono w instrukcji: fidei orthodoxae catholicae Romanae128. Sejmik
ponownie zainteresował się kwestiami wyznaniowymi dopiero po abdykacji Jana
Kazimierza. W instrukcji poselskiej na konwokację zamieszczono postulat, aby
wzorem wcześniejszych okresów interregnum, konfederacja generalna ustano
wiona na czas bezkrólewia uwzględniała także prawa „dissidii in religione christia
na”129. Nie odnoszono się co prawda bezpośrednio do konfederacji warszawskiej
z 1573 r., ale niewątpliwie treść tego artykułu wskazuje, że przynajmniej jej zapisy
dotyczące ochrony wolności religijnej miały być zachowane. Jako przyjazne dysy
dentom można również interpretować nieprzychylne stanowisko sejmiku wobec
jezuitów, wyrażane w instrukcjach z lat 1666 i 1668. Ze względu na proabsoluty
styczne sympatie, jezuici byli negatywnie postrzegani przez dużą część szlachty,
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T. K e m p a, Wobec kontrreformacji, s. 520; K. K ł o d a, Sprawa ariańska w czasie bezkrólewia
1648, OiR, t. XXII, 1977, s. 177–195.
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VL, t. IV, s. 238.
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Ibidem, s. 272; J. T a z b i r, Bracia Polscy na wygnaniu. Studium z dziejów emigracji ariań
skiej, Warszawa 1977, s. 66–67.
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Instrukcja z 21 czerwca 1658, BOss., 15964, s. 326.
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Instrukcja z 18 października 1664, ibidem, s. 405.
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Instrukcja z 18 października 1668, ibidem, s. 505.
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w tym przez katolików130. Na konwokacji przyjęto ostatecznie po długich dysku
sjach zapis w konfederacji, potwierdzający wolność wyznania innowiercom131.
Wprowadzenie do instrukcji bełskiej zapisów o wolności religijnej było pew
nym sukcesem dysydentów, mocno osłabionych przez kontrreformację i wojny
połowy XVII w. W zasadzie od początku panowania Jana Kazimierza było to
pierwsze wyraźne opowiedzenie się sejmiku za tolerancją religijną. Wyjaśnienia
przyczyn tego sukcesu należy upatrywać w istniejącym na sejmiku układzie sił
politycznych. Sporą popularnością w Bełzie cieszył się podstoli koronny Feliks
Kazimierz „Szczęsny” Potocki, niemal regularnie wybierany z Bełza od 1661 r.
posłem na sejm. Po śmierci w 1667 r. swojego teścia Jerzego Lubomirskiego
związał się on z czołowym w tym czasie obrońcą protestantyzmu — Bogusławem
Radziwiłłem, stając się realizatorem jego polityki132. Działo się to w oparciu
o aktywnych na sejmiku bełskim ludzi powiązanych z Radziwiłłem i Potockim133.
Sojusz między Radziwiłłami i Potockim przerodził się następnie w powstanie
wspólnej fakcji magnackiej odgrywającej istotną rolę w czasie bezkrólewia po
abdykacji Jana Kazimierza134.
2. AKTYWNOŚĆ SZLACHTY PROTESTANCKIEJ NA SEJMIKU BEŁSKIM

Długo utrzymujące się przyjazne stanowisko sejmiku bełskiego wobec inno
wierców było w głównej mierze zasługą działalności politycznej szlachty protestanc
kiej na forum sejmikowym. W zasadzie do końca panowania Zygmunta III dysydenci
stanowili aktywną grupę na zjazdach szlacheckich w Bełzie. Pełnili oni z nominacji
sejmiku bełskiego wiele ważnych funkcji, w tym posłów na sejmy, marszałków sej
mikowych i poborców. Do szlachty ewangelickiej, odgrywającej w drugiej połowie
XVI i w pierwszej połowie XVII w. aktywną rolę działaczy politycznych na sejmiku
bełskim zaliczyć można: Gorajskich, Niszczyckich, Jana Sienieńskiego, Marcina
Oleśnickiego, Krzysztofa Miękickiego, Kaspra Jahodyńskiego, Mikołaja Ostroroga,
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M. C h m i e l e w s k a, Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku,
Warszawa 2006, s. 26.
131
Ibidem, s. 48–49.
132
A. P r z y b o ś, Potocki Feliks Kazimierz, PSB, t. XXVII, 1983, s. 807–812.
133
Z powodów objętościowych rezygnuję z przedstawienia składu osobowego tego stronnictwa na
sejmiku bełskim. Zostanie ono ujęte w przygotowywanej monografii tego sejmiku. Na konwokację
z Bełza posłowali m.in. podstoli koronny Feliks Szczęsny Potocki i Wespazjan Sienicki — kalwinista,
klient Bogusława Radziwiłła.
134
O wspólnym ugrupowaniu politycznym Radziwiłłów i Potockich vide K. M a t w i j o w s k i,
Bogusław Radziwiłł w okresie elekcji i w pierwszych miesiącach rządów Michała Korybuta, [w:]
Między Wschodem a Zachodem Rzeczpospolita XVI–XVIII w., Warszawa 1993, s. 151–156; idem,
Jeszcze o roli Bogusława Radziwiłła w trakcie elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, [w:] Między
wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej Polski i Europy, Toruń
1993, s. 225–231; M. C h m i e l e w s k a, Sejm elekcyjny, s. 83–91.
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Walentego Komorowskiego135, Jana Lipskiego z Goraja i Wespazjana Sienickiego.
Część z nich sprawowała także urzędy w województwie bełskim każdego szczebla,
począwszy od grodzkich a skończywszy na godnościach senatorskich136.
Aktywność ewangelików w omawianym regionie jest najbardziej widoczna
przy analizie składu posłów na poszczególne sejmy. Województwo bełskie miało
prawo wysyłać na każdy sejm czterech posłów. W pierwszych 25 latach pano
wania Zygmunta III niemal na każdy sejm posłował z województwa bełskiego
przynajmniej jeden ewangelik. Na sejmy lat 1593, 1595, 1597, 1601, 1603, 1605
i 1606 dwóch na czterech posłów było dysydentami, a w 1600 r. nawet trzech137.
Najczęściej wybierano na tę funkcję te same osoby. Wielokrotnymi posłami beł
skimi byli: Kasper Jahodyński i Wespazjan Sienicki (po siedem razy), Mikołaj
Ostroróg i Jan Lipski z Goraja (po pięć razy), Marcin Oleśnicki (cztery razy) oraz
Zygmunt Niszczycki (trzy razy). Wszyscy byli powiązani z najwybitniejszym
przedstawicielem szlachty bełskiej, czyli kanclerzem Janem Zamoyskim, co jest
zresztą cechą charakterystyczną dla całej grupy posłów bełskich z tego okresu138.
Bez wątpienia bowiem instrukcje poselskie i uchwały omawianego sejmiku były
pisane pod dyktando Zamoyskiego, o co dbał sam kanclerz oraz bardzo liczne
w województwie bełskim grono jego adherentów i klientów, wśród których byli
także innowiercy139.
Począwszy od drugiej połowy panowania Zygmunta III zaobserwować można
spadek liczby ewangelików wybieranych na posłów bełskich. Głównym tego
powodem była postępująca kontrreformacja, a co za tym idzie, kurczące się grono
szlachty trwającej przy wyznaniu niekatolickim. Istotny wpływ na taki stan rzeczy
miała również postawa Tomasza Zamoyskiego, który po osiągnięciu pełnoletnio
ści przejął po ojcu wpływy na sejmiku bełskim. Nie był on już tak tolerancyjny
wobec innowierców. W sprawach publicznych kierował się, podobnie jak jego
ojciec, głównie dążeniem do zachowania pokoju publicznego140. Dlatego popierał
135

Akta synodów różnowierczych w Polsce, t. III: Małopolska 1571–1632, oprac. M. S i p a y ł ł o,
Warszawa 1983, s. 44, 89.
136
Kasztelanami bełskimi byli: Piotr Niszczycki (1588–1606), Mikołaj Ostroróg (1607–1612),
Andrzej Firlej (1638–1649), a wojewodami: Krzysztof Niszczycki (1616–1617) i Rafał Leszczyński
(1619–1636), Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. III: Urzędnicy wojewódz
twa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku, oprac. H. G m i t e r e k i R. S z c z y g i e ł, Kórnik
1992, nr 62, 63, 69, 385, 387. Spośród wymienionych jedynie Andrzej Firlej nie był aktywnym działa
czem w Bełzie.
137
Posłami zostali wtedy kalwiniści: Mikołaj Ostroróg, Kasper Jahodyński, sędzia ziemski bełski
i Zygmunt Niszczycki (Instrukcja z 12 stycznia 1600, BN, BOZ 1809, t. I, k. 328).
138
Zygmunt Niszczycki był powiązany także z Radziwiłłami birżańskimi, J. D z i ę g i e l e w s k i,
Niszczycki Zygmunt, PSB, t. XXIII, 1978, s. 139–140.
139
L. J a r m i ń s k i, Bez użycia siły, s. 45, 135, 211; W. S o k o ł o w s k i, Politycy schyłku złotego
wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574–1605, Warszawa 1997, s. 23.
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różnowierców, ale tylko wtedy, gdy ataki przeciwko nim prowadziły do zamieszek
i zaburzania pokoju publicznego.
Jedyną rodziną, która pozostając przy wyznaniu niekatolickim, brała przez
cały badany okres aktywny udział w zjazdach szlachty bełskiej, byli Gorajscy.
Z linii tego rodu zamieszkującego omawiane województwo, aktywni na sejmiku
byli Jan z Łaszczowa „starszy”, Jan z Łaszczowa „młodszy”, Krystyn i Bogusław.
Jan „starszy” był posłem bełskim na sejm 1597 r.141 Wcześniej, w roku 1586, repre
zentował szlachtę województwa bełskiego na sejmiku wiszeńskim142. Jego syn, Jan
„młodszy”, senior świecki dystryktu bełskiego143, był wybierany przez szlachtę
bełską posłem na sejm w latach 1627 i 1631 oraz dwukrotnie sędzią kapturowym
województwa bełskiego: po śmierci Zygmunta III i Władysława IV144. Krystyn,
syn Jana „młodszego”, był posłem z województwa bełskiego na sejm nadzwy
czajny 1654 r. Został również wybrany przez szlachtę bełską w roku 1656 dozorcą
prac przy obwarowaniu Bełza i tamtejszego zamku. Przy tym szlachta zwalniała go
z obowiązku udziału w pospolitym ruszeniu i zobowiązywała się do uzyskania dla
niego takiego zwolnienia od Jana Kazimierza, „ponieważ solo boni publici amore
tej podjął się pracy”145. W 1676 r. był patronem zboru w Kaszycach w ziemi prze
myskiej146. Bogusław Gorajski, drugi z synów Jana „młodszego”, został wybrany
w 1657 r. deputatem do sądu skarbowego województwa bełskiego. Był także mar
szałkiem sejmiku bełskiego w czasie popisu szlachty w maju 1668 r. Uczestniczył
w sejmiku kapturowym województwa po abdykacji Jana Kazimierza, podpisując
się pod jego uchwałami147.
Inną rodziną, związaną na pewnym etapie z reformacją, byli Oleśniccy
zamieszkujący w omawianym województwie. Pieczętowali się herbem Radwan,
w przeciwieństwie do innej, starszej i znacznie zamożniejszej rodziny Oleśnickich
141

Idem, Bez użycia siły, s. 166. W spisie posłów koronnych (Posłowie ziemscy koronni 1493–
1600, red. I. K a n i e w s k a, oprac. W. U r u s z c z a k, I. K a n i e w s k a, M. F e r n c, J. B y l i ń s k i,
Warszawa 2013, s. 388) jest podane za herbarzem Bonieckiego, jakoby posłem bełskim w 1597 r. miał
być Adam Gorajski „młodszy”. W rzeczywistości był on posłem z województwa lubelskiego
(M. U j m a, Sejmik lubelski, s. 247; D. K u p i s z, Zbigniew Gorajski (1596–1655). Studium z dziejów
szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2000, s. 21), gdyż
Adam Gorajski „starszy”, który jest podawany w spisie posłów koronnych jako poseł lubelski w roku
1597, zmarł jeszcze w połowie 1590 r. (ibidem, s. 20).
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BOss., 15964, s. 43.
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D. K u p i s z, Zbigniew Gorajski, s. 75.
144
BOss., 15964, s. 119, 130, 137, 219. Inny Jan Gorajski był także wybrany przez szlachtę bełską
szafarzem poborowym w 1616 r. (ibidem, s. 91). Nie mógł to być Jan z Łaszczowa „młodszy”, gdyż
ten w 1616 r. przebywał nadal za granicą na studiach (D. K u p i s z, Zbigniew Gorajski, s. 37). Być
może chodzi o Jana Dymitra Gorajskiego, syna Piotra, starosty uszpolskiego (ibidem, s. 26).
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BOss., 15964, s. 298.
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1905 [reprint: 1986], s. 180.
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herbu Dębno148. Marcin Oleśnicki, arianin, podobnie jak jego zmarły przed 1578 r.
brat Łukasz, był wybierany posłem z województwa bełskiego na sejm w latach:
1576, 1582, 1589 i 1597. Zagadkowo przedstawia się jego kariera urzędnicza. Na
pewno, jako pierwszy z rodu, otrzymał urząd. Było to podsędkostwo bełskie, które
sprawował w latach 1574–1585. Od 1587 r. występuje on już jednak bez tytułu,
zaś nowym podsędkiem już w roku 1586 był Marcin Rogala149. Oleśnicki musiał
więc utracić urząd w bliżej nieznanych okolicznościach. Być może miało to zwią
zek z konfliktem na tle majątkowym, jaki toczył z kanclerzem koronnym Janem
Zamoyskim. Apogeum tego sporu miało przypaść właśnie na lata 1584–1585150.
Najbardziej aktywne na sejmiku było następne pokolenie Oleśnickich.
Generacja ta w osobach Jarosława, syna wspomnianego wyżej Łukasza oraz Marka,
syna Marcina, była blisko powiązana z Tomaszem Zamoyskim i działała w jego
interesie151. Usługi oddawane Zamoyskiemu przyczyniły się zapewne do uzyska
nia wpływowych urzędów w województwie bełskim. Jarosław Oleśnicki kończył
karierę urzędniczą jako starosta grodowy bełski, którym był w latach 1618–1635
(otrzymał je dzięki cesji Jana Daniłowicza), zaś Marek — jako sędzia ziemski beł
ski w latach 1630–1639152. Prawdopodobnie jednak obaj dość szybko przeszli na
katolicyzm. Ich imiona i nazwiska bowiem ani razu nie przewijają się różnowier
czych w aktach synodalnych. Nie są mi znane również żadne informacje źródłowe,
które świadczyłyby o ich działalności na rzecz innowierców na forum publicznym.
Podobnie przedstawiała się sprawa z Jahodyńskimi. Z rodziny tej aktyw
nymi działaczami byli Kasper oraz jego synowie: Świętosław i Wawrzyniec.
Pewność co do niekatolickiego wyznania mamy jednak tylko w przypadku Kaspra
Jahodyńskiego, gorliwego wyznawcy kalwinizmu. Z całej rodziny był on zde
cydowanie najbardziej aktywnym działaczem sejmikowym. Na sejmiku bełskim
był wybierany na wiele różnych funkcji. W latach 1592–1606 co najmniej siedem
razy posłował na sejmy z województwa bełskiego153. Jako parlamentarzysta był
szczególnie aktywny na polu obrony interesów różnowierców. Prócz tego szlachta
bełska desygnowała go do funkcji marszałka sejmiku przedsejmowego w roku
1607 i elekcji kandydatów na pisarstwo ziemskie bełskie w 1612 r.154 Być może
przewodniczył on konwentom szlachty bełskiej częściej, bowiem dane dotyczące
marszałków sejmików bełskich do 1612 r. są znikome155. W 1577 r. został wybrany
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J. P i e l a s, Oleśniccy herbu Radwan, s. 29.
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1994, s. 186.
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Urzędnicy, t. III, nr 265, 324.
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Z Bełza był posłem na sejm w latach: 1592, 1593, 1596, 1598, 1600, 1601 i 1606.
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posłem na sejmik generalny małopolski w Korczynie156. W latach 1598 i 1601 był
poborcą podatkowym, a z sejmiku przedsejmowego 1607 r. posłował na zjazd
rokoszowy pod Jędrzejowem. Ponadto pełnił urząd sędziego ziemskiego bełskiego
od 1584 r. do śmierci w 1612 r.157
Jak wspomniano, jego synowie nie odgrywali już takiej roli na sejmiku beł
skim. Wawrzyniec Jahodyński został odnotowany w aktach bełskich jedynie
w 1632 r., jako jeden z sędziów kapturowych. W omawianym województwie
w latach 1629–1637 pełnił urząd podsędka buskiego158. Świętosław Jahodyński był
posłem bełskim na sejm nadzwyczajny 1629 r. W tym też roku był poborcą w oma
wianym województwie. W latach 1622–1635 był podsędkiem, a następnie (1635–
1637) podstolim bełskim159. Całkowicie nieaktywny był miecznik bełski Andrzej
Jahodyński160, ostatni z synów Kaspra. Nie dysponuję również informacjami o ich
wyznaniu. Wiadomo jedynie, że Andrzej i Świętosław studiowali w 1610 r. na
ortodoksyjnie luterańskim uniwersytecie w Marburgu161. Przypuszczalnie wszy
scy trzej dość szybko dokonali konwersji na katolicyzm, nie występują bowiem
w aktach synodów różnowierczych.
Spośród ewangelików biorących aktywny udział w życiu sejmikowym woje
wództwa bełskiego istotną rolę odgrywał Jan Lipski z Goraja, wyznawca kalwini
zmu162. Z Bełza był posłem na sejm w latach 1576, 1585, 1593, 1595 i 1611. Jego
aktywność na forum publicznym, a przede wszystkim związki z kanclerzem Janem
Zamoyskim, pozwoliły mu osiągnąć urząd podkomorzego bełskiego, który pełnił
od roku 1595 do śmierci w 1614 r.163 W roku 1613 otrzymał nominację na kasztela
nię bełską. Urzędu senatorskiego jednak nie objął, bowiem 13 stycznia 1614 nadal
tytułowany był podkomorzym164. Tym urzędem tytułowany był też jako zmarły
w latach 1615 i 1617. Zmarł w po 13 stycznia 1614165.
Wobec rokoszu Lipski zajmował stanowisko niejednoznaczne. Początkowo
był, jak się zdaje, jego przeciwnikiem. Jako poseł od „braci” na zjazd roko
szowy pod Lublinem 14 czerwca 1606 „dowiadował się z jakiej przyczyny mimo
zwiska marszałków sejmikowych. Dla okresu 1572–1591 nie jest znany z imienia i nazwiska żaden
marszałek.
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Instrukcja z 5 grudnia 1577, BN, BOZ 1809, t. I, k. 36v.
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BOss., 15964, s. 59, 80; Urzędnicy, t. III, nr 262.
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zwierzchność JKM Pana naszego ten zjazd złożony, prosząc, żeby tu nic nie sta
nowili, co by majestat KJM i dostojeństwo urażać miało, widząc przy tym, jeśliby
były jakie urazy praw i swobód naszych szlacheckich, do sejmu to odłożyć i tam
jako na uprzywilejowanym miejscu o ich uleczeniu mówić”166. W 1607 r. wymó
wił się również od wydania uniwersału zwołującego szlachtę prorokoszową bełską
w celu dołączenia do rokoszan z innych województw. Do wydania takiego uniwer
sału wzywała Lipskiego zgromadzona w Bełzie 25 czerwca 1607 grupa szlachty
popierająca rokosz. Co ciekawe, w odpowiedzi skierowanej do szlachty Lipski
stwierdzał jednak, że już wcześniej synów swych posłał do rokoszan, by pokazać,
„że mi rokosz i intentum jego smakował”. Zachęcał jednocześnie szlachtę, by nie
czekając na niego, jechała jak najprędzej do braci rokoszowej. Zapewniał, że sam
stawiłby się w jej szeregi, gdyby zdrowie mu na to pozwoliło167. Wydaje się więc,
że podkomorzy zmienił swoją postawę wobec rokoszu i stał się jego zwolenni
kiem, lub przynajmniej za takiego chciał uchodzić w oczach szlachty, choć osobi
ście obawiał się występować przeciwko królowi.
Podobną rolę odgrywał Mikołaj Ostroróg168. Zaliczał się on do elity politycz
nej i majątkowej województwa. Jego aktywność na sejmiku przypada na lata 1591–
1606. Z Bełza był posłem na sejmy lat: 1595, 1600, 1601, 1603 i 1606. Wcześniej,
w 1591 r., był deputatem bełskim na pierwszy zjazd radomski, a trzy lata póź
niej, wraz z Janem Lipskim, został rotmistrzem pospolitego ruszenia szlachty
bełskiej. Od 1607 r. do śmierci w roku 1612 był kasztelanem bełskim. Zarówno
w czasie rokoszu, jak i po nim nie wykazywał już większej aktywności politycznej.
Pozostawał w bliskich stosunkach z Janem Zamoyskim. W imieniu kanclerza pro
wadził niektóre jego interesy majątkowe169. Sejmik bełski przed sejmem lat 1605
i 1607 wstawiał się za nim, przywołując przy tym jego zasługi w czasie kampanii
inflanckiej170.
W drugiej połowie XVII w. najbardziej aktywnym ewangelikiem był Wespa
zjan Sienicki. Kilkakrotnie przewodniczył sejmikom bełskim w latach 1660–1673.
Był posłem z województwa bełskiego do Jana Kazimierza w 1665 r. oraz na sejmy
lat: 1668 abdykacyjny i konwokacyjny, 1669, 1670 pierwszy i drugi, 1672 i 1673.
Podpisał się pod uchwałami sejmu elekcyjnego z zastrzeżeniem praw dysyden
tów171. Prócz tego szlachta bełska desygnowała go w latach: 1661, 1662 i 1666 do
sądu skarbowego województwa172. Był klientem Bogusława Radziwiłła, aktywnym
166

BCzart., 341, s. 302.
BOss., 15964, s. 82–83.
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politycznie także na sejmiku chełmskim173. W testamencie koniuszy litewski wyzna
czył go na jednego z zarządców dóbr małoletniej Ludwiki Karoliny174. Żonaty był
z Aleksandrą Stankarówną, córką wojskiego grabowieckiego Piotra Stankara,
kalwinisty175, pełniącego w omawianym województwie także urzędy grodzkie
w Horodle: najpierw pisarza (1624–1638), a potem podstarościego (1646–1650)176.
Podsumowując rozważania na temat kwestii wyznaniowych należy podkreślić,
że zajmowane przez sejmik bełski stanowisko wobec postulatów dysydentów było
naturalną konsekwencją postawy dominujących na nim stronnictw politycznych
i zaangażowania dysydentów na jego forum. W latach 1572–1605 szlachta bełska
pozostawała pod dużym wpływem kanclerza Jana Zamoyskiego, który dostrze
gał w tolerancji wyznaniowej i pokoju religijnym jeden z fundamentów ustrojo
wych Rzeczypospolitej177. Stąd w laudach i instrukcjach poselskich województwa
bełskiego domagano się utrzymania pokoju religijnego i karania osób przyczy
niających się do jego łamania. Także po 1605 r. „wyrobiona” politycznie przez
kanclerza szlachta bełska kontynuowała przyjazną politykę wobec innowierców,
żądając między innymi od Zygmunta III niedyskryminowania ich przy rozdawnic
twie urzędów i godności, a także „uspokojenia” religii greckiej. Za życia kanclerza
dysydenci brali także aktywny udział w obradach sejmikowych, co znajduje swoje
potwierdzenie w pełnieniu przez nich licznych funkcji z nadania sejmiku, w tym
regularnie posłów na sejmy. Aktywność publiczna i protekcja kanclerza przyczy
niły się wreszcie do uzyskiwania przez najzdolniejszych wyznawców konfesji pro
testanckich urzędów i dygnitarstw w omawianym województwie.
Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa z prawosławnymi, których żaden
przedstawiciel nie pełnił funkcji poselskich z Bełza. Tłumaczyć to należy głównie
polskim, a szczególnie mazowieckim, pochodzeniem większości rodów szlachec
kich składających się na ówczesną elitę polityczną województwa. Innym powo
dem mógł być brak ze strony dyzunickiej części szlachty bełskiej odpowiedniego
kandydata do pełnienia aktywnej roli politycznej. Uwidoczniło się to przy obsa
dzie urzędów w województwie. Jedynym prawosławnym urzędnikiem ziemskim
był Hrehory Sanguszko Koszerski, który otrzymał mało istotny tytuł kasztelana
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nr 483 [ekstrakty z ksiąg grodzkich horodelskich], s. 121, 131; VC, t. III, vol. 2, s. 322. Urząd podsta
rościego pełnił z ramienia znanego dysydenta Adama Suchodolskiego.
177
K. L e p s z y, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589–1592), Kraków
1939, s. 318.
174
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lubaczowskiego. Prawdopodobnie nie uczestniczył on zresztą w zjazdach szlachty
bełskiej, bowiem jego nazwisko ani razu nie pojawia się w aktach sejmikowych.
Od początku lat dwudziestych XVII w. widać wyraźny spadek aktywności
dysydentów na sejmiku bełskim. Już tylko sporadycznie byli oni wybierani przez
sejmik do funkcji poselskich. Głównym tego powodem była postępująca kontr
reformacja, a co za tym idzie, kurczące się grono szlachty niekatolickiej. Istotny
wpływ na taki stan rzeczy miała również postawa Tomasza Zamoyskiego, który po
osiągnięciu pełnoletniości przejął po ojcu duże wpływy wśród szlachty bełskiej.
Nie był on już tak tolerancyjny wobec innowierców. W sprawach publicznych
kierował się, podobnie jak jego ojciec, głównie dążeniem do zachowania pokoju
publicznego. Stąd jego przyzwolenie na zamieszczenie w instrukcji bełskiej na
sejm 1627 r. artykułów potępiających niezgodne z prawem wyroki trybunalskie
przeciw różnowiercom. Już jednak w czasie konwokacji 1632 r. był on stanow
czo przeciwny zajmowaniu się postulatami różnowierców, traktując je jako niepo
trzebne zarzewie konfliktu w trudnym dla państwa okresie bezkrólewia.
Czynniki te musiały ostatecznie wpłynąć na zmianę stanowiska szlachty
bełskiej wobec różnowierców, która nastąpiła pod koniec lat trzydziestych i na
początku lat czterdziestych XVII w. Nie tylko coraz rzadziej popierano postulaty
szlachty innowierczej, ale zaczęto również atakować w instrukcjach poselskich
niektóre grupy wyznaniowe. Ataki dotyczyły głównie arian i prawosławnych,
a więc wyznań najsłabiej reprezentowanych na sejmiku bełskim. Prawosławnych
atakowano w sporach, jakie toczyli o beneficja z unitami, oskarżając ich o zbrojne
najazdy na świątynie będące we władaniu tych ostatnich (faktycznie przyznane
dyzunitom, zdaniem Bełżan jednak, należące się kościołowi unickiemu) oraz
utrudnianie unitom swobody kultu. Braci polskich zaś atakowano z przyczyn
dogmatycznych. Rosnący radykalizm części szlachty katolickiej w połączeniu
z najazdem protestanckiej Szwecji w połowie XVII w., spowodował poparcie przez
sejmik bełski postulatu wygnania arian z Rzeczypospolitej w 1658 r.
Stosunek do protestantów zmienił się to dopiero pod koniec badanego okresu.
W instrukcji bełskiej na sejm konwokacyjny po abdykacji Jana Kazimierza znalazł
się zapis o prawach dissidii in religione christiana, które miały być uwzględnione
przy uchwalaniu konfederacji generalnej. Zmianę stanowiska sejmiku można upa
trywać w popularności, jaką cieszył się w Bełzie podstoli koronny Feliks Kazimierz
Potocki. Po śmierci swojego teścia Jerzego Lubomirskiego związał się on blisko
z czołowym obrońcą protestantyzmu w tym czasie, Bogusławem Radziwiłłem,
stając się realizatorem jego polityki. Działo się to dzięki ludziom powiązanym
z Potockim, a także klientom ostatniego męskiego przedstawiciela birżańskiej linii
Radziwiłłów, dzięki czemu w instrukcji zamieszczono artykuł o pokoju religijnym
w czasie bezkrólewia.
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Sejmik of Bełz Voivodeship vs Church and Confessional.
Problems in the Polish–Lithuanian Commonwealth, 1587–1668
Postulates concerning the problems of the Catholic Church and clergy emerged usually
on the occasion of the thorny issue of equality of privileges and duties of secular Catholics
and the clergy (the so–called compositio inter status) which attracted strong interest of the
nobility. The problem could be amounted to three fundamental questions: the obligatory
payments for religious purposes (tithes), appropriation of secular nobility’s properties by
high Church dignitaries and the higher clergy, and the jurisdiction in cases between the
clergy and the nobility. A part of those matters were associated with spheres which were
fundamental for the state, such as its defence, finances, or the judiciary.
The stance of Bełz Sejmik on dissidents’ demands was a natural consequence of the
attitude of dominant political parties and involvement of the most important dissidents
(dissenters). In 1573–1605 the nobility of the Bełz Voivodship was under a great influence
of Chancellor Jan Zamoyski, who perceived the religious tolerance and religious peace as
one of the foundations of the political system of the Commonwealth. Thus, according to the
registers of acts of the Bełz Voivodeship Sejmik, the local nobility demanded that religious
peace be maintained and punishment be inflicted upon all those who disturbed it. Also after
Zamoyski’s death in 1605, the Bełz nobility, politically “formed” by the chancellor,
continued his policy towards dissidents, demanding, among other things, that King
Sigismund III Vasa did not discriminate non–Catholics when appointing to offices and
dignities; and wanted him to “appease” the Greek religion. Until the chancellor’s death
dissidents regularly and actively participated in sessions of the Sejmik, which is testified by
numerous functions they fulfilled on behalf of the Sejmik, including their being envoys to
the Sejm sessions.
From the early 1620s there is a marked decline in their activity at the Bełz sejmik. The
main cause was the progressing Counter–Reformation and in consequence a decreasing
number of the non–Catholic nobility, but also the attitude of Tomasz Zamoyski, who was
not as tolerant towards dissidents as his father. All those factors had a great impact on the
shift in the attitude of the Bełz nobility towards dissidents that took place at the end of the
1630s and in the early 1640s. Not only did the nobility less and less frequently support
demands of the non–Catholic nobility, but for the first time they began attack some of
religious groups in their instructions of their envoys to the Sejm. Attacks focused mainly on
the Polish Brethren (Arians) and members of the Orthodox Church, who exerted the least
influence at the Bełz Sejmik.
This negative stance towards dissidents did not change until the end of the analysed
period, when the instruction of the Bełz Sejmik to the Convocation Sejm convened after
King John Casimir abdicated, included a reference to the laws of dissidii in religione
christiana, which were to be taken into consideration when the general confederation was
being formed. This can be explained by huge popularity in the Bełz Voivodship of the
Crown Steward Feliks Kazimierz Potocki.
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Konfederacja szczebrzeszyńska 1672–1673
a ziemia bielska
23 listopada 1672 z inspiracji liderów opozycji wobec króla Michała Korybuta
Wiśniowieckiego, którzy równocześnie współtworzyli wyższą kadrę dowódczą,
powstała konfederacja wojska koronnego, zwrócona przeciw zawiązanej przeszło
miesiąc wcześniej konfederacji gołąbskiej. Jej celem było doprowadzenie do ska
sowania postanowień zjazdu gołąbsko–lubelskiego, który nawiązując do idei sejmu
konnego, podjął się prób zreformowania systemu politycznego Rzeczypospolitej1.
Faktycznie jednak podczas rzeczonego zjazdu przywódcy regalistów zamierzali
doprowadzić do ostatecznego spacyfikowania opozycji skutecznie uniemożliwia
jącej królowi sprawowanie rządów od początku jego panowania w 1669 r.2 Jeden
z najaktywniejszych litewskich rojalistów, wojewoda wileński i hetman wielki
litewski Michał Kazimierz Pac, pod koniec listopada doprowadził ponadto do
zawiązania konfederacji wojska litewskiego w Kobryniu3, która poparła zjazd
gołąbsko–lubelski. Tym samym sytuacja wewnętrzna w kraju, która wytworzyła
się jesienią 1672 r., zagroziła wybuchem wojny domowej. Kryzys polityczny,
w jakim znalazła się Rzeczpospolita, dodatkowo pogłębiała sytuacja międzynaro
dowa: latem 1672 r. wojska tureckie zajęły Kamieniec Podolski wraz z Podolem
i Ukrainą Prawobrzeżną, następnie 18 października Wysoka Porta podyktowała
stronie polskiej w Buczaczu ciężkie warunki pokojowe, z płaceniem haraczu
włącznie4.
1

Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów
z ugrupowaniem dworskim w latach 1669–1673, Oświęcim 2014, s. 336–339.
2
A. P r z y b o ś, Konfederacja gołąbska, Tarnopol 1936; idem, Michał Korybut Wiśniowiecki
1640–1673, Kraków–Wrocław 1984, s. 213–235; L.A. W i e r z b i c k i, O zgodę w Rzeczypospolitej.
Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673 roku, Lublin 2005, s. 19–57; idem, Zjazd gołąbsko–lubel
ski (1 październik — 10 listopad 1672), „Res Historica”, t. XX, 2005, s. 101–109.
3
Akt konfederacji wojska litewskiego zawiązanej w Kobryniu 22 listopada 1672 roku, oprac.
L.A. W i e r z b i c k i, „Res Historica”, t. XXI, 2005, s. 135–138; K. B o b i a t y ń s k i, Michał Kazimierz
Pac. Wojewoda wileński, hetman wielki litewski, Warszawa 2008, s. 277.
4
M. W a g n e r, Wojna polsko–turecka w latach 1672–1676, t. I, Zabrze 2009, s. 288–292.
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Problematyka trzech konfederacji 1672 r. jest już w polskiej historiografii
gruntownie opracowana. Dzięki temu znamy ówczesne postawy szlachty, wyra
żone choćby na zjazdach prowincjonalnych, zebranych w większości 13 grud
nia 1672. Najczęściej jednak stosunek do nich obywateli poszczególnych ziem
i województw rozpatrywany był w kategoriach poparcia dla konfederacji gołąb
skiej5. Powiązania poszczególnych społeczności lokalnych ze skonfederowanym
w Szczebrzeszynie wojskiem koronnym nie stanowiły dotąd przedmiotu osobnych
rozważań. Podobnie zresztą, głównie ze względu na problem z dostępem do źró
deł, nie przedstawiono, jakie stanowisko zajęła wówczas ziemia bielska (tak jak
pozostałe ziemie województwa podlaskiego)6. Celem niniejszego artykułu jest
zatem krótka charakterystyka postaw szlachty bielskiej w okresie trzech konfe
deracji 1672 r. oraz ukazanie, w jaki sposób jej teren bezpośrednio doświadczył
konfederacji wojska koronnego, kierowanej faktycznie przez marszałka wielkiego
i hetmana wielkiego Jana Sobieskiego.
Istnienie związków pomiędzy ziemią bielską a wojskiem koronnym w latach
panowania Michała Korybuta wytyczał w pierwszej kolejności system opłacania
żołnierzy w ramach tzw. repartycji. Od 1 sierpnia 1667 zredukowane do etatu
pokojowego koronne wojsko komputowe (zaciężne) miało być finansowane —
poza pięcioma chorągwiami husarii — przez samorządy lokalne, z pominięciem
skarbu centralnego. System ten utrzymał się do końca pierwszego kwartału rozli
czeniowego 1673 r. (czyli do 30 kwietnia 1673), w związku z tym obowiązywał
on również w trakcie konfederacji roku 1672. Województwo podlaskie w ramach
repartycji, opracowanej na komisji lwowskiej 1667 r., miało na swoim utrzymaniu
regiment pieszy wojewody kijowskiego Michała Stanisławskiego, liczący 250 por
cji, ponadto chorągiew piechoty węgierskiej (50 porcji), wchodzącej w skład
5

Przede wszystkim skupił się na tym L.A. W i e r z b i c k i (O zgodę w Rzeczypospolitej, s. 58–
96), omawiając postawy szlachty na grudniowych zjazdach partykularnych, które miały wybrać depu
tatów na zwołany na 4 stycznia 1673 zjazd warszawski (kontynuacja zjazdu gołąbsko–lubelskiego).
Ustalenia Wierzbickiego uzupełnił analizą postaw szlachty wołyńskiej i kijowskiej podczas konfede
racji gołąbskiej J. S t o l i c k i, Konfederacja gołąbska w województwie wołyńskim, [w:] Inter maiesta
tem ac libertatem. Studia z dziejów nowożytnych dedykowane profesorowi Kazimierzowi Przybosiowi,
red. J. S t o l i c k i, M. F e r e n c, J. D ą b r o w s k i, Kraków 2010, s. 191–206; idem, Spory wśród
szlachty kijowskiej w czasie konfederacji gołąbskiej, [w:] Ustrój — polityka — kultura: Studia ofiaro
wane profesor Stefanii Ochmann–Staniszewskiej, red. J. M a r o ń, R. K o ł o d z i e j, Wrocław 2011,
s. 69–75.
6
Postaw szlachty bielskiej na przełomie lat 1672 i 1673 nie analizuje choćby L.A. W i e r z b i c k i,
O zgodę w Rzeczypospolitej, s. 58–96. Z kolei J. K a n i e w s k i w niedawno wydanej pracy, poświę
conej postawom sejmików koronnych w dobie panowania Michała Korybuta (Sejmiki koronne wobec
problemów wewnętrznych za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669–1673), Katowice
2014), w ogóle nie uwzględnia postaw szlachty bielskiej, ale również całej szlachty podlaskiej.
Materiały pozwalające przyjrzeć się bliżej tytułowej problematyce (np. instrukcja bielska z 13 grudnia
1672) zawiera księga grodzka brańska za rok 1672: Nacjanalny Histaryczny Archiu Biełarusi, Mińsk
[dalej: NHAB], F. 1708, ks. 49.
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garnizonu Kamieńca Podolskiego. Sama ziemia bielska opłacała 100 porcji z regi
mentu Stanisławskiego, podczas gdy pozostałe 150 etatów przypadło ziemi dro
hickiej, natomiast piechota kamieniecka — ziemi mielnickiej7. W 1668 r. zmarł
Michał Stanisławski, a jego regiment przejął Jan Karol Daniłowicz, starosta par
czewski (parczowski). Pod tym też imieniem ziemia bielska dotowała tę jednostkę
do momentu zrezygnowania z systemu opłacania wojska w ramach repartycji8.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że sam Daniłowicz, kuzyn Sobieskiego,
należał do bliskich współpracowników politycznych i wojskowych przywódcy
konfederacji szczebrzeszyńskiej9.
Ziemia bielska, choć utrzymywała część regimentu pieszego prominentów
powiązanych z Sobieskim, nie stanowiła politycznego zaplecza dla wojskowego
otoczenia hetmana i marszałka wielkiego. Zresztą jej znaczenie na politycznej
mapie Rzeczypospolitej nie było wielkie10. Niemniej, jeden z najważniejszych
urzędów w ziemi bielskiej sprawowali w latach panowania Michała Korybuta
czołowi statyści ówczesnej sceny politycznej. Po śmierci koniuszego litewskiego,
ks. Bogusława Radziwiłła (31 grudnia 1669), Michał Korybut nadał na sejmie
nadzwyczajnym 1670 r. starostwo brańskie marszałkowi nadwornemu koronnemu
Janowi Klemensowi Branickiemu11. Ten zaś był związany z wojskiem koron
nym, utrzymywał bowiem w repartycji województwa sandomierskiego chorągiew
pancerną 90 koni12. Po śmierci Branickiego (9 lutego 1673) starostwo brańskie
zostało nadane — pomimo sprzeciwu Bielszczan z chorążym bielskim Mikołajem
Skaszewskim na czele13 — Stefanowi Stanisławowi Czarnieckiemu, pisarzowi
polnemu koronnemu, porucznikowi chorągwi husarskiej Michała Korybuta
i wreszcie marszałkowi konfederacji gołąbskiej. Tym sposobem w okresie trzech
konfederacji Brańsk, siłą rzeczy, musiał zwracać uwagę uczestników burzliwych
wydarzeń zjazdu warszawskiego. W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, że
Branicki i Czarniecki należeli do najbliższych politycznych współpracowników
7

Komput wojska koronnego 1 sierpnia 1667, vide: BN, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej [dalej:
BOZ], sygn. 1175, s. 249–252; BCzart., sygn. 162, s. 493–497. Więcej o wprowadzeniu systemu repar
tycji w 1667 r. vide Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 40–77.
8
Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 62.
9
Sam Stanisławski również zaliczał się do grona przyjaciół politycznych hetmana wielkiego; ibi
dem, s. 166–167; K. P i w a r s k i, Daniłowicz Jan Karol, [w:] PSB, t. V, 1939–1946, s. 416.
10
Podstawowe informacje o ziemi bielskiej w epoce nowożytnej vide Z. G l o g e r, Dawna ziemia
bielska i jej cząstkowa szlachta, Warszawa 1873.
11
Diariusz sejmu nadzwyczajnego 1670 roku, oprac. K. P r z y b o ś, M. F e r e n c, Kraków 2004,
s. 59; J. M a t y a s i k, Obóz polityczny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Warszawa 2011,
s. 59; Urzędnicy podlascy XIV–XVIII wieku, oprac. E. D u b a s – U r w a n o w i c z, W. J a r m o l i k,
M. K u l e c k i, J. U r w a n o w i c z, Kórnik 1994, s. 65.
12
Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 53.
13
Protest wynikał z braku „osiadłości” Czarnieckiego w województwie podlaskim. Vide
L.A. W i e r z b i c k i, O zgodę w Rzeczypospolitej, s. 193; Urzędnicy podlascy, s. 65–66.
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Michała Korybuta — zwłaszcza pisarz polny, który wykazywał się znaczną aktyw
nością w działaniach skierowanych przeciw opozycji14.
Szlachcie bielskiej, wzorem jej starostów, w latach 1670–1673 zdecydowa
nie bliżej było do obozu dworskiego niż do opozycji. Nie różniła się ona zatem
od zastępów średniej szlachty z pozostałych regionów państwa, które stawały
w obronie „szlacheckiego króla” (wybranego spośród siebie), stając się podporą
jego tronu15. Zdaniem Emila K a l i n o w s k i e g o, Wiśniowiecki mógł liczyć na
poparcie ziemi bielskiej już podczas swojej elekcji w 1669 r., wcześniej bowiem
Bielszczanie kilkakrotnie wstawiali się za nim i jego matką Gryzeldą w sporze
o ordynację zamojską16. W trakcie panowania pierwszego z „królów rodaków”
szlachta bielska starała się wywiązywać z zadań obrony majestatu. W 1670 r.
odpowiedziała na wezwanie królewskie do pospolitego ruszenia, które miało
przybyć do Warszawy i pomóc w dokończenie sejmu. Jak zaś wiadomo, dzięki
presji ze strony pospolitaków sejm zwyczajny (9 września — 31 października
1670) nie został zerwany tak, jak dwa poprzednie. Sama ziemia bielska wystawiła
wówczas wyprawę łanową, w ramach pospolitego ruszenia, ale jej popis odbył się
pod Brańskiem dopiero 5 listopada, czyli już po szczęśliwej dla dworu konkluzji
sejmowej17. Niemniej poparcie Bielszczan dla króla było w tamtym czasie silne,
co wynika wyraźnie z deklaracji składanych monarsze w uchwałach sejmiku brań
skiego z grudnia 1670 r.18
Także w 1671 r. ziemia bielska podjęła się wystawienia odpowiednich sił
zbrojnych w ramach pospolitego ruszenia na potrzeby wyprawy wojennej prze
ciwko Kozakom i Tatarom. Każda ziemia województwa podlaskiego miała zacią
gnąć wówczas chorągiew kozacką19. Podlasianie z tych deklaracji się wywiązali,
7 września bowiem król informował hetmanów koronnych, za pośrednictwem
chorążego płockiego Mikołaja Narzymskiego, że trzy chorągwie podlaskie były
już zorganizowane20. Jednak udziału w wyprawie wojennej oddziały te nie wzięły
i zapewne szybko zostały rozwiązane.

14

Vide np. L.A. W i e r z b i c k i, Stefan Stanisław Czarniecki jako marszałek konfederacji gołąb
skiej, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, t. II, red. D. W e r e d a, Siedlce 2009, s. 83–93;
J. M a t y a s i k, Obóz polityczny, s. 46–47, 59–60 i n.; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 117,
142–143 i n.
15
A. P r z y b o ś, Michał Korybut, s. 74–75; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 118.
16
E. K a l i n o w s k i, Ród Kalinowskich herbu Ślepowron w XVII wieku, Warszawa 2013, s. 96.
17
L.A. W i e r z b i c k i, Pospolite ruszenie w Polsce w drugiej połowie XVII wieku. Ostatnie wy
prawy z lat 1670–1672, Lublin 2011, s. 145, 151–153; E. K a l i n o w s k i, Ród Kalinowskich, s. 98.
18
NHAB, F. 1708, ks. 167, k. 478–483v, Laudum sejmikowe ziemi bielskiej, Brańsk, 1 grudnia
1670; E. K a l i n o w s k i, Ród Kalinowskich, s. 98–99.
19
L.A. W i e r z b i c k i, Pospolite ruszenie, s. 172, 190.
20
AGAD, Libri Legationum [dalej: LL], ks. 25, k. 258–258v, Instrukcja urodzonemu Mikołajowi
Narzymskiemu, chorążemu płockiemu, dworzaninowi pokojowemu JKM do wielmożnych hetmanów
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W 1672 r. szlachta bielska ruszyła na wezwanie monarchy do obrony Rzeczy
pospolitej przed najazdem osmańskim, choć pospolite ruszenie gromadzone pod
Gołębiem ostatecznie zabrało się za sąd nad malkontentami, a nie za prowadze
nie wojny z sułtanem i jego lennikami. Ciężar walk spoczął wówczas na barkach
komputowego wojska koronnego i lidera opozycji Sobieskiego, co zaowocowało
choćby sukcesem kampanii przeciw czambułom tatarskim (5–14 października
1672), w trakcie której rozbito duże zgrupowania ordy i odbito pokaźną liczbę
jasyru21. Podlaskie pospolite ruszenie, uznane przez malkontenta i podskarbiego
koronnego Jana Andrzeja Morsztyna za „najporządniejsze”, we wrześniu znaj
dowało się pod Łukowem22. Nie spieszyło się ono jednak z wejściem do obozu,
skoro 29 września król skierował do podlaskich pospolitaków uniwersał, aby czym
prędzej stawili się pod Gołębiem23. Na pewno Bielszczanie znajdowali się w obo
zie w momencie, gdy 21 października przeniesiono go pod Lublin. Ich duktor
(pułkownik), chorąży bielski Skaszewski, który prowadził wyprawy swej ziemi
także w poprzednich latach (1670 i 1671), w dniu 15 października omal nie został
zabity, przez pomyłkę bowiem wzięto go za malkontenta. Dwa tygodnie później,
28 października, prezentował już jednak przed królem „chorągiew ziemi swej
wybraniecką, a po prezentowaniu prosił zaraz KJMci, aby im wedle konstytucjej
lenungi obmyślone były”24. Prawdopodobnie chodzi tu o część chorągwi piechoty
wybranieckiej całego województwa podlaskiego. Warto jednak zaznaczyć, że nie
przewidywano wydać ze skarbu koronnego za rok 1672 r. traktamentu (pensji)
podlaskiemu rotmistrzowi wybranieckiemu. Oznaczałoby to, że w okresie konfe
deracji gołąbskiej chorągiew wybraniecka województwa podlaskiego nie funkcjo
nowała jako całość, tylko wybrańcy z ziemi bielskiej w ramach wyprawy sejmiku
brańskiego25. Nie jest to jednak sprawa pewna.
od JKM posłanemu dana z kancelarii mniejszej koronnej, 7 września 1671; Z. H u n d e r t, Między
buławą a tronem, s. 254, 258.
21
Ostatnio na temat wyprawy na czambuły pisali: M. S i k o r s k i, Wyprawa Sobieskiego na czam
buły tatarskie 1672, Zabrze 2007, s. 178–190; M. W a g n e r, Wojna polsko–turecka, s. 281–288;
Z. H u n d e r t, Husaria koronna w wojnie polsko–tureckiej 1672–1676, wyd. II, Oświęcim 2014,
s. 334–341.
22
L.A. W i e r z b i c k i, Pospolite ruszenie, s. 245, 247
23
NHAB, F. 1708, ks. 49, k. 393, Uniwersał Michała Korybuta, obóz pod Gołębiem 29 września
1672; L.A. W i e r z b i c k i, Pospolite ruszenie, s. 247–248.
24
Diariusz kołowania i konfederacji pod Gołębiem i Lublinem w 1672 r. wraz z aktem konfedera
cji, oprac. A. P r z y b o ś, K. P r z y b o ś, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972, s. 32–33, 53–
54; L.A. W i e r z b i c k i, Pospolite ruszenie, s. 266, 356; E. K a l i n o w s k i, Ród Kalinowskich,
s. 101–102; M. N a g i e l s k i, Skaszewski Mikołaj, PSB, t. XXXVIII, 1997, s. 104–106; A. P r z y b o ś,
Konfederacja gołąbska, s. 99.
25
Zgodnie z rachunkami sejmu zimowego 1672 r. traktament rotmistrza wybranieckiego woje
wództwa podlaskiego pobrał za lata 1668 i 1669 Kazimierz Rządkowski, zaś zgodnie z rachunkami
sejmu koronacyjnego 1676 r. analogiczne traktamenty za lata 1673–1675 otrzymali Kazimierz
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

238

ZBIGNIEW HUNDERT

Po zawiązaniu konfederacji gołąbskiej (16 października 1672), w obozie
pod Lublinem rozpoczęto formowanie wojsk zaciężnych, które miały zastąpić
pospolite ruszenie i stworzyć podstawę siły zbrojnej regalistów przeciw opozycji
posiadającej w końcu oparcie w koronnym wojsku komputowym. Nowe zaciągi
wyjęto spod władzy hetmanów koronnych i oddano je pod komendę marszałka
konfederacji i przyszłego starosty brańskiego Czarnieckiego. 1 listopada reprezen
tanci prowincji koronnych, zebrani na zjeździe lubelskim, deklarowali zaciąg kon
kretnych formacji. Województwo podlaskie zaproponowało jednak dość ogólnie
„500 wyprawy”26. Ostatecznie sama ziemia bielska nie wystawiła swoich zacią
gów, co wytłumaczyła w instrukcji na zjazd generalny warszawski 1673 r. w spo
sób następujący:
[...] aukcja wojska, która lubo w tak oczywistym i gwałtownym zamieszaniu [...]
szczupło w obozie przez województwa deklarowana była, żadnego jednak efektu
nie wzięła, dlaczego i ziemia nasza w wyprawie tylko zwyczajnej od nas naten
czas będąc, skutecznej deklaracjej dać nie mogła27.

Tym sposobem, ziemia bielska, która w końcu 1672 r. wymówiła się z zaciągu
swych jednostek zaciężnych (w ramach tzw. wojsk powiatowych, formowanych
przez samorządy lokalne), nie przysporzyła konfederacji szczebrzeszyńskiej
nowych wrogów. Wojsko związkowe przysięgło bowiem 23 listopada 1672 zwal
czać wszystkie nowo zaciągane jednostki, które nie oddałyby się pod władzę
hetmańską28.
Do konfederacji szczebrzeszyńskiej przystąpiło niemal całe wojsko kompu
towe, liczące etatowo przeszło 12 tys. stawek żołdu29, ponadto wiele jednostek
prywatnych i chorągwi samorządów lokalnych (np. duży pułk jazdy wojewódz
twa ruskiego). Z akcesu wymówiło się tylko pięć jednostek, w których wpływy
dworskie były stosunkowo silne. Były to trzy chorągwie noszące imię Michała
Jankowski i Krzysztof Niewiadomski. Vide AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego [dalej: ASK], dz. II,
sygn. 62, k. 57v i sygn. 63, s. 217, Rachunki sejmów 1672 i 1676. Cf. J. W i m m e r, Wojsko polskie
w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 310. Za Rządkowskim, jako dobrze zasłużonym
żołnierzem, szlachta bielska wstawiała się w swej instrukcji na zjazd warszawski w Brańsku 13 grud
nia 1672, NHAB, F. 1708, ks. 49, k. 462.
26
AP Poznań, Akta Braci Czeskich, sygn. 2597d, s. 439, Puncta w kole generalnym pod Lubli
nem proponowane, 1 novemb[ris] 1672; Diariusz kołowania, s. 69–73; D. K u p i s z, Wojska powia
towe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572–1717, Lublin 2008, s. 294–296;
Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 255, 257, 260–262.
27
NHAB, F. 1708, ks. 49, k. 458v, Instrukcja dla deputatów na zjazd warszawski, Brańsk, 13 grud
nia 1672.
28
Rota przysięgi na generalnym kole 24 novembris 1672 w Szczebrzeszynie wykonanej, [w:]
Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, oprac. F. K l u c z y c k i, t. I, cz. 2, Kraków 1880, s. 1128;
Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 262–263 nn.
29
Vide The National Archives, Kew in London [dalej: TNAL], State Papers Foreign [dalej: SPF],
sygn. 88/13, k. 70, Francis Sanderson do Jozepha Williamsona, Gdańsk, 19 listopada 1672.
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Korybuta — husarska i dwie pancerne, ponadto rota husarska stronnika króla,
wojewody sieradzkiego Szczęsnego Potockiego oraz rota pancerna starosty doliń
skiego Stanisława Koniecpolskiego, brata ciotecznego władcy. Do konfederacji
przystąpiły jednak pozostałe jednostki z pułku królewskiego, w tym nawet druga
husarska króla, w której porucznikiem był Aleksander Ludwik Niezabitowski,
kasztelan bełski30. Warto zwrócić przy tym uwagę na rotę Koniepolskiego, w oma
wianym okresie bowiem służył w niej jako towarzysz Szymon Kalinowski, oby
watel ziemi bielskiej. Tym sposobem wiemy, że jedyny rozpoznany jak dotąd
Bielszczanin, który w 1672 r. służył w koronnym wojsku etatowym, nie poparł
związku szczebrzeszyńskiego31.
4 grudnia dowództwo skonfederowanej armii koronnej z Sobieskim na czele
dokonało dystrybuty hiberny (fundusz na wojsko w okresie zimowym) i skiero
wało wojska na leża zimowe w głąb kraju, co miało stanowić zbrojną demon
strację przeciwko zwolennikom konfederacji gołąbskiej oraz zapewnić kontrolę
konfederatom szczebrzeszyńskim na wybranych obszarach Rzeczypospolitej32.
Województwo podlaskie, wraz z lubelskim, miało być wówczas miejscem stacjo
nowania pułku królewskiego — a w zasadzie tych jego chorągwi, które poparły
związek szczebrzeszyński33. Trzy chorągwie królewskie, które odmówiły akcesu
do konfederacji, zostały wydalone z obozu wojska i odsądzone od hiberny,
a także pozbawione leż zimowych. Ratunkiem dla nich okazały się działania
regalisty, biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego, który wyznaczył rze
czonym oddziałom konsystencje w swoich dobrach duchownych34. Na początku
1672 r., poza rotami noszącymi imię króla Michała, w skład pułku monarchy
wchodziło minimum sześć jednostek pancernych: wojewody wołyńskiego ks.
Michała Czartoryskiego; wojewody płockiego Samuela Prażmowskiego; mar
szałka nadwornego Jana Klemensa Branickiego; starosty winnickiego Krzysztofa
30

Vide J. S z o r n e l, Zapiski z lat 1669–1673, oprac. L.A. W i e r z b i c k i, Lublin–Radzyń
Podlaski 2008, s. 21–22; J. Sobieski do żony Marii Kazimiery, Szczebrzeszyn, 26 listopada 1672, [w:]
Listy Jana Sobieskiego do żony Marii Kazimiery, oprac. A.Z. H e l c e l, Kraków 1860, s. 250–252;
BCzart., sygn. 170, s. 523 i sygn. 405, s. 433, Ze Szczebrzeszyna, 25 listopada 1672; Z. H u n d e r t,
Między buławą a tronem, s. 336–339; idem, Husaria koronna, s. 342–344.
31
Vide AGAD, Akta Skarbowo–Wojskowe, dz. 85, sygn. 101, k. 37–37v, 163–164v i sygn. 102,
k. 111–112v, Rejestry popisowe chorągwi kozackiej S. Koniecpolskiego za pięć kwartałów służby od
1 listopada 1672 do 31 stycznia 1674; E. K a l i n o w s k i, Ród Kalinowskich, s. 102, 267–271.
32
Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 340.
33
BUW, sygn. 1958, k. 98, Konsystencja wojska kwarcianego koronnego na chleb zimowy taka
postanowiona, Szczebrzeszyn, 4 grudnia 1672. Inna kopia, lecz z błędami: BN BOZ, sygn. 1188,
s. 414. Cf. Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 340; idem, Husaria koronna, s. 344–345;
T. K o r z o n, Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629–1674, t. III, Kraków 1898, s. 289–290, przypis 1;
M. S i k o r s k i, Wyprawa Sobieskiego, s. 218; M. W a g n e r, Wojna polsko–turecka, s. 295.
34
BN, sygn. 6643, k. 308, Uniwersał S. Wierzbowskiego, Warszawa, 20 grudnia 1672; Z. H u n 
d e r t, Między buławą a tronem, s. 339, przypis 205.
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Chodorowskiego; łowczego lwowskiego Remigiana Strzałkowskiego oraz stolnika
parnawskiego Stanisława Zygmunta Druszkiewicza35. Trzy z tych jednostek — roty
Czartoryskiego, Prażmowskiego i Branickiego (z tym że ta ostatnia należała już
do syna zmarłego marszałka nadwornego, starosty krośnieńskiego Stefana) — na
pewno współtworzyły pułk królewski w okresie bitwy pod Chocimiem 10–11 listo
pada 167336. W związku z tym należy przyjąć, że przynajmniej te jednostki w grud
niu 1672 r. udały się na konsystencje do województw podlaskiego i lubelskiego.
Jedna z nich — rota Branickiego — stanęła nawet w ziemi bielskiej, a dokład
niej w starostwie brańskim. Taki ruch Sobieskiego powinniśmy uznać zatem za
logiczny, rotę marszałka nadwornego hetman ulokował bowiem na obszarze pod
legającym jurysdykcji jej tytularnego rotmistrza. Zgodnie z asygnacją hetmańską
chorągiew Branickiego miała otrzymać z racji hiberny sumę 18 900 zł37.
Drugą jednostką z pułku królewskiego, rozlokowaną w ziemi bielskiej, była
chorągiew husarska JKM Niezabitowskiego. Sobieski wyznaczył jej konsystencje
w mieście Bielsk, z którego miała też odebrać 16 650 zł. Ponadto chorągiew tą
zobligowano do wyegzekwowania innych sum poza ziemia bielską, np. 3 tys. zł
z miasta Lublina wraz z przedmieściami38. Dzięki asygnacjom hetmańskim oblato
wanym w księdze brańskiej wiemy, że w ziemi bielskiej stanęły przynajmniej dwie
skonfederowane chorągwie, które należały do pułku królewskiego. Jak się nieba
wem przekonamy, jednostki te miały wówczas spełniać zadania zabezpieczenia
granicy z Wielkim Księstwem Litewskim.
W niniejszych rozważaniach szczególną rolę odgrywa z kilku powodów casus
chorągwi husarskiej JKM pod dowództwem Niezabitowskiego. Do niedawna
skład jednostkowy komputowego wojska koronnego w okresie służby 1 sierpnia
1667 — 30 kwietnia 1673 pozostawał nieznany. Dysponowaliśmy bowiem tylko
wykazami armii koronnej do 1667 r. i od 1 maja 1673, po wprowadzeniu nowego
komputu. W etacie wojska obowiązującym od 1673 r. funkcjonował podział na
tzw. nowy i stary zaciąg39. W drugiej z tych klasyfikacji brakowało chorągwi
husarskiej JKM pod Niezabitowskim. Jako nowy zaciąg widniała z kolei chorą
giew husarska Niezabitowskiego. Stało się to przyczyną niemałego zamieszania,
uważano bowiem, jak choćby autorzy biogramu kasztelana bełskiego, że rota
35

BPAU/PAN Kraków, sygn. 368, k. 99v, Życzliwe JKM wojsko, luty 1672; Z. H u n d e r t, Między
buławą a tronem, s. 365.
36
Komput wojsk koronnych z podziałem chorągwi jazdy zaciągu polskiego na pułki 1673, oprac.
Z. H u n d e r t, „Studia z Dziejów Wojskowości” [dalej: SDW], t. II, 2013, s. 312–313.
37
NHAB, F. 1708, ks. 49, k. 472v–473, Asygnacja hibernowa J. Sobieskiego dla chorągwi pancer
nej J.K. Branickiego, Szczebrzeszyn, 4 grudnia 1672.
38
NHAB, F. 1708, ks. 49, k. 472–472v, Asygnacja hibernowa J. Sobieskiego dla chorągwi husar
skiej JKM pod A.L. Niezabitowskim, Szczebrzeszyn, 4 grudnia 1672. Oblaty dokonali towarzysze tej
chorągwi: Mikołaj Besman i Florian Besman.
39
Obszernie na ten temat — wraz ze zrekonstruowanym składem wojska koronnego w latach
1667–1673 — vide Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 43–68.
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królewska musiała zostać rozwiązana najpóźniej w 1672 r., a w czasie przygoto
wań do kampanii chocimskiej zaciągnięto nową rotę husarzy, której rotmistrzem
został Niezabitowski40. Niedawno dowiedziono jednak, w oparciu o materiał skar
bowy, że rota husarska JKM pod kasztelanem bełskim istniała nieprzerwanie do
30 kwietnia 1673, zaś w nowym kompucie została uznana za nowy zaciąg z racji
odrzucenia nazwy królewskiej oraz dlatego, że w warunkach powiększenia armii,
została zredukowana ze 160 do 150 etatów. Tracąc bowiem status królewskiej,
mogła liczyć tyle, ile inne roty magnackie41.
Paradoksem doby panowania Michała Korybuta było to, że po przejęciu przez
króla dwóch chorągwi husarskich swojego poprzednika Jana Kazimierza porucz
nikiem w jednej z nich pozostał bliski współpracownik Sobieskiego i później
szy czołowy malkontent, Niezabitowski. Przez niemal całe panowanie Michała
Korybuta Sobieski i Niezabitowski dążyli do pozbawienia władcy jego komputo
wych chorągwi. Sam kasztelan bełski należał do głównych przywódców konfede
racji szczebrzeszyńskiej, przy czym doprowadził do kolejnego paradoksu — jego
rota królewska przystąpiła do związku wojskowego, choć dotychczas istniał niepi
sany zwyczaj, że jednostki pod imieniem monarchy nie wchodzą do konfederacji
żołnierskich42. Akces husarzy pod Niezabitowskim do związku szczebrzeszyń
skiego był zatem wyjątkowy — i do tego sprawiał kłopoty w zinterpretowaniu
go przez naocznych świadków okresu trzech konfederacji. Szlachta sandomierska
bowiem 13 grudnia 1672 zarzuciła Niezabitowskiemu, że zwinął on swoją chorą
giew królewską43, choć jak dowodzą materiały skarbowe44 taka sytuacja nie miała
miejsca. Asygnacja hetmańska oblatowana w grodzie brańskim i fakt skierowania
roty husarskiej JKM na konsystencje zimą 1672–1673 do ziemi bielskiej są zatem
kolejnymi, twardymi dowodami na to, że tej jednostki nie rozwiązano w 1672 r.

40

s. 96.

W. M a j e w s k i, A. P r z y b o ś, Niezabitowski Aleksander Ludwik, [w:] PSB, t. XXIII, 1978,

41

Z. H u n d e r t, Husaria koronna, s. 92–96; idem, „Kopijników, czyli husarzy chorągwie, owo
czoło wojska, owa nieodparta w wojnie potęga, powinny być pomnożone” — Hetman Jan Sobieski
a husaria koronna w latach 1667–1673, [w:] Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski i jego czasy
(1665–1674), red. D. M i l e w s k i, Warszawa 2014, s. 260–262; idem, Między buławą a tronem,
s. 49–50, 217, 223, 337.
42
L.A. W i e r z b i c k i, Konfederaci szczebrzeszyńscy. Przywódcy związku wojska koronnego na
przełomie 1672 i 1673 roku, SDW, t. I, 2012, s. 179–180; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem,
s. 125, 211–217, 223–224; idem, „Kopijników, czyli husarzy, s. 261, 262.
43
BPAU/PAN Kraków, sygn. 8338, k. 437, Instrukcja województwa sandomierskiego dla deputa
tów na zjazd warszawski, Opatów, 13 grudnia 1672.
44
Przede wszystkim vide AGAD, ASK, dz. II, sygn. 61, k. 97v, sygn. 62, k. 52–52v, sygn. 63,
s. 207–208, Rachunki sejmowe 1668, 1672 i 1676; AGAD, ASK, dz. I, sygn. 153, k. 15–20, Manual
prowentów Rzptej ordynaryjnych, a to za urzędu podskarbstwa jaśnie wielm. jmści pana Jana Andrzeja
z Raciborska Morstina, podskarbiego wielkiego koronnego, kowalskiego, zawihostskiego, tucholskie
go & c. starosty [1669–1676].
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Ponadto dyspozycja Sobieskiego dowodzi również, że husaria pod Niezabitowskim
spełniała ważną rolę w działalności konfederatów szczebrzeszyńskich.
Hetman Sobieski pisał do swojej żony 11 grudnia, że „w Podlasiu nasze
litewskiego wojska hałasowały chorągwie” — co oznacza, że doszło wówczas do
kontaktu bojowego konfederatów szczebrzeszyńskich z kobryńskimi. Działania
zaczepne ze strony chorągwi litewskich ustały, gdy Sobieski stanowczo oświadczył
hetmanom Wielkiego Księstwa, że w przypadku, gdy ich siły przekroczą granice
Korony, będą traktowane jak wrogowie i z całą stanowczością zwalczane45. W tych
okolicznościach obsadzenie ziemi bielskiej, pozostającej w bezpośrednim sąsiedz
twie Wielkiego Księstwa, chorągwiami koronnymi miało na celu zabezpieczenie
terenów Korony przed działaniami prokrólewskiego związku wojska litewskiego.
Stacjonujące w ziemi bielskiej roty — husarska pod Niezabitowskim i pancerna
Branickiego — spełniały tu, jak widać, ważną rolę. To one zapewne nawiązały
kontakt bojowy z wojskami litewskimi i swoją postawą wpłynęły na Litwinów, by
zaniechali działań zaczepnych, wzmacniając tym wydatnie przekaz oświadczenia
Sobieskiego.
W czasie gdy do ziemi bielskiej ściągały skonfederowane chorągwie koronne,
w Brańsku 13 grudnia odbyło się koło partykularne (faktycznie sejmik, choć tak
nie było nazywane), które wybrało na zjazd generalny warszawski swoich przed
stawicieli. Byli nimi chorąży bielski Mikołaj Skaszewski, pisarz bielski Krzysztof
Żelski, chorąży parnawski Gabriel Kurzeniecki, podczaszy lubelski Stanisław
Niemiera, podkomorzyc bielski Chryzostom Karp oraz skarbnik bielski Paweł
Hryniewiecki. Zgodnie ze sporządzoną wówczas instrukcją poselską, przedstawi
ciele ziemi bielskiej mieli na początku zalecone podziękować królowi, który „[...]
nie folgując na zaszczyt miłej ojczyzny, głowę swoją pańską niósł przeciwko tak
potężnemu Krzyża Świętego nieprzyjacielowi, bisurmaninowi”. Następnie oznaj
miono o przyjęciu konfederacji gołąbskiej bez żadnych zastrzeżeń46. Posłowie
mieli także zalecone dowiedzieć się, jak przyjęto komisarzy królewskich wysła
nych do wojska koronnego w celu nakłonienia go do przyjęcia konfederacji gołąb
skiej. Bielszczanie domagali się w dalszej kolejności sądu nad starostą generalnym
podolskim Mikołajem Potockim oraz generałem artylerii Marcinem Kątskim za
poddanie Turkom Kamieńca Podolskiego47. Szlachta bielska zaatakowała także
Sobieskiego, domagając się, żeby także przeciwko niemu zostało przeprowadzone
śledztwo, pomimo że pod Gołębiem nie został on postawiony w stan oskarżenia.
45

J. Sobieski do żony Marii Kazimiery, Łowicz, 11 grudnia 1672, [w:] Listy Jana Sobieskiego do
żony, s. 256; TNAL, SPF, sygn. 88/13, k. 77, F. Sanderson do J. Williamsona, Gdańsk, 31 grudnia
1672; L.A. W i e r z b i c k i, O zgodę w Rzeczypospolitej, s. 40; K. B o b i a t y ń s k i, Michał Kazimierz
Pac, s. 278; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 276, 340–341.
46
E. K a l i n o w s k i, Ród Kalinowskich, s. 102 nie miał jeszcze stuprocentowej pewności o przy
jęciu przez Bielszczan konfederacji gołąbskiej.
47
Cf. J. S t o l i c k i, Sprawa kamieniecka — upadek twierdzy w opinii szlacheckiej, „Studia
Historyczne”, t. XXXVI, 1993, s. 23–37.
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Na sejmiku brańskim wstawiono się za to za hetmanem zaporoskim na usługach
króla, Michałem Chanenką, ponadto odrzucono możliwość zapłacenia haraczu
Turcji i chanowi krymskiemu, domagano się przedsięwzięcia środków na wojnę
przeciwko Porcie, proponując choćby w tym celu wystawienie piechoty łanowej.
Ciekawym postulatem było również zwrócenie się przeciwko Tatarom litewskim
zamieszkującym ziemię bielską (w okolicach Tykocina), co miało związek z przej
ściem ich współbraci na stronę turecką latem 1672 r.48
Jak widać, szlachta bielska zajęła wyraźne prokrólewskie stanowisko, nawet
jeśli nie zgadzała się na włączenie gwardii nadwornej króla do komputu — o co
władca zabiegał przez niemal całe swoje panowanie49. Stanowczo wystąpiła wów
czas przeciw Sobieskiemu, choć przeciw samej konfederacji szczebrzyńskiej już
nie. Zapewne wynikało to z faktu słabej orientacji w działaniach wojska, skoro
13 grudnia nie wiedziano jeszcze o nieprzychylnym przyjęciu posłów królew
skich przez żołnierzy koronnych, co miało miejsce niemal miesiąc wcześniej, bo
19 listopada50. Jest to dość zadziwiająca zależność, zwłaszcza że chorągwie związ
kowe powinny przybyć na Podlasie jeszcze przed 11 grudnia. Wraz z nimi powinna
zaś dotrzeć wieść o konfederacji wojskowej.
Podczas trwania zjazdu warszawskiego (4 stycznia–11 marca 1673) została
podjęta mediacja pomiędzy zwaśnionymi obozami politycznymi, która doprowa
dziła do pojednania. Postanowienia konfederacji gołąbskiej zostały skasowane,
czołowi malkontenci przybyli do Warszawy, a zjazd generalny przekształ
cił się w sejm, który miał zająć się przygotowaniem do rozprawy z Imperium
Osmańskim51. Ostatnim akordem działalności konfederatów szczebrzeszyńskich
było wysłanie spod Ujazdowa 2 marca 1673 delegacji żołnierskiej, której audiencji
na sejmie udzielono już dzień po pojednaniu malkontentów z dworem Michała
Korybuta, czyli 12 marca. Poprzez swoje postulaty żołnierze zaprezentowali sta
nowisko wyrażające interesy wojskowego i politycznego otoczenia Sobieskiego.
W obszernej instrukcji posłowie wojska koronnego odnieśli się m.in. do sprawy
opłacania regimentu pieszego Daniłowicza przez województwo podlaskie. Kwestia
ta stanowiła nawiązanie do ostatniego z epizodów w relacjach ziemi bielskiej
z konfederatami szczebrzeszyńskimi52.
48

NHAB, F. 1708, ks. 49, k. 457v–462v, Instrukcja dla deputatów ziemi bielskiej na zjazd war
szawski, Brańsk, 13 grudnia 1672.
49
Ibidem, k. 460. Więcej na temat gwardii nadwornej Michała Korybuta vide Z. H u n d e r t,
Między buławą a tronem, s. 217–223.
50
Więcej vide L.A. W i e r z b i c k i, O zgodę w Rzeczypospolitej, s. 42–43; T. K o r z o n, Dola
i niedola, s. 285–286; M. S i k o r s k i, Wyprawa Sobieskiego, s. 217; A. P r z y b o ś, Konfederacja go
łąbska, s. 210; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 335.
51
Najobszerniej na ten temat: L.A. W i e r z b i c k i, O zgodę w Rzeczypospolitej, s. 129–282.
52
O poselstwie wojskowym 1673 r. vide Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 343–344;
M. W a g n e r, Wojan polsko–turecka, s. 315–216; L.A. W i e r z b i c k i, O zgodę w Rzeczypospolitej,
s. 251–252; idem, Konfederaci szczebrzeszyńscy, s. 183.
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W swej instrukcji poselskiej wojsko skarżyło się, że województwo podla
skie zalegało z zapłatą regimentowi Daniłowicza, jednak jako winnego wskazało
ziemię drohicką, a nie bielską53. Dowodzi to, że sejmik brański wywiązywał się
właściwie ze swych zobowiązań wynikających z repartycji. W instrukcji na zjazd
warszawski Bielszczanie zawarli nawet uwagę, że „zapłata wojska [...] od ziemi
naszej zawsze punctualiter na ludzi do nas wziętych wydana tak, aby wszystkich
województw podług rozebrania płacona była”54. Zgodnie z uchwałą sejmiku brań
skiego z 27 kwietnia 1672, ziemia bielska postanowiła pobór na zapłatę regimen
towi Daniłowicza na okres pół roku (czyli dwóch kwartałów) — od 1 sierpnia
1672 do 31 stycznia 167355. Tym sposobem w dobie trzech konfederacji ziemia
bielska miała uregulowane sprawy finansowe z jednym z oddziałów związku
szczebrzeszyńskiego.
Podsumowując: w trakcie konfederacji szczebrzeszyńskiej ziemia bielska stała
się przede wszystkim obszarem lokacji zimowej dwóch skonfederowanych chorą
gwi z królewskiego pułku jazdy, których zadaniem było zabezpieczenie granicy
Korony z Wielkim Księstwem Litewskim przed działaniami wrogiej konfedera
cji kobryńskiej (zapewne wraz z innymi jednostkami rozlokowanymi na Podlasiu
i Lubelszczyźnie). Sama szlachta bielska na przełomie lat 1672 i 1673 wyrażała
stanowcze poparcie dla króla, dlatego też chętnie przyjęła konfederację gołąbską.
Niemniej jej postawa nie była całkowicie bezkrytyczna wobec działań dworu.
Chcąc pozostać w zgodzie z prawem sprzeciwiła się choćby włączeniu gwardii
nadwornej władcy w skład komputu, zaprotestowała także przeciwko nadaniu sta
rostwa brańskiego, po śmierci Branickiego, marszałkowi konfederacji gołąbskiej
Czarnieckiemu, niebędącemu posesjonatem w ziemi bielskiej. Nie natrafiłem nato
miast na ślady protestów przeciw lokacji chorągwi komputowych na tym obszarze,
co mogło wynikać z faktu, że konsystencje w ziemi bielskiej dostały chorągwie
z pułku króla, w tym należąca do regalisty, a zarazem posesjonata na Podlasiu,
starosty brańskiego Branickiego.
Szczebrzeszyn Confederation 1672–1673 and the Bielsk Land
In the period of Szczebrzeszyn Confederation 1672–1673 the Land of Bielsk was set
up as a location of two confederated cavalry units which made part of the royal regiment –
Michał Korybut Wiśniowiecki’s rota of Hussars, under the command of Bełz Castellan
Aleksander Ludwik Niezabitowski, and the armoured rota of Court Marshal of the Crown
53

AGAD, LL, ks. 25, k. 516v, Instrukcja dla posłów wojskowych, Ujazdów, 2 marca 1673, druk
[w:] Materiały do dziejów wojny polsko–tureckiej 1672–1676, oprac. J. W o l i ń s k i, „Studia i Materiały
do Historii Wojskowości”, t. X, 1964, z. 2, s. 251.
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NHAB, F. 1708, ks. 49, k. 459v, Instrukcja dla deputatów ziemi bielskiej na zjazd warszawski,
Brańsk 13 grudnia 1672.
55
NHAB, F. 1708, ks. 49, k. 176, Laudum sejmikowe ziemi bielskiej, Brańsk 27 kwietnia 1672.
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and Brańsk Starost Jan Klemens Branicki. The units were to defend the borders of the
Grand Duchy of Lithuania against operations of the hostile union of the Lithuanian Army
formed under the aegis of the royalist, Grand Hetman Michał Kazimierz Pac. The Bielsk
nobility themselves expressed their strong support for King Michał Korybut Wiśniowiecki
and a pro–royal Gołąb Confederation. They did not, however, protest against the location
of the troops in their territory, probably because there were also some units of the royal
regiment stationing, but these, by joining the Szczebrzeszyn Confederation, paradoxically,
turned against the pro–royal Gołąb Confederation. Despite their support for the Gołąb
confederates, the Bielsk nobility did not turn against the Crown army — apart from Grand
Hetman Jan Sobieski himself — as we can conclude from the fact that the confederated
infantry regiment of Jan Karol Daniłowicz was paid on time. Thus, the Brańsk sejmik did
not breach the law imposed at the Lvov commission of 1667.
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Polityczne spory wokół aresztowania
biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka w 1782 r.
w świetle gazetek pisanych Teodora Ostrowskiego
Sprawa uwięzienia oraz pozbawienia rządów nad diecezją Kajetana
Sołtyka w lutym 1782 r. była przez prawie rok osią podziału politycznego
w Rzeczypospolitej. Apogeum sporu przypadło na jesienne obrady sejmu nazwa
nego sołtykowskim. Kapituła krakowska, która doprowadziła do uwięzienia
biskupa, pomimo raczej symbolicznej kary, nieustannie cieszyła się sympatią dworu
wspieranego przez wielu dostojników, m.in. Michała Poniatowskiego, Stanisława
Poniatowskiego, Macieja Garnysza, Antoniego Okęckiego, Gabriela Wodzickiego,
a także Karola Radziwiłła „Panie Kochanku” oraz Szczęsnego Potockiego. W obo
zie przeciwnym do najznaczniejszych postaci należeli: Stanisław Lubomirski,
Ignacy Potocki, Ksawery Branicki, Michał Kazimierz Ogiński, a przede wszyst
kim Seweryn i Adam Rzewuscy. Warto jeszcze wymienić niezwykle aktywnych
posłów: Stanisława Kostkę Potockiego, Wojciecha Suchodolskiego, Kajetana
Kurdwanowskiego oraz Piusa Boreykę. Doszło również do zmian w dotychczaso
wych sojuszach, żeby wymienić tylko zbliżenie Karola Radziwiłła do dworu czy
też rozdźwięk w rodzinie Potockich — Ignacy i Stanisław Kostka kontra Szczęsny.
Dla zrozumienia opisywanych poniżej politycznych sporów rozgrywających
się w 1782 r. podstawowe znaczenie miały zmiany ustrojowe postanowione na sej
mie rozbiorowym lat 1773–1775. Powstała wówczas Rada Nieustająca jako organ
władzy wykonawczej oraz — w mniejszym stopniu — sądowniczej. Na sejmie
1776 r. doprecyzowano jej kompetencje oraz zasady funkcjonowania. Uchwalone
wówczas prawo dawało możliwość składania skarg na Radę w przypadkach prze
kraczania przez nią swoich kompetencji. Miało to się odbywać na każdym najbliż
szym sejmie, przed którym wystąpiło podejrzenie naruszenia prawa. Sprawy takie
miały być rozstrzygane większością głosów. Początkowo przeciwko ograniczeniu
dotychczasowych kompetencji najbardziej oponował król, a następnie ministro
wie, spośród których największy i długotrwały opór przejawiali hetmani. Taka ich
postawa była odpowiedzią na decyzję sejmu 1776 r., przyznającą Departamentowi
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Wojskowemu Rady Nieustającej bezpośrednią władzę nad wojskiem, przy niemal
całkowitym pozbawieniu władzy hetmanów1.
W czasie sejmu rozbiorowego wykształciła się nowa opozycja antykrólewska,
tzw. nowa Familia, składająca się z dawnego stronnictwa Czartoryskich oraz części
rodu Potockich, połączonej z Czartoryskimi więzami rodzinnymi. Drugą częścią
opozycji było nowe stronnictwo hetmańskie. Pozytywne i reformatorskie hasła
tego złożonego ugrupowania politycznego pozostawały w cieniu programu nega
tywnego i zachowawczego. Głównymi postulatami było zachowanie lub nawet
zwiększenie prerogatyw ministrów — zwłaszcza hetmanów — oraz ogranicze
nie Rady Nieustającej jedynie do roli pilnującej wykonywania przepisów prawa.
Natomiast właściwa władza wykonawcza miała się skupiać w rękach ministrów
oraz komisji wielkich2.
W tym czasie Stanisław August zbliżył się do Stackelberga i za jego zgodą
zaczął tworzyć własne stronnictwo, którego głównym zadaniem było przeprowa
dzanie na sejmikach poselskich elekcji kandydatów przychylnych dworowi. Król,
świadom, że wobec niechęci Rosji oraz większości szlachty jego reformatorskie
plany nie mają szans powodzenia, zgodził się, aby jego stronnictwo było bezpro
gramowe. Władca pozyskiwał swoich stronników tradycyjnymi metodami, jak
rozdawnictwo urzędów ziemskich, wynoszenie na godności senatorskie (monarcha
mianował jednego z trzech kandydatów, spośród których Rada Nieustająca doko
nywała wyboru) oraz ministerialne, a także dekorowanie orderami Orła Białego
i św. Stanisława. Szczególną uwagę król zwracał na kasztelanie, windując na nie
wybijających się działaczy ze średniej szlachty. Dzięki takiemu wywyższeniu nowi
kasztelanowie zjawiali się licznie na sejmach, stanowiąc na nich ważny składnik
stronnictwa królewskiego. Partia ta miała zawsze znaczną przewagę na sejmikach,
zwłaszcza mazowieckich i litewskich3.
Kolejne sejmy „wolne”, wobec stanowczego sprzeciwu na ich skonfederowa
nie ze strony Katarzyny II (pomimo nieustannych zabiegów Stanisława Augusta),
dążącej do zachowania równowagi pomiędzy królem i opozycją, spotkały się
z pozytywnym przyjęciem opozycji magnackiej. Traktowane były jako przywróce
nie wolnościowego ustroju Rzeczypospolitej, niepraktykowanego od 1764 r. Sejm
„wolny” był niemal gwarancją niepodwyższania podatków, więc zyskał pozy
tywny oddźwięk także w środowisku szlacheckim. Sejmy „wolne” poświęcały
niemal cały okres obrad na wybieranie i kontrolowanie Rady Nieustającej oraz jej
Departamentu Wojskowego, natomiast ich dorobek ustawodawczy był niezwykle
skromny4.
1

J. M i c h a l s k i, Sejm w czasach panowania Stanisława Augusta, [w:] Historia sejmu polskiego,
red. J. M i c h a l s k i, t. I, Warszawa 1984, s. 371–372, 375–376.
2
Ibidem, s. 373–374.
3
Ibidem, s. 375, 378.
4
Ibidem, s. 377–378; E. Z i e l i ń s k a, Otto Magnus Stackelberg wobec projektu skonfederowania
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Zarzuty w sprawie Sołtyka stały się dla hetmanów koronnych pretekstem do
walki z Radą Nieustającą i jej Departamentem Wojskowym. Upadek znaczenia
urzędu hetmańskiego był wciąż otwartą raną. Seweryn Rzewuski i Ksawery Branicki
przy każdej okazji podnosili krzywdę, która ich spotkała, skłonni byli przypisy
wać wszelkie niepowodzenia w kraju odebraniu im dawnej władzy i potęgi. Warto
zauważyć, że wśród stronników królewskich wyróżniali się duchowni. Jest bardzo
charakterystyczne, że żaden członek episkopatu nie podjął się obrony uwięzionego
brata w biskupstwie, czynili to wyłącznie możnowładcy świeccy. Ta uwaga skłania
do twierdzenia, że działania tych ostatnich służyły przede wszystkim ich własnym
celom politycznym, a dobro Kościoła było jedynie pretekstem.
*

Wspomniane w tytule tego artykułu wydarzenia do tej pory nie doczekały
się osobnego opracowania. Pisał o nich już ponad sto lat temu jedynie Kazimierz
R u d n i c k i w biografii biskupa krakowskiego5. W pierwszym pięcioleciu od
ukazania się tego dzieła historycy napisali jeszcze trzy prace6, które w większym
lub mniejszym stopniu dotyczyły Sołtyka, jednak nie obejmowały schyłkowego
okresu jego życia, lecz raczej bogaty w wydarzenia czas początków panowania
Stanisława Augusta. Rudnicki w swoich poszukiwaniach nie dotarł do gazetek
pisanych Teodora Ostrowskiego. Z tej racji zasadne jest przedstawienie sprawy
Sołtyka z punktu widzenia Ostrowskiego, uzupełnione o cenne spostrzeżenia
Rudnickiego i innych badaczy.
Gazetki pisane Teodora Ostrowskiego z 1782 r. są najobszerniejszym źró
dłem do omawianej sprawy Sołtyka. Autorem gazetek był mający wówczas 32 lata
Teodor Ostrowski (1750–1802), pijar, znakomity jurysta. Od 1771 r. zajmował się
pracą pedagogiczną. Nauczał — początkowo w Collegium Regium, a następnie
w Collegium Nobilium — łaciny, historii oraz prawa natury. W 1782 r. dedykował
Stanisławowi Augustowi sporządzony na polecenie królewskie nowy inwentarz
rzeczowy do t. VII i VIII „Volumina legum”. Został za to wynagrodzony złotym
medalem Merentibus7.
Przynajmniej od 1771 r. Ostrowski parał się tworzeniem gazetek ręko
piśmiennych na zamówienie. Była to typowa forma przekazu informacji,

sejmu 1782 roku. Przyczynek do praktyki polityki rosyjskiej w Rzeczypospolitej przed Sejmem Wielkim,
KH, t. CVI, 1999, s. 73–86.
5
K. R u d n i c k i , Biskup Kajetan Sołtyk 1715–1788, Kraków 1906.
6
A.M. S k a ł k o w s k i, Biskup Sołtyk, [w:] idem, O cześć imienia polskiego, Lwów 1908;
W. C h o t k o w s k i, Historya polityczna Kościoła w Galicyi za rządów Maryi Teresy, t. II, Kraków
1909; W. K o n o p c z y ń s k i, Do charakterystyki biskupa Sołtyka, KH, t. XXIV, 1910, s. 468–494.
7
Z. Z d r ó j k o w s k i, Teodor Ostrowski (1750–1802) pisarz dawnego polskiego prawa sądowe
go (proces, prawo prywatne i karne), jego projekty reformy prawa karnego w Polsce oraz ich związek
z europejskim ruchem humanitarnym, Warszawa 1956, s. 4, 6–7.
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rozpowszechniona od ponad stu lat także w Europie Zachodniej. Gazetki tworzone
przez Ostrowskiego z intencją, by podać swemu zleceniodawcy jak najwięcej naj
świeższych i najbardziej „soczystych” informacji z centrum życia towarzysko–
politycznego kraju, relacjonowały w niemal każdym „wydaniu” sprawę Sołtyka,
poświęcając czasem tej kwestii niemal całą przesyłkę. Piśmiennictwo gazetowe
Ostrowskiego charakteryzuje zwięzły i klarowny styl, właściwy nauczycielowi,
a także duża odwaga w piętnowaniu nieobyczajnego postępowania osób wysoko
postawionych na drabinie społecznej. Uprawiane przez niego pisarstwo gazetowe
było zgodne z jego poglądami i charakterem. W swojej działalności pisarskiej
i publicznej lubił podkreślać swój obiektywizm, co przejawiało się w używanym
przez niego pseudonimie — Bezstronny Obywatel. Z drugiej strony, walczył
o utrzymanie przywilejów finansowych duchowieństwa oraz chętnie przypochle
biał się królowi, nie gardząc także łaską możnowładców — „na dworze zaś, aż do
podłości i wystawności zalotny, łaską panów puszący się”8. Zachowane źródła nie
informują jednak kto, poza odbiorcą gazetek, mógł występować w roli jego protek
tora. Pisarstwo gazetowe Ostrowskiego powstawało na zamówienie rezydującego
w Krysowicach w województwie ruskim chorążego nadwornego koronnego Adama
Mniszka (1721–1784), który płacił autorowi za jego pracę pisarską 24 dukaty rocz
nie (tj. 432 zł) — jak na owe czasy dość pokaźną sumę. Był on postacią znaną
i cenioną w społeczeństwie szlacheckim. „Gazeciarz”9 wysyłał kolejne egzempla
rze swojej pracy pocztą ruską, która odchodziła ze stolicy co czwartek o godzinie
1110.
Pomimo dużej popularności gazetek pisanych jako formy przekazu informacji
w XVII i XVIII w. oraz licznych zachowanych tego typu źródeł, stan badań na nimi
oraz ich wykorzystanie w pracach naukowych jest niewielkie. Wynika to z faktu, że
źródło to jest niedoceniane, uważane przez wszystkie dyscypliny humanistyczne,
które potencjalnie mogłyby się nim zajmować, za podrzędne w stosunku do innych
tekstów11. Biorąc powyższe pod uwagę, tym bardziej pożądana jest próba spojrze
nia na głośne wydarzenia 1782 r. z perspektywy gazetki rękopiśmiennej.
*

Rankiem 14 października 1767 Kajetan Sołtyk (wraz z biskupem kijowskim
Józefem Załuskim, hetmanem wielkim koronnym Wacławem Rzewuskim oraz
8

W. B a r t e l, Ostrowski Teodor, PSB, t. XXIV, 1979, s. 579.
Terminu „gazeciarz”, stosowanego powszechnie w tekstach z XVIII w., używam w ślad za
znawcą tego typu źródeł Romanem Kaletą. „Gazeciarz” w osiemnastowiecznej Europie oznaczał naj
częściej właściciela i redaktora naczelnego gazety w jednej osobie.
10
Z. Z d r ó j k o w s k i, Teodor Ostrowski, s. 8, 11; R. K a l e t a, Wstęp, [w:] T. O s t r o w s k i,
Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782, Wrocław 1972, s. 20, 22, 24;
W. B a r t e l, Ostrowski Teodor, s. 578–579.
11
K. M a l i s z e w s k i, W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie, Lublin 2006, s. 8–9.
9
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jego synem Sewerynem) został aresztowany przez wojska rosyjskie i wywieziony
do Kaługi. O uwolnienie uwięzionych bezskutecznie zabiegał polski rezydent
w Rosji, Jakub Psarski. Decyzją Katarzyny II cała czwórka została zwolniona
z aresztu dopiero w styczniu 1773 r. na skutek długich zabiegów króla oraz nuncju
sza Giuseppe Garampiego12.
Powróciwszy do ojczyzny, Sołtyk zaczął zachowywać się w dziwny sposób,
co zauważali współcześni. Np. nuncjusz papieski, po wizycie złożonej mu przez
biskupa krakowskiego, pisał do Rzymu, że był zaskoczony ubiorem Sołtyka, który
w czasie spotkania miał na sobie strój kościelny, nieużywany do wizyt. Z kolei
w domu kasztelanowej wileńskiej Ogińskiej biskup „wobec panów” wyrzucał
księdzu Olechowskiemu jego plebejskie pochodzenie. Sołtyk wyraźnie nie mógł
się odnaleźć w nowych, porozbiorowych realiach politycznych. Innym problemem
było zajęcie części diecezji krakowskiej przez Austriaków, którzy starali się jak
najbardziej utrudniać sprawowanie biskupowi władzy nad jej galicyjską częścią,
dążąc do utworzenia z tych terytoriów nowego biskupstwa z siedzibą w Tarnowie.
W 1774 r. hierarcha poważnie zachorował, po czym popadł w depresję i zamknął
się w swoim pałacu. Współcześni utrzymywali, że był to skutek tego, że przy
zwyczaił się on „w niewoli do osobności”. W tym okresie ordynariusz krakowski
nie utrzymywał kontaktów towarzyskich, nie uczestniczył w życiu politycznym,
a sprawami diecezji zajmował się w bardzo ograniczonym stopniu. Nie sposób
także ustalić, czy decyzje podejmowane w tym czasie wychodziły od niego czy
też były jedynie wydawane w jego imieniu. W 1776 r. o zrujnowanym zdrowiu
Kajetana Sołtyka oraz o niemożności zarządzania przez niego olbrzymią diecezją
informowała „Gazeta Lejdejska”13.
Prawie ośmioletnie dobrowolne odosobnienie biskupa zakończyło się w paź
dzierniku 1781 r. Przyczynił się do tego spór kapituły krakowskiej z Hugonem
Kołłątajem. Kanonicy postanowili posłużyć się swym pasterzem, aby ostatecznie
pogrążyć przeciwnika. Cel swój osiągnęli, ponieważ udało im się skłonić Sołtyka
do rzucenia na Kołłątaja klątwy. Całe wydarzenie z właściwym sobie poczu
ciem humoru skwitował sam oskarżony: „Okazano więc pierwszy raz biskupa na
widok całego Krakowa, zasiadającego do sądzenia sprawy o popielate pończochy.
Igrzysko, które w tej mierze z niego uczyniono, skończyło się na mej powolności,
oświadczyłem, że gdy biskup nie chce, ja pończoch popielatych nosić więcej nie
będę”14.
12

M. C z e p p e, Sołtyk Kajetan Ignacy, PSB, t. XL, 2000–2001, s. 395–396; J. M i c h a l s k i,
Sarmacki republikanizm w oczach Francuza: Mably i konfederaci barscy, Wrocław 1995, s. 16.
13
M. C z e p p e, Sołtyk Kajetan Ignacy, s. 398–399; M. P ę c k o w s k i, Józef Olechowski, archi
diakon i sufragan krakowski 1735–1806, Kraków 1926, s. 38, 63; W. C h o t k o w s k i, Historya poli
tyczna, s. 12; P. U g n i e w s k i, Ludwik XVI — Stanisław August. Propagandowe wizerunki równole
głe, Warszawa 2014, s. 73.
14
H. K o ł ł ą t a j, Raporty o wizycie i reformie Akademii Krakowskiej, oprac. M. C h a m c ó w n a,
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W grudniu 1781 r. pasterz krakowski ogłosił powrót do zdrowia. Sporządził
wtedy testament, w którym zapisał niemal wszystko swemu bratankowi
Stanisławowi. Jednym z wykonawców testamentu miał być Józef Olechowski.
Po wyjściu z odosobnienia okazało się, że przez lata marazmu biskupa w skarbcu
diecezji został zgromadzony znaczny majątek, ponieważ nie było wydatków na
koncerty, bale i inne cele towarzyskie. W końcu 1781 r. książę siewierski zaczął
na nowo kompletować dwór oraz organizować obiady i przyjęcia. Z drugiej strony
wykazywał wielką gorliwość religijną, przejawiającą się w uczestnictwie w wielu
nabożeństwach, hojnym rozdawnictwie jałmużny, osobistym chodzeniu z posługą
do chorych i ubogich. Zaczęto jednak dostrzegać u niego niestabilność emocjo
nalną — gwałtowność lub zagubienie. Coraz większe wydatki i hojne darowizny
wzbudziły zaniepokojenie jego krewnych i kapituły15.
10 stycznia 1782 dowiadujemy się z gazetki, że biskup krakowski ofiarował
po kilkadziesiąt tysięcy złotych na remonty kościołów katedralnych kapitułom,
w których niegdyś zasiadał bądź był biskupem (łowicka, gnieźnieńska, kijow
ska)16. Kolejna gazetka starała się także zdementować pogłoski o chorobie umy
słowej Sołtyka donosząc, że ów zaczyna „przyjmować wizyty”, w jego pałacu zaś
odbywają się przyjęcia z tańcami. Biskup rozdał także milion złotych na wspo
możenie klasztorów, szpitali oraz ubogich. Kolejne 200 dukatów przeznaczył na
ołtarz Najświętszej Maryi Panny w łowickim kościele pijarów17.
W końcu stycznia hierarcha zapowiadał wyjazd do galicyjskiej części diecezji,
aby — jak oświadczył — „widziano, żem zdrów”. Ponadto donoszono z Krakowa,
że kanonicy krakowscy szukali pretekstów do wymknięcia się z miasta, a ks.
Olechowski symulował chorobę. Tymczasem w sądach prymasowskich ważyła się
decyzja, czy utrzymać klątwę rzuconą na Kołłątaja18. Dziwne zachowanie kanoni
ków budzi wątpliwości. Trudno nie wiązać go ze stanem zdrowia ich duszpasterza.
Nagłe wyzdrowienie biskupa i przejęcie przez niego wszystkich obowiązków stało
w sprzeczności z bliżej nieokreślonymi interesami członków kapituły. Wydaje się,
że jednym z nich mogło być odsunięcie ich od zarządzania finansami diecezji.
Ostrowski wyraźnie chciał pokazać, że duchowni ci byli w zmowie, by działać
sekretnie na szkodę biskupa.
Na początku lutego donoszono, że Sołtyk zapisał Krakowowi 50 tys. zło
tych19 (pod warunkiem, że sam zadecyduje, na co ta suma zostanie przeznaczona).
Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 45; M. C z e p p e, Sołtyk Kajetan Ignacy, s. 400; M. J a n i k,
Hugo Kołłątaj. Monografia z czterema podobiznami, Lwów 1913, s. 53.
15
M. C z e p p e, Sołtyk Kajetan Ignacy, s. 400.
16
T. O s t r o w s k i, Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782, Wrocław
1972, s. 44, 10 stycznia 1782.
17
Ibidem, s. 48, 17 stycznia 1782.
18
Ibidem, suplement, s. 56–57, 31 stycznia 1782.
19
K. R u d n i c k i (Biskup Kajetan Sołtyk, s. 206), a za nim M. C z e p p e (Sołtyk Kajetan Ignacy,
s. 400) podają sumę 5 tys. zł.
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Ponadto biskup krakowski przysłał swemu koadiutorowi pozwolenie na używanie
krakowskiego pałacu biskupiego i pieniądze na meble, jednak Michał Poniatowski
przyrzekł być tylko ich stróżem. Zapowiedziano, że po zapustach biskup krakowski
zamierza wyjechać „w kordon do diecezji”, aby „pałace spustoszałe reparować”20.
W tym celu 25 stycznia hierarcha wydał „Obwieszczenie o mającej się odprawić
wizycie w dziewięciu dekanatach”21.
21 lutego pojawiła się niezwykle ważna informacja, od której zaczął się
otwarty konflikt biskupa z kapitułą, zakończony pozbawieniem go rządów nad
diecezją. Sołtyk postanowił wymóc na całej kapitule przybranie koadiutorów22.
Rudnicki nazwał to „rodzajem zamachu stanu”, ponieważ decyzja ta łamała prawo
kanoniczne23. Żądaniu Sołtyka podporządkowali się i podpisali akty koadiutorii
tylko archidiakon Józef Olechowski oraz kanonicy: Ignacy Bieńkowski, Franciszek
Ossowski, Wacław Sierakowski, Tomasz Michałowski, Paweł Olechowski i Ignacy
Woyczyński. Reszta oparła się woli biskupiej24. Stosunki pomiędzy biskupem
a kanonikami stały się tak złe, że żaden z nich nie przychodził już „na pokoje bisku
pie” i porozumiewali się z ordynariuszem tylko listownie. Tym sposobem radzili
mu, by dbał o zdrowie25. W liście pisanym 8 lutego kanonicy26 starali się uświado
mić Sołtykowi, że jest „prawdziwie chory”, przestrzegali go przed dalszymi prak
tykami uwłaczającymi powadze biskupiej grożąc, że „w pewnych wypadkach mają
więcej prawa względem biskupów nad same tylko prośby”, i że nie omieszkają
skorzystać ze „środków prawem sobie przepisanych”27. Ponadto kapituła postano
wiła, że nie dopuści do zainstalowania nieprawnie obranych koadiutorów owych
siedmiu duchownych i będzie apelować nawet do papieża28.
Widząc, że list nie odniósł pożądanego skutku, 9 lutego kapituła postanowiła
„dla zapobieżenia szerzącemu się zgorszeniu i dla utrzymania porządku w diece
zji”29 uznać biskupa za obłąkanego i wobec tak naglących okoliczności wezwać
jego koadiutora, księcia Michała Poniatowskiego, do objęcia rządów nad biskup
stwem (królewski brat przed 18 lutego zawiadomił kapitułę krakowską o przyjęciu
rządów w diecezji). Jednocześnie oznaczono 29 stycznia 1782 jako datę zupełnej
20

T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, s. 60, 7 lutego 1782.
K. R u d n i c k i, Biskup Kajetan Sołtyk, s. 207.
22
T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, s. 66, 21 lutego 1782.
23
K. R u d n i c k i, Biskup Kajetan Sołtyk, s. 207.
24
Ibidem.
25
T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, s. 66, 21 lutego 1782.
26
Pod listem podpisało się 16 kanoników z wyjątkiem Michała Sołtyka i Franciszka Ossowskiego.
27
Kopia listu albo raczej głupiego, nierozumnego, ze wszech miar niegodziwego, (a od całego
świata z wielką wzgardą, i urąganiem się nad temi głupcami co się ważyli podpisać go) paszkwilu
Kapituły Krakowskiej, do J.O. Książęcia J.Mości Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego de die
8 Februarii Anno 1782 in stuba capitulari, druk, AGAD, Zbiór Popielów, 431, k. 6.
28
K. R u d n i c k i, Biskup Kajetan Sołtyk, s. 207.
29
Ibidem, s. 209–210.
21
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utraty zmysłów przez Sołtyka i uznano za nieważne wszystkie jego akty prawne
wydane po tym dniu. W swoim postanowieniu kapituła opierała się na bulli „De
clerico aegrotante” z 1234 r. Urażony tymi czynnościami biskup, grożąc interdyk
tem, zażądał listownie od kanoników, by oczekiwali jego wizyty 11 lutego (kiedy
to kapituła przerwała swe posiedzenia na tydzień), ale zastał zamknięty kapitu
larz30. Na wezwanie ordynariusza przybył jedynie ksiądz Franciszek Ossowski,
kustosz kapituły, ale nie miał kluczy od kapitularza, więc posłano po ślusarza.
Po otwarciu drzwi Sołtyk zasiadł na prezydialnym krześle i podyktował księdzu
Miraszewskiemu po włosku list ze skargą do Rzymu. Następnie, po napomnie
niu kanoników, biskup nałożył na kapitułę interdykt (nie dotyczył on księdza
Ossowskiego) 31.
10 lutego Sołtyk wydał obwieszczenie, które nakazał rozpowszechnić w obu
częściach diecezji. Wypominał księdzu Olechowskiemu jego nieszlacheckie
pochodzenie i informował o odebraniu mu z powodu nieposłuszeństwa urzędu
audytora. Na koniec zawarł ostrzeżenie skierowane do wszystkich duchownych
zakonnych i świeckich, aby „żadnego kredytu tak w Królestwie Polskim, jako
i Galicyjskim nie miał, gdyż go wcale nie jest wart”32. 13 lutego biskup pozbawił
księdza Gorzeńskiego kanclerstwa Księstwa Siewierskiego, wprowadzając na to
miejsce księdza Ossowskiego, „który jako syn posłuszeństwa, głosu pasterskiego
słuchał”33. Pisma biskupie z tych dni były „tak niedorzeczne, że Ossowski, któ
remu je biskup czytał, aż zbladł, i Sołtyk sam uznawał ich niedorzeczność”, ale ani
myślał się wycofywać34. Interdykt został nałożony jako kara za nieposłuszeństwo
i obrazę godności biskupiej. Zabraniał on kanonikom wstępu w progi kościelne
oraz zbierania się na posiedzenia kapituły aż do dalszych zarządzeń biskupa.
Oryginał, z podpisem Sołtyka, został przybity na drzwiach kapitularza. Rudnicki
zastanawiał się, czy Ossowski stał po stronie biskupa z przekonania, czy w wyniku
zatargów z kapitułą. Za tą drugą możliwością przemawia niejasny ślad w jego dia
riuszu. Jaka by nie była przyczyna, biskup potrafił księdzu okazać swoją wdzięcz
ność, uposażając go intratami duchownymi wynoszącymi 30 tys. zł35.
W tej sytuacji kapituła zwróciła się do Rady Nieustającej z prośbą, by ta
zapewniła jej bezpieczeństwo. Kanonicy obawiali się mieszkańców Krakowa, któ
rzy w tym sporze stali po stronie biskupa. Jednocześnie wystosowali prośbę do nun
cjatury, by ta zniosła interdykt. Obie instytucje przychyliły się do żądań kapituły.

30

Ibidem, s. 211; T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, s. 66, 21 lutego 1782.
K. R u d n i c k i, Biskup Kajetan Sołtyk, s. 209–210.
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Obwieszczenie biskupa Sołtyka dotyczące zrzucenia z urzędu audytora księdza Józefa
Olechowskiego, 10 lutego 1782, druk, AGAD, Zbiór Popielów, 431, k. 9.
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Decyzje te nie weszły w życie; Obwieszczenie biskupa Sołtyka dotyczące zrzucenia z urzędu
kanclerza księdza Józefa Gorzeńskiego, 13 lutego 1782, rkps, AGAD, Zbiór Popielów, 431, k. 18.
34
M. P ę c k o w s k i, Józef Olechowski, s. 84.
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Tymczasem Sołtyk poprosił papieża o powołanie specjalnej komisji w celu roz
sądzenia sporu, zaś do króla napisał list z wyjaśnieniem swojego postępowania.
W obu tych pismach „nie oszczędza wyrazów honorowi nawet osób dysgracjo
wanych najdotkliwszych”36. Nie omieszkał napisać także do prymasa Antoniego
Ostrowskiego, kanclerza wielkiego koronnego Antoniego Okęckiego, marszałka
wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego, biskupa chełmskiego Macieja
Garnysza oraz kasztelana bieckiego Franciszka Żeleńskiego. Rudnicki określił
ten ruch hierarchy jako desperację w poczuciu własnej bezsilności. Odpowiedzi,
które otrzymał, były podobne — zalecono mu dbanie o zdrowie i zrzucenie ciężaru
zarządzania diecezją na młodsze i silniejsze barki księcia Poniatowskiego. Jedynie
Lubomirski potępił postępowanie kapituły37. Przytoczone przez Ostrowskiego oraz
częściowo przez Rudnickiego fakty jednoznacznie już dowodzą niepoczytalności
biskupa, którego zachowania znacznie odbiegały od ówczesnej normy.
21 lutego „gazeciarz” opisywał stan emocjonalny Sołtyka słowami: impet,
zemsta, porywczość. Gdy o sprawie dowiedziała się Rada Nieustająca, część jej
członków proponowała ustanowienie kurateli nad duchownym. Zdaniem Ostrow
skiego postąpili w ten sposób, by się przypodobać dworowi. Jednak król, a także
marszałek Rady Stanisław Poniatowski przez wzgląd na cały ród Sołtyków oraz
skomplikowaną procedurę prawną byli temu przeciwni38. Rada wydała jedynie
15 lutego polecenie Departamentowi Wojskowemu, by „zalecił komendzie wojska
koronnego w Krakowie konsystującej, aby spokojności i bezpieczeństwa publicz
nego ściślej przestrzegała i tak w stanie duchownym, jako świeckim gwałtowności
żadnych, a mianowicie osobistych, czynić nie dozwalała”39. Magistratura ta z kolei
wydała ordynans komendantowi krakowskiemu Józefowi Wodzickiemu, któremu
polecono zadbać o bezpieczeństwo kanoników40.
Gazetka donosiła dalej o nastrojach w Krakowie — zachowanie kapituły
spotykało się z powszechnym potępieniem. W związku z tym panował pogląd, że
interdykt został na nią nałożony słusznie, gdyż wykazała się nieposłuszeństwem
wobec swego biskupa. Z kolei Sołtykowi zarzucano wymuszanie na kanonikach
koadiutorii w celu uniemożliwienia powrotu Kołłątajowi. Autor podkreślał jednak,
że „można było natarczywości [biskupiej] dogodzić”41. Ponadto oceniał krytycznie
list z propozycją dbałości o zdrowie i pogróżką oraz lekceważący stosunek do hie
rarchy w czasie trwania jego dobrowolnego zamknięcia. Podstawą krytyki był brak

36
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1782.

T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, s. 67, 21 lutego 1782.
K. R u d n i c k i, Biskup Kajetan Sołtyk, s. 213; T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, s. 67, 21 lutego
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T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, suplement, s. 68, 21 lutego 1782.
Rezolucyje Rady względem materyji krakowskiej na Sesyjach niżey wyrażonych zapadłe, co do
słowa wypisane, 15 lutego 1782, druk, AGAD, Zbiór Popielów, 126, k. 400.
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T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, suplement, s. 68, 21 lutego1782.
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Ibidem.
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bezwarunkowego posłuszeństwa zwierzchnikowi. W ocenie Ostrowskiego biskup
postąpił pochopnie, nazywając w interdykcie kanoników szalonymi, szalbierzami
itd. Sołtyk, odbierając uniwersałem księdzu Olechowskiemu audytorię, napisał, że
ów został wyciągnięty z gnoju, że oszukał stany, że jego przodkowie popełnili nad
użycie szlachectwa42, będąc poddanymi książąt Sanguszków. W uniwersale Sołtyk
postawił dwa zarzuty także księdzu Gorzeńskiemu — „że mu piesek przy mszy
asystował i że szalony list kapituły podpisał”43. Ostrowski dodał swój komentarz
do tej sprawy pisząc, że tak absurdalne zarzuty najbardziej zaszkodziły samemu
biskupowi. Dalej „gazeciarz” wymienił następujące przykłady ukazujące niezrów
noważenie hierarchy: bierzmując chłopa wymierzył mu policzek, wyświęcił dwóch
kleryków o kilka lat za wcześnie, „szlichtadę publicznie z kapelą odprawiał”, kazał
w piątek jeść gościom mięsną kolację, o 10 w nocy strzelać z armat, a na balu
czytać sobie medytacje, Najświętszy Sakrament „wszędzie konwojuje osobiście”,
przerwał nauczającemu kaznodziei i kazał mu powtarzać, wydziedziczył synowca
pod pretekstem, że jest deistą i że ma dwie żony44.
W związku z wydarzeniami krakowskimi mnożyły się w dawnej stolicy liczne
paszkwile. Przede wszystkim dotykały one księdza Olechowskiego. Jeden z anoni
mowych obrońców biskupa określił go Judaszem:
Herostrat w Efezie, a Olech w Krakowie,
Sławni z niecnoty dwaj w świecie łotrowie.
Judasz z Olechem tym tylko odmienny:
Judasz wyrzucał srebrniki w kościele,
Olech zaś szukał, gdzie biskup ma wiele.
Judasz podskarbim, Olech audytorem,
Oba przed światem niewdzięczności wzorem45.

Krakowska opinia publiczna posądzała Olechowskiego o zawiązanie,
z namowy rodziny królewskiej i za wiedzą Stanisława Augusta, spisku przeciwko
biskupowi. Celem knowań miało być jak najszybsze objęcie rządów w najbogat
szej polskiej diecezji przez królewskiego brata jako koadiutora. Paszkwilancka
odezwa „Do króla” anonimowego autora zawierała takie właśnie zarzuty.
Olechowski, czy niecny, czy robót nie biegły,
Źle się sprawił; na to się wszystkich myśli sprzęgły.
Nie byłby dziś szalonym nasz biskup krakowski,
Gdyby nie koadiutor, książę Poniatowski.
Teraz, choć zdrów, szalony tak umierać musi,
Bo brat jest królem tego, co go dochód kusi46.
42
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Szerzej o tej kwestii w: M. P ę c k o w s k i, Józef Olechowski, s. 14–17.
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Michała Poniatowskiego, jako człowieka bez zasad, za to łasego na pienią
dze przedstawił w satyrze „Banialuka” z jesieni 1782 r. także Stanisław Kostka
Potocki:
Ach — mówił znowu — srodze oszalałem,
Koadiutora gdy sobie dobrałem
Nazbyt możnego, nie pomnący na to,
Jak łatwo oszalić z tak wielką intratą.
To moja wina, ten jest grzech mój cały,
Milion dochodu to zawrót niemały:
Sumy leżące. Ach, biedny biskupie,
Widzę, że wiecznie siedzieć będziesz w ciupie47.

Gazetka z 28 lutego donosiła z Krakowa, że wojewoda inowrocławski Andrzej
Moszczeński, wojewoda sandomierski Maciej Sołtyk, kasztelan biecki Franciszek
Żeleński i deputat Józef Ankwicz podjęli się mediacji między biskupem a kapitułą
a ich praca przynosi efekty48. Na wniosek kapituły prymas wysłał biskupa chełm
skiego Macieja Garnysza, aby pogodził zwaśnione strony. Opinia publiczna była
podzielona w ocenie wydarzeń krakowskich. Zwolennikami biskupa byli zwłaszcza
ci, którzy stali się beneficjentami jego hojności czy osobistego udzielania sakra
mentów. Ostatnia wiadomość była smutna — doniosła, że biskup mający wyjechać
za kordon został zatrzymany w Krakowie. Ostrowski nie był pewny przyczyny
zdarzenia: albo książę zachorował, albo stał się ofiarą przemocy. Skłaniał się jed
nak ku tej drugiej tezie. Podkreślił wszelako, że „biskupa, senatora, a najwięcej
udzielnego księcia, bez stanów w kuratelę brać nie można”49. Tym samym zarzucił
osobom, które uwięziły hierarchę, złamanie zasady neminem captivabimus.
W „Suplemencie” wiadomości z 28 lutego pojawiły się informacje niezmiernej
wagi dla rozwoju afery związanej z aresztowaniem biskupa. „Gazeciarz” dokładnie
opowiedział, jak doszło do jego uwięzienia. Otóż w sobotę 23 lutego miał on wyje
chać do galicyjskiej części diecezji na dziesięć dni. Bagaże zostały wyprawione
przodem i już przetransportowano je przez Wisłę. Gdy biskup przygotowywał się
do odprawienia mszy św. w kościele księży misjonarzy, przybyli kanonicy z księ
dzem Olechowskim na czele, który odezwał się do swego zwierzchnika następu
jąco: „Wasza Książęca Mość masz wiedzieć, iż stanął na niego dekret kapituły,
którym wyjechać z Krakowa nie możesz, którym administracja księciu koadiuto
rowi zlecona, którym tu w zamku u księży misjonarzów masz pozostać”50. Książę
siewierski był kilka dni wcześniej informowany o zamierzeniach kapituły, więc
47

Nie masz zgody. Trzy satyry z wieku Oświecenia, oprac. R. K a l e t a, Wrocław 1957, s. 10–11.
Pragnę serdecznie podziękować mgr Małgorzacie Lisickiej z Wydziału Polonistyki UW za skierowa
nie mojej uwagi na wiersz Banialuka.
48
T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, s. 71, 28 lutego 1782.
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Ibidem.
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przyjął tę wiadomość nadzwyczaj spokojnie. Został uwięziony u księży misjonarzy
i był pilnowany przez księdza Gorzeńskiego. Tymczasem spisywano inwentarze
krakowskiego pałacu i wszystkich dóbr biskupich. Pałac opieczętowano i posta
wiono przed nim wartę. Sołtyk prosił o przybycie swego synowca Stanisława
Sołtyka, a po jego przyjeździe rozmawiał z nim przez kilka godzin. Ostrowski
przypuszczał, że ów miał udział w spisku mającym na celu uwięzienie stryja.
Kanonicy nakazali czytać z ambon dekret o aresztowaniu biskupa, a także polecili
informować wiernych o objęciu rządów w diecezji przez księcia koadiutora i pro
sić o modlitwę w intencji chorego pasterza. Informację o całym zdarzeniu wysłali
do Warszawy. Ostrowski informował także, że o kurateli nad biskupem mówiono
już trzy dni przed uwięzieniem Sołtyka. O tym, co się szykowało w Krakowie, nie
informowano wcześniej prymasa, który wysłał tam biskupa chełmskiego. Wyjazd
Garnysza nastąpił dzień po zatrzymaniu ordynariusza krakowskiego. Sołtyk
zawiódł się na listach królewskich gwarantujących mu bezpieczeństwo, bowiem
kapituła nie zważała na nie, gdy hierarcha się na nie powoływał. Zdziwienie „gaze
ciarza” budził także fakt, że rodzina Sołtyków zachowywała się obojętnie wobec
uwięzienia swego możnego krewnego51. Z kolei pospólstwo krakowskie było bar
dzo wzburzone tym wydarzeniem, ale brakowało mu przywództwa do poprowa
dzenia tłumu i uwolnienia biskupa. W Radzie Nieustającej na wieść o zatrzymaniu
Sołtyka po jego stronie stanęli: marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski,
podskarbi wielki koronny Roch Kossowski, kasztelan łęczycki Tadeusz Lipski
oraz pisarz wielki litewski Ignacy Potocki. Od kapituły zażądano wyjaśnień, a od
komendanta garnizonu krakowskiego raportu dotyczącego wydarzeń związanych
z aresztowaniem Sołtyka52.
Ostrowski wspominał dalej o pretensjach artykułowanych w Krakowie pod
adresem biskupa. Mianowicie, że dobrowolnie poddał się wyrokowi kapituły, która
nie ma mocy nad „senatorem książęcym”. Żałowano też w Krakowie, że biskup
łucki Feliks Turski wyjechał na Litwę, gdyż Sołtyk znalazłby w nim niechybnie
obrońcę. W gazetce podkreślano zadziwienie stolicy z faktu, że biskupi nie zare
agowali na krok kapituły, która naruszyła powagę władzy biskupiej53. W tym braku
działania polskiego episkopatu można się dopatrzeć przekonania, że w całej spra
wie nie chodziło wcale o zamach na kompetencje zwierzchnika diecezji. Biskupi
wiedzieli, że Sołtyk był chory i że działanie kapituły było zgodne z interesem
Kościoła. Wpływ na ich postawę miały również kwestie polityczne, z których
decydującą była postawa dworu oraz osoba księcia koadiutora krakowskiego. Nie
znamy stanowiska żadnego polskiego biskupa (także w okresie trwania sejmu),
w którym występowałby on w obronie Sołtyka, poza dosyć swobodnie przytoczoną
51
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powyżej wzmianką dotyczącą biskupa łuckiego. Można wysnuć wniosek, że jeśli
episkopat nie był w tej kwestii jednomyślny, to malkontenci, którym nie podobała
się oficjalna linia współbraci w biskupstwie, raczej się z tym nie afiszowali. Z dru
giej strony znamy wystąpienia sejmowe, w których hierarchowie brali w obronę
kapitułę krakowską i Radę Nieustającą (Michał Poniatowski, Maciej Garnysz,
Onufry Okęcki, Gabriel Wodziński, a nawet Józef Kossakowski).
Rudnicki poddał w wątpliwość wiarygodność relacji, według której Sołtyk
dobrowolnie dał się zamknąć w seminarium. Wybuchowy charakter hierarchy
raczej temu przeczył. Jednak biograf nie wziął pod uwagę, że dla Sołtyka charak
terystyczna była też pewna huśtawka nastrojów, więc jest możliwe, że kanonikom
udało się trafić na moment, w którym książę siewierski był przygaszony. Słuszną
wydaje się pozytywna ocena działań kapituły, sformułowana przez historyka54. Nie
można było pozwolić wyjechać hierarsze do Galicji. Nie sposób było bowiem prze
widzieć zachowania tamtejszego duchowieństwa oraz władz lokalnych. Wiedząc,
że biskupstwo krakowskie w Galicji jest bardzo niewygodne dla Wiednia, można
było przypuszczać, że zechcą one w jakiś sposób wyzyskać obecność na swoim
terytorium niezrównoważonego biskupa, przekonać go do podjęcia pewnych decy
zji, jak np. zgoda na utworzenie z terenów galicyjskich osobnej diecezji, a może
nawet zatrzymać na dłużej (kolejna z gazetek przynosi wiadomość o ofiarowanej
hierarsze protekcji cesarskiej)55. Pojawiła się także wiadomość, że biskup zamie
rzał szukać pomocy u Józefa II w walce z kapitułą56.
Ostrowski winił członków familii Sołtyków, a zwłaszcza ulubionego synowca
biskupa, Stanisława, o bierność, a może i współudział w zatrzymaniu potężnego
krewnego. Ubezwłasnowolnienie ordynariusza krakowskiego z pewnością leżało
w ich interesie, ponieważ już od dłuższego czasu patrzyli z niepokojem na jego
decyzje rozdawnicze. Zdaje się potwierdzać tę tezę Maria C z e p p e, która napi
sała, że rodzina Sołtyków podjęła rozmowy z królem w celu wspólnego ukrócenia
niepohamowanej hojności biskupa57. Również obecność jej przedstawicieli w skła
dzie ustanowionej wkrótce przez monarchę kurateli nad księciem siewierskim
wskazywała, oprócz emocjonalnej, również na materialną motywację przedsiębra
nych przez nich działań. Niewykluczone, że pewną rolę odegrało również poczucie
odpowiedzialności za państwo. Maciej i Tomasz Sołtykowie ze złożeniem manife
stu w obronie biskupa czekali aż dziewięć dni od chwili jego uwięzienia.
Hugo Kołłątaj w liście do Jana Śniadeckiego z 27 lutego komentował sprawę
zatrzymania biskupa krakowskiego. Wyraził zdziwienie i smutek, gdyż jego
zdaniem hierarcha stał się, podobnie jak on, ofiarą zazdrości i oszczerstw kapi
tuły. Podtrzymał swoje dawne oskarżenia pod adresem księży Olechowskiego
54
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i Gorzeńskiego, zarzucając im podłość oraz działanie na szkodę finansową kapituły
w imię własnych interesów. Porównał swój i ich stosunek do biskupa. „Jam mówił,
że biskup chory, a oni wówczas pieniądze jego na bok odkładali, jam mówił, że
dobro diecezji wymaga, aby był czynnym, a oni go dopiero do zemsty pobudzili,
jam mu nie zadawał wariacji, a oni go od 1773 r. wariatem uczynili. Zgoła jam szu
kał prawdy, a nie zemsty”58. Kołłątaj postawił kapitule poważne zarzuty. Jego zda
niem kanonicy odnieśli znaczne korzyści finansowe z faktu zamknięcia się biskupa
przed światem. Nie interesowało ich dobro diecezji, które wymagało aktywnej
obecności pasterza. Traktowali biskupa przedmiotowo, dopiero kiedy chcieli
pogrążyć Kołłątaja, doprowadzili do przywrócenia go diecezji. Wreszcie, gdy oka
zało się, że Sołtyk po skazaniu Kołłątaja, mimo życzenia kapituły, nie zamierzał
powrócić do dawnego zamknięcia, oskarżyli go o szaleństwo i doprowadzili do
jego uwięzienia. Kołłątaj, skrzywdzony wyrokiem, był z pewnością rozżalony.
Jednakże działalność niektórych kanoników w poprzednich latach może rzeczy
wiście budzić pewne wątpliwości i zastrzeżenia. Zasadne wydaje się twierdzenie,
że wyjście biskupa z dobrowolnego odosobnienia było niektórym członkom kapi
tuły wyjątkowo nie na rękę. Uderzało w ich prywatne interesy, które przez prawie
dekadę mogły rozwijać się bez przeszkód ze strony biskupiej zwierzchności.
Biskup Garnysz, który jeszcze 23 lutego rozmawiał z prymasem w Skier
niewicach, 27 lutego przybył do Krakowa. Arcybiskup gnieźnieński wysłał
22 lutego list do króla, w którym przedstawił mu cel misji ordynariusza chełm
skiego oraz powód jego wyboru (bliskość jego diecezji z władztwem biskupa
Sołtyka). Wyraził także zaniepokojenie wiadomościami o zakłóceniach porządku
w Krakowie oraz obawę o bezpieczeństwo swego wysłannika. Z tego powodu
poprosił władcę, aby wpłynął na Departament Wojskowy, żeby Garnyszowi „asy
stencja wojskowa do przyzwoitego odbycia swojej powinności przydana była”59.
List ten jednoznacznie wskazuje, że to nie biskup płocki był inicjatorem przy
dzielenia pomocy wojskowej Garnyszowi, jak mu to później często zarzucali jego
przeciwnicy, ale prosił o to sam prymas. Przybywszy do dawnej stolicy, biskup
chełmski wezwał kapitułę, aby przez swego reprezentanta stawiła się 1 marca na
otwarcie sądu i przedstawiła dowody mające świadczyć o chorobie umysłowej
Sołtyka. Równocześnie wzywał świadków duchownych i świeckich do składania
zeznań w sprawie będącej przedmiotem jego delegacji. Tym sposobem rozpoczęły
się codzienne żmudne posiedzenia sądu metropolitalnego60.
W reakcji na wydarzenia krakowskie Rada Nieustająca zadecydowała, by
zaczekać na wyjaśnienia ze strony kapituły (głosowanie 8 do 12). W mniejszości
znaleźli się: marszałek wielki koronny Stanisław Lubomirski, podskarbi nadworny
58
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koronny Roch Kossowski, pisarz wielki litewski Ignacy Potocki, kasztelan cze
chowski Stefan Dębowski oraz konsyliarze Markowski i Białłozór, którzy domagali
się przede wszystkim wypuszczenia biskupa. Rada zwróciła się do króla z prośbą
o wyznaczenie specjalnej komisji, której zadaniem byłoby zbadanie stanu zdrowia
Sołtyka61. Powstał jednak problem dotyczący składu komisji. Duchowni chcieli
z niej wykluczyć osoby świeckie. „Gazeciarz” przedstawił pierwotną propozycję
jej składu: kanclerz wielki koronny, biskup chełmski, wojewodowie: krakowski
(Piotr Małachowski), sandomierski (Maciej Sołtyk) i rawski (Bazyli Walicki).
W razie gdyby komisja uznała biskupa krakowskiego za zdrowego, decyzję kapi
tuły o jego uwięzieniu uznano by za bezprawną, a wyznaczenie kurateli stałoby się
czynnością niepotrzebną62.
Stanisław Lubomirski najuporczywiej i wielokrotnie domagał się na posie
dzeniach Rady Nieustającej natychmiastowego uwolnienia biskupa krakowskiego.
Wobec tej bezkompromisowej postawy, na posiedzeniu Rady 1 marca doszło do
głosowania nad jego wnioskiem: czy Sołtyk ma być natychmiast uwolniony, czy
też należy czekać na wyjaśnienia ze strony kapituły. Na 23 głosujących tylko 5
poparło stanowisko marszałka wielkiego koronnego63. W porównaniu z poprzed
nim głosowaniem w Radzie, liczba stronników biskupa krakowskiego zmniejszyła
się. Być może oznaczało to, że choroba Sołtyka stawała się faktem coraz bardziej
oczywistym.
Tymczasem krakowski magistrat złożył protest przeciwko dekretowi kapituły,
który był odczytywany z kościelnych ambon. Dwa cechy postanowiły nawet odbić
biskupa, jednak władze miejskie, obawiając się rozlewu krwi, zapobiegły temu.
Ostrowski wspominał także, że „kilku szlachetniejszej młodzieży” zaatakowało
strażnika kapitularnego, jednak „za nadejściem komendy rozruch ten [został] spo
kojnie uśpiony”64.
Ostrowski poświęcił nieco uwagi osobie biskupa płockiego, który znalazł się
w bardzo niezręcznej sytuacji, gdy kapituła mianowała go administratorem diece
zji. Michał Poniatowski zachował się godnie — nie przyjął ani pensji od kapituły,
ani kosztownych mebli od Sołtyka, podkreślając tym samym swoją bezinteresow
ność65. Mimo to w Krakowie zaczęły się pojawiać liczne paszkwile skierowane
przeciwko królowi i jego bratu. Podnoszono w nich łakomstwo ich familii na
bogactwa biskupa, żeby je „na metresy rozprószyć” oraz karierowiczostwo biskupa
płockiego, który miałby chcieć „otruć lub udusić” Sołtyka, „aby prędzej biskupem
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krakowskim zostać”66. „Gazeciarz” donosił także o manifeście województwa kra
kowskiego, w którym obywatele mający kontakt ze swoim biskupem przed i po
aresztowaniu dawali świadectwo o jego zdrowiu i działalności zgodnej z prawem.
Z drugiej strony krytykowali kapitułę za to, że zarzucała Sołtykowi pomieszanie
zmysłów i zabierała się za zarządzanie jego majątkiem. Manifest, datowany na
1 marca, został podpisany przez 42 „senatorów i urzędników” województwa kra
kowskiego. Podobny dokument złożył wojewoda bracławski Maciej Lanckoroński,
a spodziewano się kolejnych tego typu inicjatyw z województw sandomierskiego
i lubelskiego67. 4 marca manifest złożyli w grodzie nowokorczyńskim stryjeczni
bracia księcia siewierskiego, Tomasz i Maciej68.
Na początku marca Teodor Ostrowski informował o fiasku misji biskupa
chełmskiego, który miał zdiagnozować stan pasterza krakowskiego. Wynikało to
z braku współpracy ze strony uwięzionego hierarchy. Nie dało się ukryć, że Kajetan
Sołtyk bardzo źle znosił towarzystwo Macieja Garnysza i wyzywał go niezwykle
soczyście. Stosunki między nimi rzeczywiście były nienajlepsze, a w Krakowie
pojawiły się nawet opinie o niepowodzeniu misji wysłannika metropolity. Na
koniec Ostrowski napisał, że biskup płocki już objął rządy w diecezji — zaakcep
tował wszystkich duchownych na ich stanowiskach i polecił się modlić za zdrowie
Sołtyka69.
List królewski z 5 marca do wojewody krakowskiego Piotra Małachowskiego
dawał do myślenia, jak poważną stała się sytuacja w Krakowie. Stanisław August
nie wahał się nawet uczynić aluzji do konfederacji barskiej. „Żądam i obliguję —
pisał król — abyś W. Pan użył kredytu swego, który masz w tem województwie,
na utrzymanie wszelkich kroków obywatelów motum civilem wzniecić mogących.
Wszak nie zarosły jeszcze blizny z okropnego rozruchu kilkoletniego ledwie co
uśmierzonego”70. Król widział wielkie zagrożenie dla państwa w rozgrywających
się w Krakowie wydarzeniach. Jego odniesienie do konfederacji barskiej i jej
skutku, którym był rozbiór, była jednoznaczna. Postanowił więc działać, żeby
uchronić państwo i naród przed kolejnymi zawirowaniami.
W połowie marca gazetka donosiła, że niebawem królewska komisja wyruszy
do Krakowa71. Ostrowski napisał, że została ona sformowana z trzech osób o „nie
skazitelnym charakterze”72. Jednak Rudnicki wymienia aż siedem osób: Antoniego
66
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Okęckiego, Macieja Garnysza, wojewodę sandomierskiego Macieja Sołtyka,
kasztelana wojnickiego Piotra Ożarowskiego, kasztelana czerskiego Tomasza
Ostrowskiego, regenta kancelarii królewskiej Franciszka Szymanowskiego oraz
podkomorzego krakowskiego Michała Walewskiego. Ich zadaniem było pojawić
się jak najprędzej w Krakowie i sprawdzić, czy biskup jest rzeczywiście chory
na umyśle, od jak dawna i czy zupełnie nie może zarządzać diecezją73. Komisja
zabrała ze sobą również doktora i felczera, aby jej decyzja była fachowo umoty
wowana. Pojawiały się głosy, że jest możliwość zakończenia całej sprawy przez
ugodę przyjacielską bez czynności sądowych. Przyjaciele namawiali Sołtyka do
obrania takiej drogi porozumienia, ale ten miał rzec, że skoro mocą dekretu został
uwięziony, to i dekretem chce zostać uwolniony74.
„Gazeciarz” donosił także, że „uniwersały Księcia Koadiutora trzema dniami
pierwej datowane niż Książę Biskup Krakowski zamknięty”75. Książę Michał
Poniatowski istotnie wydał 20 lutego w Warszawie obwieszczenie o objęciu rzą
dów w diecezji krakowskiej. Powodem tego miała być „znaczna słabość” koadiuta,
czyniąca go niezdolnym do zarządzania biskupstwem. Biskup płocki podkreślił
w nim legalność swojej władzy, wywodząc ją z prawa kanonicznego. Oświadczył,
że pozostawia wszystkich dygnitarzy diecezji na dotychczas zajmowanych stano
wiskach. Wśród wymienionych znaleźli się także księża Olechowski i Gorzeński,
co jasno pokazywało, że dekrety Sołtyka pozbawiające ich urzędów zostały unie
ważnione. Jakby tego było mało, Poniatowski odniósł się do tej sprawy wprost:
„Rewokacje którychkolwiek z wymienionych Urzędów, jako już w czasie rze
czonej słabości J. O. Księcia J.Mci Koadiuta wypadłe, za nieważne deklarujemy,
i jakoby nigdy nie wypadły, ogłaszamy”76. Publikacja obwieszczenia „w Krakowie
nastąpiła wprawdzie, ale wywieszone po drzwiach kościelnych, powszechnie znie
ważone były. Pospólstwo krakowskie — pomimo ostrożności magistratu i straży
garnizonu — gdzie może, swą zemstę okazuje. Powybijało okna w kamienicy
ks. Olechowskiego, tak, że mu wartę przystawić musiano. Rzuciło się na księ
dza przez rynek przechodzącego, do niego podobnego, i ledwie uwierzyło, że nie
ks. Olechowski”77. Obwieszczenie, krótsze niż Poniatowskiego, 23 lutego wydała
także kapituła, informując wiernych o objęciu rządów przez biskupa płockiego.
Podpisał się pod nim ksiądz Olechowski78.
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Ostrowski podnosił sprawę uniwersału koadiutora krakowskiego o przejęciu
rządów w diecezji jako fakt obciążający go. Jednak, wbrew intencji autora, sprawa
wygląda nieco inaczej. Dziwne, żeby Poniatowski tak się pospieszył i wydał swoją
odezwę do mieszkańców diecezji krakowskiej o trzy dni wcześniej niż by to było
w „niby” ustalonym planie działania. Fakt, że Poniatowski wydał obwieszczenie
20 lutego, a 23 został uwięziony Sołtyk, dowodzi właśnie, że decyzja kapituły nie
była inspirowana z góry, a zwłaszcza, że nie wiedział o tym biskup płocki, dlatego
wydał 20 lutego uniwersał. Gdyby wiedział o zamierzeniach kapituły, powinien był
wstrzymać się z publikacją obwieszczenia właśnie dlatego, żeby uniknąć oskarżeń
o udział w zamachu na wolność jednego z najważniejszych biskupów i senatorów.
Trudno więc posądzać go o tak dużą nierozwagę. W tym przypadku tzw. spiskowa
teoria dziejów wydaje się nieuzasadniona. Oba te wydarzenia (z 20 i 23 lutego)
miały miejsce niezależnie od siebie, choć dotyczyły podobnej materii.
Kapituła rozpowszechniała po Krakowie pismo proponujące biskupowi ugodę,
ale ten nie wyrażał zainteresowania pomysłem, gdyż czekał przyjazdu komisji
królewskiej79. Informacja ta jasno pokazuje, że kanonicy dążyli do porozumienia
z Sołtykiem i zażegnania sporu. Nie wiadomo, czy wynikało to z autentycznego
poczucia winy, czy tylko z kalkulacji. Chociaż biorąc pod uwagę fakt, że pismo
to rozprowadzali po mieście, można uznać, że bardziej zależało im na urobieniu
wrogiej im opinii publicznej niż na porozumieniu z biskupem.
Na początku kwietnia Ostrowski informował, że Sołtyk miał z komisarzami
półtoragodzinne spotkanie. Uczestniczyli w nim: kanclerz wielki koronny Antoni
Okęcki, wojewoda rawski Bazyli Walicki, kasztelan czerski Tomasz Ostrowski
i regent koronny Józef Dunin Karwicki. Innych osób Sołtyk sobie tym razem
widzieć nie życzył. W czasie rozmowy biskup rozwodził się nad swoją krzywdą
oraz niewdzięcznością ks. Olechowskiego. Po tym spotkaniu komisarze mieli
przyznać, „iż opaczniej daleko słabość księcia była im w Warszawie malo
waną, niż sami o niej przeświadczają się”80. Do Krakowa zjechały liczne rzesze
szlachty, chcąc wywrzeć nacisk na decyzję komisji. Przybył także hetman polny
koronny Seweryn Rzewuski, najaktywniejszy obrońca biskupa. Prawdopodobnie
zamierzał stanąć na czele szlacheckich obrońców Sołtyka, a przy okazji powięk
szyć swoją popularność i kapitał polityczny. Wynik działalności komisji wciąż był
nieznany, ale „powszechny przecież odgłos niesie, że interes księcia biskupa idzie
pomyślnie”81.
Wątpliwość budziła tak kwestia liczby komisarzy królewskich, jak i składu
osobowego komisji. Sprawę zdecydowanie rozjaśniło głębsze zapoznanie się
z diariuszem sejmu 1782 r. Na sesji XX, która odbyła się dnia 22 października,
głos zabrał poseł brzeski kujawski Jan Aleksander Kraszewski, który wymienił
79
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skład osobowy komisji królewskiej. „Siedzi sprawiedliwy na tronie król, wydaje
niebawnie ex jure maiestatico reskrypt na komisyją, wzywa ku temu dziełu znako
mitych cnotą i doświadczonych biegłością w senacie i ojczyźnie słynących mężów,
J. WW. Jmci Ks. Kanclerza W. Koronnego, Jchmość PP. Wojewodę Rawskiego,
Kasztelanów Wojnickiego i Czerskiego, Regenta Koronnego i Podkomorzego
Krakowskiego”82. Jest to źródło bardzo wiarygodne. Zgodnie z nim w składzie
komisji znaleźli się: Antoni Okęcki, Bazyli Walicki, Piotr Ożarowski, Tomasz
Ostrowski, Franciszek Szymanowski oraz Michał Walewski. Tych sześć osób
uznać wypada za poprawnie przedstawiony zespół komisarzy. Wydaje się bardzo
mało prawdopodobne, żeby Kraszewski pomylił się lub kogoś pominął. Do swoich
przemówień w czasie sejmu posłowie przygotowywali się solennie. Ponadto żaden
z późniejszych mówców nie odniósł się do tych słów reprezentanta województwa
brzeskiego kujawskiego, nie zarzucił mu kłamstwa czy nieścisłości. Wynika więc
z tego, że Kraszewski podał fakt oczywisty, powszechnie znany i bezdyskusyjny.
Stanisław August powołał zespół, do którego miał duże zaufanie, który sprawnie
i sumiennie wykonałby swoją misję, zamykając nieprzyjemną dla rodziny królew
skiej kwestię.
„Gazeciarz” podał również rzecz arcyważną: „Proponowano księciu zdać
koadiutorowi administracją, ale odpowiedział, iż gdy książę koadiutor ma
biskupstwo, a on tu pomocy potrzebuje, więc takiego sobie upatrzył, to jest
J.Ks. Przerębskiego, który by mu zawsze był pomocą”83. Wiadomość ta pojawia
się w kontynuacji suplementu z 4 kwietnia, czyli są to nowiny najświeższe, sprzed
kilku dni co najwyżej. Należy więc zadać pytanie: dlaczego na początku kwietnia
biskup jest proszony o powierzenie administratorowi zarządzania diecezją kra
kowską? Przecież już 20 lutego książę Poniatowski wydał obwieszczenie o prze
jęciu rządów w biskupstwie, a 23 Sołtyk został uwięziony. Od tego czasu de facto
nie miał on już żadnego wpływu na zarząd diecezją. W wyjaśnieniu wydają się
pomocne informacje o nastrojach w Krakowie. Bardzo wielu obywateli wciąż nie
uznawało władzy księcia koadiutora, a uwięzienie Sołtyka uważało za nielegalne.
Przywrócenie spokoju w dawnej stolicy wciąż nastręczało wielkich trudności.
Dlatego właśnie z kół zbliżonych do dworu wychodziły pomysły wykorzystania
samego Sołtyka do uśmierzenia tumultów. Ten jednak konsekwentnie odmawiał
współpracy.
W całym kraju, a zwłaszcza w Małopolsce, dawał się zauważyć pewien ruch
na rzecz Sołtyka. Rudnicki wspomniał o korespondencji Antoniego Okęckiego
z magistratem Krakowa, w której biskup poznański przypominał, że nie do urzęd
ników krakowskich należy sądzenie kapituły i prosił, aby magistrat wpłynął na
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mieszczan, by ci wzywani przez Macieja Garnysza na świadków stawali przed
nim84. Pokazuje to, że biskup chełmski nie miał łatwego zadania, ponieważ miesz
kańcy Krakowa nie chcieli z nim współpracować, widząc w nim uczestnika spisku
wymierzonego w Sołtyka.
Tymczasem do aktywniejszego działania przystąpił Seweryn Rzewuski, pisząc
list — „do Jego Królewskiej Mości i Rady, o uwolnienie JO. Księcia Biskupa pisany,
narobił wiele hałasu na przeszło piątkowej85 sesji z racji ostrzeżenia JW. Hetmana,
aby ten krakowski interes obcej intrygi w kraj nasz nie sprowadził”86. W tym cza
sie komisja powróciła do Warszawy. Świadectwa, które zebrała, wskazywały na
konieczność ustanowienia nad biskupem krakowskim kurateli. „Przerzeczony
Ks. Kajetan Sołtyk, biskup krakowski, do tego przyszedł stopnia obłąkania umy
słu swojego, że ani własnym majątkiem, ani diecezyją rządzić, ani obowiązków
senatora sprawować nie jest w stanie” — pisali komisarze w swym orzeczeniu87.
Kuratorami88 (tak co do osoby, jak i majątku) zostali: wojewoda krakowski Piotr
Małachowski, wojewoda sandomierski Maciej Sołtyk, ksiądz Michał Sołtyk oraz
ksiądz Adam Przerębski. Ustalono, że dwóch kuratorów pochodzić miało ze strony
kapituły, a dwóch ze strony króla. Polecono im donieść, że gdy tylko ordynariusz
krakowski odzyska zdrowie, mają przywrócić jego rządy nad diecezją. Mieli się
oni zmieniać przy chorym co cztery miesiące89.
Końca dobiegało także dochodzenie wysłannika prymasowskiego. 2 kwietnia
odbyło się ostatnie posiedzenie sądu metropolitalnego, a następnego dnia biskup
Garnysz wydał wyrok. Uznał kanoników za winnych, unieważnił ich dekret,
a na jego miejsce wprowadził swój, o podobnej treści, co uchwały kapituły.
Zaaprobował działania księcia Poniatowskiego, polecając mu dalsze zarządzanie
Kościołem krakowskim. Kara dla kanoników była następująca: cztery niedziele
rekolekcji, 6 tys. grzywien na szpital św. Barbary oraz solenne przeprosiny Sołtyka
po jego wyzdrowieniu. Ukarano kanoników jedynie za zatrzymanie biskupa
i senatora w nieodpowiednim miejscu. Kara była tak niska, ponieważ uwzględ
niono okoliczności łagodzące — kapituła działała nie dla pobudek osobistych ani
z zemsty, ale kierowała się troską o biskupa i diecezję. Z korespondencji między
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kapitułą a królem i Michałem Poniatowskim wynikało, że ta pierwsza wciąż znaj
dowała się pod ich opieką i dlatego nie spotkała jej poważniejsza kara90. Wydaje
się, że wyrok sądu metropolitalnego był jedynie pro forma. Kapitułę ukarano tylko
symbolicznie, a sytuacja biskupa krakowskiego nie uległa zmianie. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że w wyroku chodziło o co innego. Możliwe, że biskup chełmski
podzielał obawy królewskie co do wagi wypadków krakowskich dla stabilności
kraju i wyraźnie chciał uspokoić opinię publiczną. Status quo pozostało, natomiast
takim sformułowaniem wyroku Garnysz pozwolił, by obrońcy biskupa w pewnym
sensie też mogli czuć się zwycięzcami.
Biskup chełmski wydał także zarządzenie dotyczące postępowania z chorym
biskupem. Zalecił mu w nim przede wszystkim spokój, przebywanie przez jakiś
czas w seminarium zamkowym, ograniczenie liczby odwiedzających, przeglądanie
korespondencji wychodzącej i przychodzącej, regularne odżywianie się, codzienne
wizyty lekarskie, muzykę. Nie pozwolono Sołtykowi sprawować czynności kapłań
skich, mógł jedynie słuchać mszy i przystępować do spowiedzi91. Jednocześnie
zapowiedziano kanonikom, że kara na nich nałożona jest tylko duchowną i nie
wykluczone, że mogą spodziewać się jeszcze świeckiej (pro crimine status). Aby
dopilnować wykonania swych wyroków, delegat prymasowski miał pozostać
w Krakowie aż do 24 czerwca92.
Wiadomości z 18 kwietnia w połowie składają się z nowin krakowskich.
„Gazeciarz” zaczął od sprawy listu hetmana polnego koronnego. Na wspomina
nym już posiedzeniu Rady pojawiły się postulaty, aby postawić hetmana przed
sądem sejmowym. Najbardziej optowali za tym ci, którzy zostali zaliczeni przez
Rzewuskiego do „pochlebców tron otaczających”93. Jednak na następnej, wtorko
wej sesji pisarz wielki litewski Ignacy Potocki dowiódł, że obywatel ani za to, co
mówi na zjazdach, ani co pisze w listach sądzony być nie może, a jego argumenta
cję podzielił Stanisław August, który nie chciał zaogniać sprawy. Następnie na tym
posiedzeniu zaczęto czytać raporty śledcze i inne świadectwa dowodzące choroby
umysłowej Sołtyka. Rozpatrzone zostały jeszcze dwie sprawy od tronu: czy postę
pek kapituły w stosunku do biskupa był zgodny z prawem oraz czy Sołtyk ma być
dalej więziony na zamku, czy też wypuszczony. W pierwszej materii uznano jed
nogłośnie bezprawność działań kapituły, natomiast w drugiej postanowiono oddać
biskupa pod opiekę kuratorów94.
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Rudnicki podał, że Seweryn Rzewuski napisał dwa listy — 22 marca do
króla i 28 marca do króla i Rady95. Jest to jednak niemożliwe. Pierwszy list nie
mógł być napisany 22 marca, ponieważ tego dnia był on już czytany na posie
dzeniu Rady Nieustającej96, musiał więc powstać kilka dni wcześniej. Konsyliarze
odpowiedzieli nań, informując hetmana polnego koronnego o środkach przed
sięwziętych w sprawie biskupa krakowskiego (czyli oczekiwaniu na wyjaśnienia
kapituły). W drugim z pism hetman wyraził zdziwienie faktem, że król nie nakazał
natychmiastowego uwolnienia biskupa krakowskiego, że bez dekretu można go
było uwięzić, ale bez dekretu uwolnić już się go nie da. Następnie przeszedł do
wypomnienia znacznego umniejszenia władzy hetmańskiej: „dziś zniknęła władza
hetmańska, a wraz z nią wolność obywatela”97. Zarzucał Radzie, że biskup jest
trzymany w areszcie z polecenia Departamentu Wojskowego. Po czym zapewniał,
że biskup „zupełnie na umysłach zdrów jest”98. Zauważał, że wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej mają podstawy, by czuć się zagrożonymi, gdyż „majątek i urzędy
nasze są rzeczy łakome, pozory szaleństwa do wymyślenia łatwe, przykłady wię
zienia nieprzekonanego sądownie obywatela już dane [...], władza hetmańska
zniesiona, a Departamentu władza na pognębienie wolności obywatela już zażyta,
słowem gotowe z nas są ofiary dla pierwszego mocniejszego, który po nas dosię
gnąć zechce”99. Skoro prawo neminem captivabimus nisi iure victum nie działa,
obywatele nie mają już żadnej gwarancji bezpieczeństwa, a co za tym idzie, pra
gnąc bezpieczeństwa, będą szukać go poza granicami państwa. Przestrzegał, że tak
błaha sprawa może stać się przyczyną upadku państwa. Następnie zarzucił władcy
otaczanie się pochlebcami, za których radą podejmował on błędne decyzje. Na
koniec napisał o „rozjątrzonych sercach” szlacheckich oraz o nienawiści się w nich
zbierającej w stosunku do księcia koadiutora krakowskiego100. Król był zdecydo
wany na list nie odpisywać, ale zadeklarowani przeciwnicy kapituły, jak Potocki
i Lubomirski, nalegali na odpowiedź. Ostatecznie większością 18 do 4 postano
wiono pozostawić list bez odpowiedzi101.
Pod koniec kwietnia w Krakowie przez kilka dni chodziły słuchy dotyczące
ucieczki Sołtyka do Galicji. Jednak „gazeciarz” wyjaśnił, że Wiedeń nie chce się
w te sprawy mieszać. W kordonie zasekwestrowano nie tylko dobra kapituły, lecz
także misjonarzy oraz ekwipaże kapituły, kiedy tylko pojawiały się na austriackim
brzegu Wisły. Zdaniem Ostrowskiego dowódca cyrkułu wielickiego Anton Baum
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von Appelshofen w ten sposób „mści się” za naganę, jaką odebrał z powodu zgody
na powrót do Krakowa wozów Sołtyka w chwili, kiedy ten został uwięziony na
zamku. Znajdować się na nich miały srebra stołowe oraz 300 tys. złotych. „Na
dowód nowej słabości księcia głoszą tu, że swój stolec z paradną procesją prze
prowadzać kazał z miejsca na miejsce, że pieski swe w robrony postroił, a suczkę
metreskę księżną siewierską nazywa, że mszę miał o północy w kaplicy misjonar
skiej, że na konferencje z klerykami chodzi”102.
6 maja nuncjusz Giovanni Andrea Archetti wydał obwieszczenie informu
jące, że papież Pius VI zażyczył sobie, aby wszystkie urzędy duchowne krakow
skie były sprawowane przez dotychczas piastujące je osoby. Z kolei obsadzanie
wakujących urzędów duchownych diecezji krakowskiej oraz objęcie w niej rządów
jest polecone nuncjuszowi, który ceduje zarząd i mianowanie na nowe stanowiska
koadiutorowi Michałowi Poniatowskiemu103.
Dyplomata papieski zaczął dokładniej relacjonować sekretarzowi stanu
Lazzaro Opizio Pallaviciniemu wydarzenia krakowskie w lutym 1782 r. W kolej
nych depeszach opisał impulsywne zachowania biskupa, jego aresztowanie i uwię
zienie, następnie zamęt panujący w Krakowie na skutek zatrzymania hierarchy,
oskarżenia formułowane pod adresem dworu, a także zarzuty dotyczące pogwałce
nia „swobód republikańskich”, przede wszystkim naruszenia prawa kardynalnego
neminem captivabimus nisi iure victum. Przywołał żądania natychmiastowego
uwolnienia biskupa oraz decyzję Rady Nieustającej, która postanowiła czekać na
wyjaśnienia z Krakowa. Poinformował papieża o działalności komisji królewskiej,
która miała zbadać stan zdrowia biskupa krakowskiego, a także o pokłosiu jej
działalności — ustanowieniu kurateli nad niepoczytalnym duchownym. Archetti
podzielał przeważający w polskim episkopacie pogląd, że aresztowanie Sołtyka
nie było sprzeczne z interesami Kościoła, że ów swoim zachowaniem kompromi
tował siebie i reprezentowaną instytucję. Widział konieczność rozwiązania sprawy
człowieka, którego zachowanie wzbudzało powszechne zgorszenie. Nuncjusz nie
miał wątpliwości co do choroby umysłowej biskupa — przedstawione mu dowody
uznał za wystarczające. Zatem nie „alarmował” Rzymu, a raczej opisywał tylko
rozwój wypadków104. Przykładał jednak dużą wagę do strony formalnej rozwiązy
wanego kryzysu. Chodziło mu przede wszystkim o zachowanie prymatu jurysdyk
cji kościelnej, a zatem odwołanie się w sprawie biskupa do Stolicy Apostolskiej,
której był najwyższym reprezentantem w Rzeczypospolitej. Po wielu dyskusjach
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nuncjusza ze Stanisławem Augustem osiągnięto kompromis. Chociaż Archetti nie
zdołał zapobiec ustanowieniu świeckich zarządców dóbr biskupa, decyzje doty
czące kościelnych następstw skierowania Sołtyka w miejsce odosobnienia znalazły
się w jego gestii105.
Kiedy Sołtyk dowiedział się „o kuratorii płakać miał rzewliwie i odtąd
w większą wpadł melancholię”106. Kuratorzy, którzy przybyli do Krakowa 8 maja,
zaproponowali hierarsze wyjazd do Kielc, ale uzyskali odpowiedź, że pojedzie on,
„gdy go do karety gwałtem wsadzić zechcą”107. Ostrowski donosił także, że wyjazd
prymasa do wód leczniczych miał nie tylko przyczynę zdrowotną, lecz także poli
tyczną. Hierarcha pragnął uchylić się od przyszłego sejmu i od niezawodnie na nim
roztrząsanej sprawy aresztowania Sołtyka108.
Roman K a l e t a na dowód zupełnej niepoczytalności biskupa przytacza
początkowy fragment jego listu pisanego w seminarium zamkowym 11 maja 1782.
W piśmie tym Sołtyk określa biskupa płockiego jako „zuchwalca niepoczciwego”,
„kurwiarza, głupca, deistę, czyli ateusza, niegodnego koadiutora”, jego zdaniem
królewski brat zakończyć miał życie poprzez rozszarpanie żywcem końmi z roz
kazu cesarza. Archidiakona Olechowskiego nazwał „szelmą, drugim Lucyperem,
kanalią”, wezwał go do pokuty i żalu za grzechy. Miał on w mniemaniu biskupa
zostać rozszarpany końmi albo żywcem wbity na pal z rozkazu władców trzech
państw zaborczych. Podobny los przewidywał dla kanonika Wybranowskiego,
którego określa jako „zuchwałego, „szelmę”, ogarniętego „manią szaleństwa”.
Za jednego z ludzi Wybranowskiego biskup krakowski uważał Garnysza, którego
nazywa „szelmą”, „już nie biskupem chełmskim, ale głupcem umiejącym tylko
zalecać się do kobiet”109.
15 maja o 6 rano biskup krakowski wraz z całym dworem wyjechał do swej
kieleckiej rezydencji. Miał tam zabawić czas dłuższy110. Kuratorzy postanowili
o przenosinach do Kielc „tak dla szczupłości miejsca, jak i zdrowszego powie
trza”111. Decyzję tę biskupowi przekazali Garnysz i Ożarowski. Na początku
Sołtyk obawiał się przenosin, ale po perswazji tutorów wyraził zgodę. Z obawy
przed tumultem w Krakowie kareta pasterza krakowskiego otoczona była uła
nami z dobytą bronią112. Wieści ze starej stolicy zapewniały, że wyjazd biskupa
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P. Z a j ą c, Giovanni Andrea Archetti i Stanisław August Poniatowski. Obraz króla i wzajem
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T. O s t r o w s k i, Poufne wieści, suplement, s. 114, 16 maja 1782.
107
Ibidem.
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Ibidem, s. 114, 116.
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krakowskiego do Kielc nie obył się bez gwałtu113. Wskazuje to jednoznacznie na
fakt, że wyjazd Sołtyka z Krakowa nie był całkiem dobrowolny. Kuratorzy naj
wyraźniej dopięli swego. A skoro tak, wypadałoby zadać pytanie: komu zależało
na jego wyjeździe? Nasuwa się bardzo ogólna odpowiedź: interes w tym mieli ci
wszyscy, którzy pragnęli zamknięcia sprawy Sołtyka, wyciszenia emocji i tumul
tów w Krakowie. Do grupy tej zaliczali się m.in. kanonicy, koadiutor, król i cała
partia dworska. W dawnej stolicy Sołtyk miał silne poparcie wśród części lud
ności i dygnitarzy, ponadto byli tam korespondenci, którzy regularnie przekazy
wali nowiny. W Kielcach tego nie było. Chodziło więc o odizolowanie hierarchy.
Cel, który realizowali kuratorzy, został osiągnięty. Widać to w kolejnych relacjach
Ostrowskiego. Z powodów trudności komunikacyjnych sprawa Sołtyka ucichała,
a relacje z Kielc były sporadyczne i lakoniczne.
O sejmiku przedsejmowym krakowskim Ostrowski pisał w suplemencie wia
domości z 5 września. Powszechnie spodziewano się, że w instrukcjach będzie
mowa o sprawie Sołtyka, jednak dzięki sprawnym działaniom podkomorzego
krakowskiego Michała Walewskiego udało się temu zapobiec. Ta aktywność
zaowocowała wybraniem go na funkcję marszałka sejmiku114. W jego działaniach
wspierali go kasztelan wojnicki Piotr Ożarowski i kasztelan biecki Franciszek
Żeleński. „Gazeciarz” donosił dalej, że wojewoda krakowski „mało co znaczy”.
Tylko burgrabia krakowski Bzowski odważył się zaproponować do instrukcji pro
jekt domagający się cywilnego ukarania kapituły krakowskiej. Wówczas „przypadł
do niego J.Pan Podkomorzy, jako sejmiku marszałek, i najprzód prośbą, a potem
groźbą (bo aż za piersi obydwa chwycili się, gdzie szlachta broni dobyła) od pro
jektu odstraszyć chciał”115. W głosowaniu projekt Bzowskiego został odrzucony.
Podobny projekt chciał w Opatowie zgłosić pan Chwalibóg, ale wojewoda sando
mierski uprosił go, aby się z niego wycofał. Dla Ostrowskiego działanie wojewody
było niezrozumiałe. Pisał, że 16 tys. pensji kuratorskiej przesłoniło mu interes jego
rodziny116.
Sejm ordynaryjny i wolny roku 1782 zaczął się w Warszawie w poniedzia
łek 30 września. Przybył na niego hetman wielki koronny Franciszek Ksawery
Branicki, którego partia spodziewała się zdobyć ponad połowę mandatów.
Ostrowski rozwiał te złudzenia podając, że Branicki nie mógł być pewien nawet
30 kresek. Hetman miał natomiast pewność, że sprawa Sołtyka będzie ważnym
tematem sejmowania, ponieważ „pytającemu się posłowi, czy będzie co za księ
ciem biskupem krakowskim mówił, odpowiedział: »Zacznijcie W.Panowie, a my
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tej sprawy poprzemy«”117. Na koniec „gazeciarz” zauważył, że nie ma nadziei na
to, by hetman polny koronny Seweryn Rzewuski przybył na sejm118.
W czasie elekcji na konsyliarzy Rady Nieustającej wydarzyło się także coś
bardzo istotnego. Pomimo głosów krytycznych, wysunięto również kandydaturę
biskupa krakowskiego, który uzyskał „ośm wotów”119. Było to o tyle groteskowe, iż
wszyscy wiedzieli, że Sołtyk został ubezwłasnowolniony, że jego krzesło w sena
cie jest puste i takim pozostanie. Należy zatem uznać, że była to kolejna zapowiedź
tego, co może się wydarzyć w czasie kolejnych posiedzeń sejmu. Nie ulegało wąt
pliwości, że sprawa Sołtyka wypłynie w czasie dalszych obrad, a skutek tego był
niemożliwy do przewidzenia.
Sprawa Sołtyka na sejmie rozpoczęła się 21 października, kiedy przystąpiono
do oceny działalności Rady Nieustającej120 oraz jej Departamentu Wojskowego.
Dwie kolejne sesje upłynęły „na zaskarżeniu i obronie kapituły krakowskiej, za
którą i Król Jmć odezwał się”121. Podstawowym oskarżeniem formułowanym przez
opozycję był zarzut naruszenia przez kapitułę prawa neminem captivabimus nisi
iure victum. Po stronie Sołtyka bardzo mocno opowiedział się kasztelan sądecki
Józef Ankwicz, który podkreślał wagę swego świadectwa, jako naocznego świadka
tamtych wydarzeń. „Nie był szalonym Biskup, gdy go do więzienia wtrącono,
zeznałem to w manifeście i dziś zeznaję poprzysiężoną Bogu wiarą. Niech mnie
widocznie Ręka Boska ukarze, jeżeli fałsz przez usta moje mówię!”122. 23 paździer
nika na sejmie miał miejsce spór, ponieważ obrońcy Sołtyka postanowili przeforso
wać dodanie do zaświadczenia dla Rady Nieustającej „przydatku” autorstwa posła
czernichowskiego Kajetana Kurdwanowskiego, który dotyczył niezadowolenia
posłów z rezolucji Rady Nieustającej w sprawie biskupa krakowskiego i zapowia
dał, że w toku dalszych czynności sejmowych zostaną one zmienione123. Po długiej,
burzliwej dyskusji odrzucono „przydatek”, uchwalając większością zaświadczenie
dla Rady autorstwa biskupa smoleńskiego Gabriela Wodzińskiego124. Udzielenie
Radzie absolutorium zostało przyspieszone dzięki mowie króla, który bronił kapi
tuły. „Przydatek” uzyskał poparcie tylko 50 posłów i senatorów i tych Ostrowski
nazywa członkami partii hetmańskiej. Z kolei diariusz sejmowy zawiera informa
cję, że za propozycją Kurdwanowskiego głosowało 6 senatorów i 34 posłów, czyli
razem 40 osób125.
117
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W dniach 21–23 października „partia Księcia Marszałka, Potockich i J.W. Het
mana wyzionęła to wszystko, cokolwiek na Radę i kapitułę mówić można
było”126. Książę wojewoda poznański August Sułkowski zarzucał Michałowi
Poniatowskiemu (niezgodnie z prawdą), że Departament Wojskowy wydał ordy
nans przyznający kapitule pomoc wojskową na jego prośbę. Z kolei Branicki doma
gał się, aby za swój czyn kapituła krakowska została ukarana zdegradowaniem na
ostatnie miejsce w hierarchii kapituł127. W dyskusji obie strony miały mniej więcej
równe siły, mimo przewagi liczebnej zwolenników króla.
7 listopada w swojej relacji Ostrowski zaczyna opisywać głosowanie nad
drugim punktem projektu Potockiego128. Niestety gazetka i suplement z 31 paź
dziernika oraz suplement z 7 listopada nie zachowały się w zbiorze Biblioteki
Czartoryskich. Roman Kaleta przypuszczał, że mogły one zawierać „sensacje
kompromitujące osobistości ze świecznika rządowego i dlatego właściciel, skwa
pliwie tu i ówdzie zamazujący dla niepoznaki ustępy wyjątkowo poufne, usunął je
ze zbioru”129. Gazetka z 31 października musiała wyjaśniać, jak doszło do złożenia
projektu Potockiego oraz opisać pierwsze głosowanie, gdyż osiemnastowieczny
autor zaczyna sprawozdanie od środka wydarzeń bez żadnych wyjaśnień, tak
jakby konieczny wstęp do tej sprawy został zawarty w poprzedniej relacji. Musiała
zatem istnieć relacja Ostrowskiego z czwartku 31 października. Wobec tego braku
koniecznym jest objaśnienie dotyczące awantury związanej z projektem posła
Stanisława Kostki Potockiego.
24 października, po przemówieniu ostro krytykującym Radę Nieustającą,
złożył on do laski marszałkowskiej projekt pt. „O rezolucyjach Rady”. Sprawa
odżyła na sesji 26 października na skutek żądania posła lubelskiego Wojciecha
Suchodolskiego, który domagał się czytania propozycji Potockiego. Mimo, że
większość sejmowa nie wyraziła na to zgody, Suchodolski nie dawał za wygraną
i na sesji 28 października ponowił swoją prośbę. Aby zablokować tę inicjatywę,
dwóch innych posłów złożyło swoje kontrprojekty, które miały za zadanie zrów
noważyć inicjatywę posłów lubelskich. Spotkały ich za to bardzo silne ataki
werbalne ze strony parlamentarzystów opozycyjnych wobec dworu. Wreszcie
przeczytany został projekt Suchodolskiego i jeden kontrprojekt autorstwa posła
Szczepana Zambrzyckiego. W końcu, 29 października, po wezwaniu marszałka
izby poselskiej Zambrzycki zrezygnował z obstawania przy swoim projekcie,
aby zaoszczędzić czas i przeznaczyć go na sprawy ważniejsze. Pod koniec tego
dnia miano już przystąpić do głosowania nad propozycjami Potockiego, jednak
w ostatniej chwili pojawiły się żądania głosowania osobno nad każdym z czte
rech punktów. Obstrukcję parlamentarną zwiększyła jeszcze prośba o odczytanie
126
127
128
129
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Ibidem.
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wszystkich rezolucji Rady Nieustającej, które projekt miałby ewentualnie uchylić.
Słaby marszałek izby, oboźny wielki koronny Kazimierz Krasiński, zgodził się na
wszystko i przełożył głosowania na dzień następny. 30 października odbyło się
długie, żmudne głosowanie, poprzedzone czasochłonnymi, zgrabnymi retorycz
nie mowami posłów. Ostatecznie punkt pierwszy projektu, stwierdzający uchy
lenie decyzji Rady dotyczącej jej postępowania w obliczu powzięcia informacji
o aresztowaniu biskupa krakowskiego przez kapitułę (postanowiono nie domagać
się natychmiastowego wypuszczenia hierarchy oraz czekać na wyjaśnienia kanoni
ków), został odrzucony130.
W tym momencie możemy powrócić do relacji gazetki pisanej. W czwartek
31 października doszło do głosowania nad punktem drugim projektu, dotyczą
cym potraktowania przez Radę listu hetmana Rzewuskiego, na który nie odpisała.
Projekt został odrzucony. Głosowanie w senacie również przebiegało burzliwie
z powodu zachowania Branickiego i Lubomirskiego. Na sesji 2 listopada został
uchylony trzeci punkt projektu Potockiego, który dotyczył ordynansu wydanego
przez Departament Wojskowy, mającego zapewnić ochronę kanonikom. Czwarty
punkt, poświęcony sposobowi zganienia kapituły krakowskiej przez Radę, został
również odrzucony. Wszystkie głosowania odbywały się po trzy razy. Najpierw
dwa jawne, a następnie jedno tajne. Ostrowski, porównując wyniki tych dwóch
rodzajów głosowań, wysnuł następującą refleksję: „pokazało się z sekretnego kre
skowania, iż odważniejsza pospolicie ręka do pisania, aniżeli usta do mówienia”131.
Posłowie chętniej głosowali po myśli opozycji, kiedy mogli to zrobić anonimowo.
Wraz z rokiem 1782 kwestie dotyczące aresztowania Kajetana Sołtyka
w społeczeństwie szlacheckim nie ucichły. Znamy relację na sejmik relacyjny
nowogródzki Adama Rzewuskiego z 5 lutego 1783. Jej tekst był w większości
poświęcony sprawie biskupa krakowskiego, a przedstawiony w duchu opozycji
magnackiej. Rzewuski napisał na wstępie, że „wolność od tego Sejmu, próżnym
już zacznie być brzmieniem”132. Podkreślał, że w wyniku uwięzienia biskupa
zostało naruszone prawo kardynalne. Zarzucił Radzie hipokryzję, ponieważ jed
nocześnie podwajała straże w biskupim więzieniu i upominała kapitułę za zbytnią
porywczość przy pojmaniu hierarchy. Przypisał jej zamiar oszukania całego narodu
szlacheckiego poprzez przedstawienie pozorów legalności własnych decyzji133.
Od czasu przeprowadzki biskupa krakowskiego do Kielc Ostrowski miał
większe trudności ze zdobywaniem wieści dotyczących Sołtyka i rzadziej spotyka
130
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się poświęcone mu informacje. Są też one o wiele bardziej lakoniczne. Ponadto
cała kwestia traciła na świeżości i przestawała być wiodącym tematem szlachec
kich rozmów.
Na zakończenie należy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, jak na sprawę
Sołtyka zapatrywał się sam Teodor Ostrowski? Jego relacje z pewnością nie były
bezstronne. Sympatyzował on z biskupem, ale nie bezgranicznie. Przez długi czas
„gazeciarz” utrzymywał, że biskup był zdrowy i że spotkała go ogromna krzywda.
Starał się odpierać część formułowanych pod jego adresem zarzutów, pisząc np.,
że pomimo rozrzutności, Sołtyk nie wydawał pieniędzy na cele niegodne. Z dru
giej strony, zauważał niedorzeczność pewnych działań pasterza krakowskiego,
np. powód odebrania księdzu Gorzeńskiemu kanclerstwa Księstwa Siewierskiego.
Generalnie jednak potępiał większość działań kapituły. Ostrowski był wyrobiony
politycznie. Bardzo wartościowe są jego komentarze do relacjonowanych wyda
rzeń, zwłaszcza objaśnianie celów różnych misji królewskich współpracowników.
„Gazeciarz” nie lubił Michała Poniatowskiego, ale kiedy uczciwość tego wyma
gała, nie szczędził mu słów pochwały. W ciągu roku stanowisko Ostrowskiego
w sprawie Sołtyka przeszło pewną ewolucję. Wydaje się, że podobny proces
mógł zajść również w rzeszach szlacheckich — od początkowego radykalizmu do
względnego zrównoważenia i spokoju.
Political Controversies over the Arrest of Cracow Bishop Kajetan Sołtyk
in 1782 in the Light of Teodor Ostrowski’s Handwritten News–Sheets
In February 1782 the Cracow Chapter made its ill Bishop Kajetan Sołtyk arrested. The
authority over the diocese was taken over by bishop coadjutor Prince Michał Poniatowski.
This provoked anxiety in Cracow, and numerous charges were formed against King
Stanisław August, Michał Poniatowski and the Permanent Council with its Military
Department. A commission set by the king declared Sołtyk insane, and placed him under
guardianship. These events prompted the anti–royal opposition to demand the immediate
release of the bishop and the severe punishment for the Cracow canons. For this reason
Sołtyk’s arrest became the main subject matter of the stormy session held at the autumn
Sejm, called for this reason “the Sołtyk Sejm”.
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Generosi et nobiles
Przyczynek do dziejów mentalności szlachty polskiej
w XVII wieku
W społeczeństwie polskim XVI–XVIII w. wszyscy szlachcice osiedli (pose
sjonaci) byli w teorii równymi wobec prawa członkami swojego stanu, a próba
dzielenia ich na ważniejszych i mniej ważnych wywołała powszechny sprzeciw
i oburzenie tych uboższych oraz interwencję na sejmie w 1699 r.1 W praktyce
jednak pozycję społeczną szlachcica w wewnętrznej hierarchii tego stanu wyzna
czał przede wszystkim posiadany majątek oraz — ściśle od niego uzależnione —
sprawowane urzędy. Odbiciem tej sytuacji była tytulatura, w księgach sądowych
zawsze towarzysząca nazwiskom. W XVI w. najbogatszych, ale niekoniecznie
magnatów, którzy piastowali godności senatorskie oraz wyższe urzędy ziemskie,
tytułowano mianem illustres lub magnifici (wielmożni). Bogatego lub średnioza
możnego szlachcica, zwłaszcza takiego, który sprawował jakikolwiek urząd ziem
ski, zawsze określano jako generosus (urodzony). Drobna szlachta — niekiedy
jednowioskowa, z reguły cząstkowa lub zaściankowa, siedząca na zagrodach,
a także nieposiadająca ziemi gołota — to byli nobiles (szlachetni). Takie okre
ślenia stosowano zwyczajowo jeszcze na początku XVII w.; w ciągu tego stule
cia, a szczególnie w drugiej jego połowie, postępowała ewolucja w stosowaniu
wyznaczników „urodzony” i „szlachetny”. W okresie tym znaczna część drobnej
szlachty stopniowo zaczęła się tytułować „urodzony”, zamiast zwyczajowo przy
sługującym jej określeniem „szlachetny”, co wcale nie było spowodowane podno
szeniem się statusu majątkowego tej grupy ani uzyskiwaniem przez nią urzędów
— o zjawisku tym pisał Włodzimierz D w o r z a c z e k, zwracał na nie uwagę także
Antoni M ą c z a k2 .
1

Vide S. G r o d z i s k i, Obywatelstwo w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963, s. 86 i n.
W. D w o r z a c z e k (Przenikanie szlachty do stanu mieszczańskiego w Wielkopolsce w XVI
i XVII w., PH, t. XLVII, 1956, z. 4, s. 657; idem, O badaniach genealogicznych nad dawną rodziną,
[w:] „Społeczeństwo Staropolskie”, t. II, red. A. W y c z a ń s k i, Warszawa 1979, s. 180 i n.) zwrócił
uwagę, że owo nobilis — w XVI w. właściwe dla ogromnej większości szlachty średniej i drobnej —
z początkiem XVII w. poczęło się dewaluować, stopniowo stając się określeniem szlachty ubogiej,
2
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Pewien problem stanowią nieliczne przypadki osób, które występują w tek
stach jako „szlachetnie urodzeni”. A więc szlachetni czy urodzeni? W większo
ści przypadków można odnaleźć zapisy dotyczące tych samych osób, w których
szlachetnie urodzeni byli też określeni mianem generosi, i do tej właśnie grupy
zaliczyłem te wszystkie przypadki. Jednak kilka osób szlachetnie urodzonych
w innym miejscu nazwano jedynie szlachetnymi3. Nie dziwi to zbytnio wobec
ogólnego nieładu panującego w zakresie stosowania przez pisarzy grodzkich ter
minów „urodzony” i „szlachetny”, o czym napiszę poniżej.
Niniejszy tekst stanowi uboczny rezultat prowadzonych przeze mnie badań
nad przemocą występującą w XVII w. między członkami szlachty koronnej.
Badania te wymagały zebrania możliwie obfitego materiału dotyczącego skarg
wnoszonych do grodzkich ksiąg sądowych przez szlachciców, którzy padli ofiarą
agresji ze strony innych przedstawicieli tego stanu.
W tych niedługich tekstach nazwiska skarżących się oraz sprawców z reguły
były opatrywane określeniami nobilis lub szlachetny, bądź generosus albo uro
dzony — w zależności od tego, czy tekst został napisany po łacinie, czy po polsku.
Dzięki temu, obok zasadniczo interesującego mnie materiału dotyczącego prze
mocy między szlachtą, zgromadziłem stosunkowo liczne dane na temat używania
owych obu wyznaczników pozycji społecznej przez osoby skarżące się i oskarżane.
Materiał zebrany pod takim właśnie, ściśle określonym kątem nie daje obiektyw
nego przekroju stanu szlacheckiego, ponieważ badany tu zbiór nie oddaje istnie
jących wówczas rzeczywistych proporcji ilościowych między szlachtą średnią,
drobną i ubogą. Jak wskazywałem w innym miejscu, zjawisko dość powszechnej
agresji szlacheckiej dotyczyło głównie szlachty drobnej (cząstkowej, zagrodowej,
dzierżawców, całkowicie ubogich), w znacznie zaś mniejszym stopniu średniej4.
zagrodowej, a także bogatszych mieszczan. Tytułem powszechnie stosowanym dla szlachty posiadają
cej, zachowującej jaką taką pozycję, stawało się generosi — urodzeni. Nie było to jednak ścisłą regułą
— nastąpiło swoiste pomieszanie tytułów. Zarówno Dworzaczek, jak i A. M ą c z a k (Nierówna przy
jaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław 2003, s. 72 i n.) pisali o tym, że urzęd
nicy grodzcy, dobrze orientujący się w sytuacji majątkowej szlachty w swoich powiatach, a także
w prestiżu poszczególnych rodzin i osób, bardzo starannie określali pozycję każdego członka stanu
szlacheckiego, indywidualną i rodową. Kryteria stanowiły „starożytność rodu” (przodkowie i osia
dłość w danej ziemi), pokrewieństwa, piastowane urzędy i walory osobiste. Vide też: A. S z y m 
c z a k o w a, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998, s. 19 i n.
3
Na przykład Andrzej Szetlewski w 1660 r. został określony jako generosus i wkrótce — jako
szlachetnie urodzony (AGAD, Sieradzkie grodzkie relacje [dalej: Sier. gr. rel.], sygn. 34, f. 723–724
i 754–755 — vide spis użytych w artykule skrótów w przypisie 5). Ale Jan Słowikowski w 1650 r.
występuje jako szlachetnie urodzony, w innym zaś miejscu jako nobilis (AGAD, Łęczyckie grodzkie
relacje [dalej: Łęcz. gr. rel.], 99, f. 347, 349v–350); podobnie w 1690 r. Jan Pusnik (ibidem, 160A,
f. 319, 388–388v, 430).
4
M. K a m l e r, Przemoc między szlachtą sieradzką w XVII wieku. Opis zjawiska, Warszawa 2011;
idem, Przemoc między szlachtą w Polsce w XVII wieku — zjawisko masowe?, KH, t. CXXI, 2014, nr 3,
s. 541–569.
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Stąd skargi wnoszone do sądowych ksiąg grodzkich dotyczą głównie uboższej
części szlachty, która dominowała zarówno wśród sprawców zranień i zabójstw,
jak i ich ofiar. Sytuację znaną z Mazowsza można przenieść na wszystkie obszary
zasiedlone przez drobną szlachtę w innych regionach kraju. Tam, gdzie zwartych
skupisk drobnoszlacheckich było niewiele, aktów przemocy było o wiele mniej,
ale wśród ich uczestników również dominowała drobna szlachta. To niewątpliwe
zawężenie podstawy źródłowej, na której opierają się niniejsze rozważania, ma
także swoją dobrą stronę. Średnia szlachta, w znacznej większości nieobecna
w badanym tu zbiorze, i tak nie uczestniczyła w zjawisku przechodzenia szlachty
od „szlachetnych” do „urodzonych”, ponieważ już wcześniej na ogół tytułowała
się tym drugim określeniem. Natomiast jedynymi bohaterami owej przemiany szla
chetnych w urodzonych, czyli drobnych szlachciców w majętnych posesjonatów,
ale bez powiększania ich majętności, byli przede wszystkim uczestnicy większo
ści aktów przemocy, odnajdywani przeze mnie w księgach grodzkich. Nie należy
więc zmian proporcji między szlachetnymi a urodzonymi, które dokonywały się
w XVII w. (zostaną przedstawione poniżej), przenosić na cały stan szlachecki;
dotyczą one głównie najważniejszych uczestników tego procesu, a więc szlachty
drobnej. Gdyby badaniami objąć całą szlachtę na określonym obszarze, także śred
nią i bogatą, w minimalnym tylko stopniu uczestniczącą w aktach przemocy i nie
zmiennie określaną mianem generosi, wówczas proporcje między szlachetnymi
a urodzonymi uległyby znacznemu spłaszczeniu na korzyść tych drugich.
Przeważająca część materiału stanowiącego podstawę niniejszego tekstu
pochodzi z ksiąg sądowych grodzkich relacji, które prowadzono w Łęczycy,
Sieradzu, Wieluniu, Poznaniu, Krakowie i Lublinie. Znacznie mniej danych wydo
byłem z ksiąg z Brześcia Kujawskiego i Ostrzeszowa, co wynika z faktu, że aktów
przemocy odnotowano tam o wiele mniej niż w pozostałych wymienionych tu
sądach grodzkich5. Ogółem dysponuję danymi, które dotyczą blisko 3,3 tys. osób,
5

Dla Łęczycy z lat 1610, 1650, 1660 i 1690, Łęcz. gr. rel., sygn. 54, mikrof. 7815 (1610); sygn. 99,
mikrof. 8592 (1650); sygn. 111, mikrof. 8604 (1660); sygn. 160A, mikrof. 8655; sygn. 160B, mikrof.
8656 i sygn. 161, mikrof. 8657 (1690). Dla Sieradza z lat 1610, 1660 i 1691, Sier. gr. rel., sygn. 10,
mikrof. 10138 (1610); sygn 34, mikrof. 10143 (1660); sygn 55, mikrof. 8187 (1691). Dla Wielunia
dane pochodzą z lat 1608, 1664 i 1691, AGAD, Wieluńskie grodzkie relacje [dalej: Wiel. gr. rel.],
sygn. 6, mikrof. 9632 (1608); sygn. 34, mikrof. 9639 (1664); Wieluńskie ziemskie i grodzkie relacje,
sygn. 48, mikrof. 9671, cz. 2 (1691). Dla Poznania z lat 1610, 1661 i 1690, AP Poznań, Poznańskie
grodzkie relacje [dalej: Pozn. gr. rel.], sygn. 664, mikrof. 38970 (1610); sygn. 737, mikrof. 39042
(1661); sygn. 785, mikrof. 39090 (1690). Dla Krakowa z lat 1610, 1660 i 1690, AN Kraków, Oddział
I, Zamek Wawel: Acta Castrensia Palatinatus Cracoviensis [dalej: Krak. gr. rel.], sygn. 36, mikrof.
J–11784 (1610); sygn. 87A, mikrof. J–11837 (1660); sygn. 87B, mikrof. J–11838 (1660); sygn. 117,
mikrof. J–11880 (1690). Dla Lublina z lat 1609, 1650, 1660 i 1690, AP Lublin, Księgi grodzkie lubel
skie [dalej: Lub. gr. rel.], sygn. 39, cz.1, mikrof. 35/119115N (1609); sygn. 78 mikrof. 33/119147N,
cz. 1–2 (1650); sygn. 86, mikrof. 11955, cz. 1–3 (1660); sygn. 121, mikrof. 33/119181N (1690). Dla
dla Brześcia Kujawskiego z lat 1610, 1650 i 1690, AGAD, Brzeskie Kujawskie grodzkie. Libri relatio
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

280

MARCIN KAMLER

najwięcej z ksiąg łęczyckich (około 1,5 tys.), sieradzkich (ponad 600) i lubelskich
(około 450). Badane zapisy pochodzą z początku, połowy i końca XVII w.6 Daje
to możliwość porównywania ewolucji proporcji, w jakich pozostawały w tych
okresach tytuły generosi i nobiles, którymi pisarze sądowi opatrywali szlachci
ców skarżących się i oskarżanych o akty przemocy (vide tabela). W materiałach
pochodzących ze wszystkich miast widać bardzo znaczny przyrost odsetka osób
tytułowanych generosi. Szczególnie wiarygodne są dane z tych miast i lat, dla któ
rych liczby odnotowanych przypadków są największe, a więc z Łęczycy, Sieradza,
Lublina i Poznania. Dane z Krakowa, Wielunia i Brześcia Kujawskiego, które doty
czą schyłku stulecia, są nieliczne i dlatego nie budzą zaufania. Łącznie w całym
badanym materiale na początku stulecia generosi stanowili około 7% badanego
zbioru, u jego schyłku — około 55%. Największy przyrost wystąpił w księgach
z Poznania i Sieradza (od 9–11% do blisko 70%), zbliżony do siebie był w Lublinie
i Łęczycy (od 4–7% do około 47%). Wśród sprawców i ofiar aktów przemocy
nieznacznie wyższy odsetek urodzonych, z wyjątkiem Poznania, wystąpił wśród
napastników. A więc trend był wyraźny: w ciągu około osiemdziesięciu lat XVII w.
odsetek osób tytułowanych generosi wśród drobnej szlachty wzrósł kilkakrotnie7.
Można prześledzić mechanizmy, które oddziaływały podczas wpisywania do
ksiąg takiej, a nie innej tytulatury skarżącego się bądź oskarżanego szlachcica.
Kilkakrotne pojawianie się w zapisach z jednego roku tych samych osób, które
w niektórych przypadkach określano jako szlachetne, w innych zaś, coraz częściej,
jako urodzone, dowodzi narastającej w społecznym odczuciu dewaluacji tego
ostatniego określenia8. Podczas gdy u schyłku XVI i na początku XVII w. urodzeni
num et decretum [dalej: Brz. Kuj. gr. rel.], sygn. 23, mikrof. A–22166 i sygn. 24, mikrof. A–22167
(1610); Libri relationum, sygn. 3, mikrof. A–22200 (1650); sygn. 19, mikrof. A 2213 (1690).
Z Ostrzeszowa zbadałem księgi z lat 1610, 1660 i 1690, AGAD, Ostrzeszowskie grodzkie. Libri in
scriptionum, relationum, decretorum [dalej: Ostrz. gr. rel.], sygn. 20, mikrof. 18061(1610); sygn. 29,
mikrof. 18071 (1660); sygn. 32, mikrof. 18074, cz. 2 (1690); Ostrzeszowskie ziemskie. Libri inscrip
tionum, relationum et decretorum, sygn. 7, mikrof. 18027, cz. 2 (1610); sygn. 15, mikrof. 18033
(1660).
6
Z lat 1608–1610, 1650–1664 i 1690–1691.
7
Podjęta ostatnio przeze mnie próba zbadania, jak te proporcje kształtowały się u schyłku
XVIII w., pokazuje, że w latach siedemdziesiątych tego stulecia w księgach łęczyckich i sieradzkich
(w skargach o przemoc zbrojną) osoby określone jako „szlachetne” stanowiły tylko ok. 10–20%. Nie
budzi więc zdziwienia, że Z. G l o g e r (Encyklopedia staropolska, t. IV, Warszawa 1978, s. 410–411,
s.v. Urodzeni) w ogóle pomija określenie nobilis lub szlachetny; według tego autora senatorów okre
ślano jako illustres lub magnifici, a całą resztę szlachty, wszystkich posiadających herby — jako gene
rosi. Pominięcie to wskazuje, że proces zaniku terminu nobilis posunął się w XIX w. tak daleko, że
określenie to nie zostało uwzględnione w Encyklopedii; dziwi jednak, że ów znakomity badacz w ogó
le nie wspomniał o powszechnym stosowaniu owego terminu nie tylko w XVI–XVII, ale jeszcze
i w XVIII w.
8
Przypadków takich odnalazłem kilkadziesiąt i stworzyły one problem, jak potraktować takie
osoby w obliczeniach ilościowych — czy uznać je za szlachetne, czy też urodzone. Ponieważ żadne
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sytuowali się raczej wśród szlachty bogatej, a na pewno średniej, wyjątkowo tylko
wśród drobnej i ubożejącej (jaką np. niekiedy stawali się synowie dziedziczący
dobra średniozamożnego ojca po jego śmierci), to w ciągu XVII stulecia starały
się wejść do grona „urodzonych” bardzo liczne rodziny, które aspirowały do
wyższej pozycji społecznej, zazwyczaj jednak nie mając dostatecznego majątku,
nie mówiąc o sprawowaniu jakichkolwiek urzędów. Można przypuszczać, że na
pisarzy sądowych oddziaływała silna presja ze strony drobnej szlachty, która zgła
szała swoje skargi do ksiąg sądów grodzkich, by przy ich nazwiskach wpisywali
„urodzony”, a nie jak dotąd „szlachetny”9. Zapewne w mniemaniu części skar
żących taki właśnie zapis podnosił ich prestiż wśród braci szlacheckiej, a także
podkreślał rosnące w tym względzie aspiracje. Sytuacja ta nie była ustabilizowana
— znam wiele przypadków, gdy w ciągu jednego roku, a nawet w tym samym
wpisie, szlachcic bywał określany przemiennie jako szlachetny lub urodzony.
Prawdopodobnie pisarze grodzcy, choć zapewne doskonale się orientowali w rze
czywistej sytuacji szlachcica dokonującego wpisu, zapisywali tak, jak się podobało
owemu szlachcicowi — o ile dopilnował tego, co wpisywano. Istnieją więc zapisy,
w których w nagłówku figuruje określenie generosus — bo prawdopodobnie tak
sobie życzył skarżący się szlachcic, ale w tekście występuje on już jako nobilis
(zgodnie z wiedzą pisarza?), co np. miało miejsce w 1660 r. w Krakowie w skar
dze złożonej przez Jana Linczowskiego przeciwko Janowi Przypkowskiemu10.
Niekiedy w tekstach zamieszczonych w księdze sądowej bardzo blisko siebie ten
sam człowiek jest określany jako szlachetny, a w innym miejscu jako urodzony.
Na przykład w materiałach z Łęczycy z 1610 r. Andrzej Gawroński, sprawca pora
nień Jana Soweckiego i Jana Borowskiego, następujących w niewielkich odstę
pach czasu, został określony w pierwszym przypadku jako urodzony, w drugim
jako szlachetny11. Zdarzało się nawet, że w jednym krótkim tekście szlachcic
bywał określany jako szlachetny, a kilka wierszy dalej jako urodzony, jak to miało
miejsce w 1650 r. w przypadku Krzysztofa Gluikowskiego, zranionego przez
mieszczanina z Uniejowa12. Szczególnie wiele takich przykładów pochodzi z lat
1690–1691, w których osób tytułowanych „urodzony” odnotowano w Łęczycy
ponad trzykrotnie więcej niż w 1650 r. i ponad dwukrotnie więcej niż w roku
z tych rozwiązań nie wydawało mi się właściwe, osoby te zostały policzone dwukrotnie: zarówno
w grupie szlachetnych, jak i urodzonych. Powoduje to pewne zafałszowanie danych liczbowych za
wartych w badanym tu materiale (powiększenie ogólnych liczb), ponieważ jednak takich przypadków
jest stosunkowo niewiele, dlatego nie mają one większego wpływu na uzyskane ogólne proporcje
urodzonych do szlachetnych.
9
W tekstach łacińskich z reguły w skrótach: gen. lub nob.
10
Krak. gr. rel., sygn. 87B, f. 1847–1848; przypadków takich jest wiele.
11
Łęcz. gr. rel., sygn. 54, f. 234v–235 i 321v. Przykłady podobnych niekonsekwencji można by
podać sporo, np. w 1650 r. w Łęczycy zapisy dotyczące Waleriana Ojrzyńskiego (ibidem, sygn. 99,
f. 299 i 304v), w 1660 r. w Lublinie — Jana Strupczewskiego (Lub. gr. rel., sygn. 86, f. 34–34v i 264.
12
Łęcz. gr. rel., sygn. 99, f. 195v–196.
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1660. Przykładów można przytoczyć wiele, np. Jana Borowskiego, który był
sprawcą (jako urodzony) zranień małżeństwa Tomasza i Marianny Piotrowskich,
sam zaś padł ofiarą agresji (jako szlachetny) czterech Goszczyńskich, a później
także paru chłopów13. Podobnie niejednolicie bywali określani m.in. Jan Gajewski
(raniący widłami swego krewniaka Kazimierza, a wkrótce potem Mariannę
Borowską), Łukasz Pilchowski oraz Wojciech Tański (natomiast jego rodzony
brat zawsze występuje jako generosus)14. W księgach poznańskich z 1661 r. prze
miennie jako urodzeni i szlachetni zostali określeni napadający na siebie nawza
jem Wojciech Grzybowski i Marcin Przedzyński, sąsiadujący ze sobą drobni
szlachcice, a w 1691 r. Jan Kliniewski15. Wiele takich przypadków, ze wszystkich
badanych tu lat, dostarczają materiały z Sieradza. Dwoistość tytulatury dotyczy
m.in. w 1610 r. Stanisława Glaniszewskiego, Stanisława Lisieckiego i Jerzego
Stokowskiego, w 1660 r. Marcina Budzińskiego, Stanisława Leszczyńskiego
i Mariana Nagórskiego, a w roku 1691 Dionizego Chmielińskiego, Franciszka
i Pawła Kołdowskich, Michała Korzenickiego i Teresy Wolskiej16. W materiałach
wieluńskich z 1608 r. sytuacja taka dotoczy np. Mikołaja Brzechwy, a z 1664 r. —
Szymona Skąmpskiego17.
Charakterystyczne są wpisy, w których szlachcice protestujący przeciwko
przemocy, a więc wnoszący skargę, byli określani jako urodzeni, ale oskarżani
przez nich napastnicy — jako szlachetni, co zapewne miało podkreślić dystans
społeczny (pogardę?) dzielący skarżące się niewinne ofiary od okrutnych spraw
ców napadów. Można przypuszczać, że osoby skarżące się zadbały o to, by
pisarze sądowi użyli takiej właśnie tytulatury. Ale już w zdarzających się kontr
protestacjach owych uprzednich sprawców bądź w skargach o późniejsze pora
nienia dokonane przez ich wcześniejsze ofiary to właśnie one bywają nazywane
szlachetnymi, a obecne ofiary, ale uprzedni agresorzy, stają się urodzonymi.
Wydaje się, że tego rodzaju zapisy pojawiały się przede wszystkim wówczas, gdy
skarżące się ofiary oraz sprawcy napadów reprezentowały zbliżony, niewysoki
status majątkowy. Na przykład w Sieradzu Jan Rogoziński, oskarżony w 1610 r.
o zranienie Stanisława Przeczena, został określony jako szlachetny, gdy jednak
sam składał skargę o zranienie przez tegoż Przeczena, wówczas nazwano go
13

Ibidem, sygn. 160A, f. 6, 256v–257, 290–290v.
Ibidem, sygn. 160B, f. 65–65v i 83–84 (Gajewski), 142v–143 i sygn. 160A, f. 224v–225
(Pilchowski); sygn. 160A, f. 39v–40, 49v–50, 70v–71 (Tański). Vide także: ibidem, sygn. 160A,
f. 152–152v i 157v (Jan Krosnowski), 319, 388–388v i 430 (Jan Pusnik), 359v–361 i 389v (Andrzej
Głowiński).
15
Pozn. gr. rel., sygn. 737, f. 164v i 301–301v; ibidem, sygn. 785, f. 117v–118, 301–301v.
16
Sier. gr. rel., sygn. 10, f. 150 i 549 (Glaniszewski), 563 i 596 (Lisiecki), 399, 420–421 i 623
(Stokowski); sygn. 34, f. 290–291 i 303–306 (Budziński), 701–702 i 786–788 (Leszczyński), 361–
362, 364, 372 i 528–530 (Nagórski); sygn. 55, f. 143v, 145v–146v, 449v–450 (Chmieliński), 284
i 306–307 (Kołdowscy), 45–45v (Korzenicki), 132v, 150v–151v, 311–312 (Wolska).
17
Wiel. gr. rel., sygn. 6, f. 239 i 254 (Brzechwa); ibidem, sygn. 34, f. 27v–28 i 46 (Skąmpski).
14
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urodzonym18. Podobną sytuację odnajdujemy w skargach na wzajemne zranienia,
które składali Marian Nagórski i Maksymilian Krobanowski, również w Sieradzu
w 1660 r.19 W roku 1664 w Wieluniu odnotowano dwa oskarżenia, o zranienie
i zabójstwo: Piotr Iwański, określony jako urodzony, oskarżał o poranienie uro
dzonego Marcjana Jaroszowskiego; bezpośrednio następny zapis zawiera oskarże
nie owego Iwańskiego (wraz z bratem Stefanem oraz pomocnikami) o zabójstwo
Jaroszowskiego, który widocznie w międzyczasie zmarł z zadanych mu ran. W tym
drugim oskarżeniu, składanym przez rodzinę zabitego, zabójcę nazwano nie uro
dzonym, ale szlachetnym20. Zdarzają się także oskarżenia, w których sprawcy
aktów agresji są określani jako szlachetni mimo sprawowanych urzędów. W taki
właśnie sposób został potraktowany w 1610 r. w Sieradzu Andrzej Ruszkowski,
miecznik kaliski, adwersarz szlachetnego Macieja Bujnowskiego21.
Liczne wpisy w badanych tu księgach dowodzą, że zasady tytułowania
szlachty, zwłaszcza drobnej, były w tym okresie — zwłaszcza u schyłku XVII w.
— nieustabilizowane i zależały od aktualnych aspiracji poszczególnych osób, któ
rym ulegali pisarze sądowi dokonujący wpisów do ksiąg grodzkich22. Omawianych
tu sytuacji jest sporo, jednak zdarzają się i odwrotne, gdy w doniesieniach lub
protestach szlachty skarżącej się o przemoc ofiary dokonujące takich wpisów są
określane jako szlachetni, a ich prześladowcy jako urodzeni. Można przypuszczać,
że tego rodzaju zapisy odzwierciedlały rzeczywistą hierarchię bohaterów takiego
tekstu; gdy ofiarą ataku i zarazem osobą skarżącą się był np. szlachcic zagrodowy,
a napastnikiem — szlachcic średniozamożny (nie mówiąc o bogatym), wówczas
użyta tytulatura nie mogła być inna, bo ani pisarz nie użyłby wobec oskarżanego
napastnika określenia szlachetny zamiast urodzony, ani skarżący się zapewne nie
ośmieliłby się domagać takiego zapisu.
Powszechnie spotykane zapisy, w których ojciec jest określany jako uro
dzony, a syn jako szlachetny, wydają sie być oczywistym skutkiem pogorszenia się
sytuacji majątkowej synów po śmierci ojców i podziale majątków — zamożnego
18

Sier. gr. rel., sygn. 10, f. 331–333; Przeczen nazwał swego adwersarza również lekceważącym
określeniem „Ichmość Pan”.
19
Sier. gr. rel., sygn. 34, f. 361–362, 364, 372, 528–530.
20
Wiel. gr. rel., sygn. 34, f. 121v–124.
21
Sier. gr. rel., sygn. 10, f. 20–21, 25 i 28–29; był to kontrprotest Bujnowskiego, wcześniej oskar
żonego przez Ruszkowskiego o szkody wyrządzone w jego dobrach i zranienie rybaka.
22
Na przykład: Lub. gr. rel., sygn. 127, f. 358–358v i 372–373 (Wojciech Berski, 1690 r.). Łęcz.
gr. rel., sygn. 99, f. 3v, 87–88v (Hieronim Rosochowski, 1650); sygn. 160B, f. 211–211v, 224 (Stani
sław Porczyński, 1690), f. 261v–262, 268v–269 (Stefan Chorkowski, 1690). Pozn. gr. rel., sygn. 664,
f. 21, 29–30 (Stanisław Charbicki, 1610), f. 135, 168v– 168a (Zygmunt Bojanowski, 1610); ibidem,
sygn. 785, f. 117v–118, 301–301v (Jan Kliniewski, 1690). Sier. gr. rel., sygn. 10, f. 122, 124–125
(Stanisław Lisowski, 1610), 255–258, 354 (Marcin i Przecław Rembiescy Kruszyna, 1610); ibidem,
sygn. 55, f. 81v–82, 102v–103 (Franciszek Miniszewski, 1691), f. 158–159v, 165–167v, 244, 268v
(Andrzej Papieski, 1691), f. 235, 428v–429, 430–432 (Stanisław Gacki, 1691).
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szlachcica zwyczajowo tytułowano jako urodzonego, jego synowie po podziale
spuścizny ojcowskiej zostawali już tylko szlachetnymi23. Formalną zależność oma
wianej tytulatury od realnie posiadanego przez szlachcica majątku czy jego prestiżu
w lokalnej społeczności (z reguły również związanego z posiadanymi dobrami
ziemskimi) pokazują teksty dotyczące osób, którym można dość łatwo przypi
sać określoną sytuację majątkową. Otóż urzędnicy ziemscy i grodzcy wszelkiego
szczebla, a także ich żony i dzieci, były prawie zawsze opatrywane określeniem
generosus — podobnie było w przypadku dziedziczenia tytułów urzędów24. W ten
sam sposób w ogromnej większości tytułowano szlachciców, którzy zatrudniali
sługi należące do stanu szlacheckiego; chlebodawcy, którzy mogli sobie pozwolić
na utrzymywanie sług–szlachciców, musieli dysponować stosownymi środkami
materialnymi25. Odnalazłem zaledwie pojedyncze przypadki, gdy zarówno sługę,
jak i chlebodawcę określono mianem nobilis. Natomiast stosowano je niemal
bez wyjątku wobec szlachciców, którzy pozostawali na służbie u innej szlachty
— odnalazłem zaledwie jednego sługę, którego w 1690 r. w Łęczycy nazwano
generosus26.
Przedstawione tu materiały pozwalają, jak sądzę, na doprecyzowanie opinii
formułowanych ongiś zarówno przez Dworzaczka, jak i Mączaka. Pierwszy z nich
miał rację pisząc, że u schyłku XVII w. nobilis stało się określeniem szlachty ubo
giej, zagrodowej oraz że nastąpiło ogólne pomieszanie tytułów; nie jest jednak
ścisła jego opinia, iż tytuł generosi pozostał powszechnie stosowany dla szlachty
zachowującej jaką taką pozycję. Oczywiście, szlachta bogata i średnia nadal
używała tego tytułu, ale równocześnie był on coraz częściej przypisywany także
szlachcie drobnej lub wręcz ubogiej. Być może tym, którzy starali się przejmować
nieprzysługujący im zwyczajowo tytuł generosus, wydawało się, że w ten spo
sób zapewnią sobie pewien prestiż, zrównujący ich z posesjonatami jedno– lub
nawet kilkuwioskowymi. Obserwowany w badanych księgach masowy przyrost
użycia tego tytułu przez szlachtę ewidentnie drobną, zaściankową, cząstkową czy
dzierżawców nie pozwala na uznanie tak tytułowanych osób za cieszące się nawet
niewysokim prestiżem wśród ogółu okolicznej szlachty. Również sformułowana
23

Np.: Lub. gr. rel., sygn. 78, f. 1184v–1185 (Mikołaj i Stanisław Oczepalscy, 1650); sygn. 127,
f. 734v–735 (Franciszek i Maciej Ostrowscy, 1690). Wiel. gr. rel., sygn. 6, f. 418–419 (Jan Łaszowski,
wojski wieluński i jego syn Jan, 1608), f. 314 (Marcin i Stanisław Starzeńscy, 1608).
24
Na temat tytułomanii, vide J. M a t u s z e w s k i, Tytułomania szlachecka w świetle patronimi
ków urzędniczych, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XVI, 1970; także J. T a z b i r, Kultura
szlachecka w Polsce. Rozkwit — upadek — relikty, Warszawa 1983, s. 29–31.
25
Np. w materiałach lubelskich około 1610 r. wśród szlachciców utrzymujących sługi również
należące do tego stanu generosi stanowili 100%, w połowie stulecia — ok. 85%, około roku 1690 —
100%; w tekstach z Łęczycy odpowiednio: ok. 70%, 80–100% i 93%; w sieradzkich — 67%, 96%
i 100%.
26
Był to Tomasz Młodzianowski, pozostający na służbie u Krzysztofa Szamowskiego (Łęcz. gr.
rel., sygn. 160A, f. 199–199v).
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przez obu badaczy opinia, że urzędnicy sądów grodzkich poprzez tytulaturę sto
sowaną w prowadzonych przez siebie księgach precyzyjnie określali rzeczywistą
pozycję każdego członka stanu szlacheckiego w lokalnej społeczności — prawdo
podobnie słuszna w odniesieniu do XVI w. — została powzięta bez uwzględnie
nia masowej presji, jakiej pisarze grodzcy byli zapewne poddawani w następnym
stuleciu przez drobną szlachtę w zakresie stosowania pożądanego przez nią tytułu
generosus. Sądzę, że łatwy do zaobserwowania nieład w tytułach wpisywanych
do ksiąg był wynikiem nie tyle braku orientacji pisarzy, ile ich bezradności wobec
żądań drobnych szlachciców, składających swe skargi do ksiąg sądowych.
Wydaje się, że w mentalności siedemnastowiecznej szlachty ścierały się dwie
przeciwstawne sobie tendencje. Po pierwsze — od dawna ugruntowane silne prze
świadczenie o powszechnej równości wszystkich członków stanu, czego mani
festacją było m.in. przywoływane na wstępie niniejszego artykułu powszechne
oburzenie drobnej szlachty na określenie „większa” i „mniejsza” szlachta.
Równocześnie jednak, zwłaszcza wśród osób zamożniejszych, występowała nie
skrywana pogarda wobec niezamożnych członków stanu, całkowicie sprzeczna
z głoszoną powszechnie ideą równości. Ostatnio o tej pogardzie pisała m.in.
Urszula Ś w i d e r s k a – W ł o d a r c z y k w książce o mentalności szlachty pol
skiej XV i XVI w., dawniej Józef M a t u s z e w s k i, a wiele przykładów potwier
dzających to zjawisko można znaleźć w materiałach sądowych z XVII stulecia27.
Obie te tendencje odnajdujemy w przedstawionych tu materiałach. W sposób tak
masowy przybywało generosi, gdyż w dość powszechnym mniemaniu — zwłasz
cza uboższej szlachty — wszyscy byli dobrze urodzonymi, a nie tylko szlachet
nymi. No, może z wyjątkiem nienawistnego sąsiada, który nie zasługiwał na to,
by być równym! Ścierały się tu przeciwstawne odczucia: z jednej strony wszyscy
byli herbowi, a więc równi, generosi — oczywiście pomijając magnifici, nieosią
galnych majątkowo i prestiżowo — z drugiej jednak strony warto było, oczywiście
w miarę zdrowego rozsądku, zaznaczyć swoją wyższość nad antagonistą. Były to
jedynie czcze manifestacje, które ani nie zwiększały prestiżu nowych generosi
w okolicznym środowisku, ani nie pomagały im (wręcz przeciwnie) łagodzić spo
rów z antagonistami. Można tylko powątpiewać, czy zmiana tytulatury z nobiles
na generosi, forsowana przez wielu przedstawicieli drobnej szlachty, w jakimkol
wiek stopniu poprawiła ich wizerunek w oczach całej reszty stanu szlacheckiego.

27

U. Ś w i d e r s k a – W ł o d a r c z y k, Mentalność szlachty polskiej XV i XVI wieku, Poznań
2003, s. 108; J. M a t u s z e w s k i, Tytułomania, s. 159; M. K a m l e r, Przemoc między szlachtą sie
radzką, np. s. 165 i n.: „twoja rzecz gnój wozić, nie ze szlachtą konwersować”, mówił w 1697 r.
Kazimierz Krzyżanowski do zagrodowego zapewne szlachcica, Waleriana Franciszka Zabłockiego.
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Pielgrzymka bractwa różańcowego
z Warszawy do Częstochowy w 1608 r. — przyczynek
do dziejów konfraterni religijnej i biografistyki zakonu
braci kaznodziejów w epoce nowożytnej*
W zbiorach Archiwum Dominikanów w Krakowie przechowywana jest foto
kopia bezcennego źródła do dziejów klasztoru dominikańskiego w Warszawie1
— „Annales Conventus Varsaviensis Ordinis Praedicatorum”, których oryginał
znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej2. W informującej o najważniej
szych dziejach konwentu kronice znaleźć można interesującą zapiskę, odnoszącą
się do funkcjonowania tamtejszego bractwa różańcowego3. Jest to zwięzły opis
pielgrzymki na Jasną Górę4. Fragment ten posłuży zarówno do ukazania dziejów
*

Niniejszy tekst nie mógłby powstać gdyby nie życzliwość i przychylność Ojca Ireneusza
Wysokińskiego, archiwisty w Archiwum Dominikanów w Krakowie. Za cenne uwagi dziękuję
prof. dr. hab. Krzysztofowi Stopce, dr. Marcinowi Gadosze i dr. Szymonowi Sułeckiemu. Recenzentom
oraz redakcji „Przeglądu Historycznego” składam wyrazy podziękowania za wszystkie krytyczne
uwagi, które przyczyniły się do uzupełnienia i skorygowania niniejszego tekstu.
1
Archiwum Dominikanów w Krakowie [dalej: ADK], rkps Wa 91.
2
BN, BOZ, 1165; rękopis ten zakupiono od warszawskiego antykwariusza A. Rozenweina 17 sty
cznia 1875, T. M a k o w s k i, Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Przegląd
Tomistyczny”, t. IX, 2003, s. 175, 179–180.
3
Kronika ta powstała na kanwie wcześniejszych zapisów bądź innego źródła, zapisy odnoszące
się do lat 1603–1701 zostały wpisane przez jednego pisarza, późniejsze losy klasztoru opisywał już
inny skryba. W toku lektury odnaleźć można dopiski lub komentarze datujące się z czasów przepisy
wania kodeksu, vide I.M. L a s k o w s k a, Cykl obrazów z drugiej połowy XVII wieku z kościoła
dominikanów pw. św. Jacka w Warszawie, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, t. VIII,
1964, s. 254, przypis 3; M.W. U r b a n o w s k i, Architektura kościoła św. Jacka w Warszawie, [w:]
Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, red. J. K ł o c z o w s k i, t. II, Warszawa 1975,
s. 198, przypis 5.
4
O tytułowej pielgrzymce, bez podawania bliższych okoliczności jej przebiegu, wspominali je
dynie historycy dziewiętnastowieczni oraz Anna Markiewicz, charakteryzując siedemnastowieczne
dzieje świątyni, vide I.L. R y c h t e r, Wiadomość historyczna o kościele i klasztorze warszawskim
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konfraterni różańcowej w warszawskim klasztorze ojców dominikanów, jak rów
nież prześledzenia karier zakonnych osób zaangażowanych w powstanie i bieżącą
działalność bractwa. Ten drugi aspekt stanowi przyczynek do badań nad prozo
pografią oraz elitami zakonu braci kaznodziejów w epoce nowożytnej. Należy
nadmienić, że prace nad poznaniem dziejów dominikanów w nowożytności nie są
wystarczająco rozwinięte, szczególnie doskwiera właśnie brak badań prozopogra
ficznych5. Na potrzebę intensyfikacji prac nad biografistyką zakonną w tym okre
sie zwracał uwagę m.in. Henryk G a p s k i, podkreślając wagę i znaczenie badań
nad elitami władzy w łonie zakonu braci kaznodziejów6.
Powstanie kościoła i klasztoru dominikańskiego w Warszawie było zasługą
prowincjała Wojciecha Sękowskiego7; dzięki jego inicjatywie kapituła prowin
cjalna obradująca w Poznaniu 1 lipca 1603 zatwierdziła pomysł założenia nowych
klasztorów, m.in. w Warszawie8. Odpowiedzialne zadanie nadzoru nad budową
XX Dominikanów na Nowem Mieście, [w:] Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey XX. Domi
nikanów mający się odbyć w d. 21 i 22 lipca 1828, Warszawa 1828, s. 8; J. B a r t o s z e w i c z, Kościoły
warszawskie i ich wizerunki opisane pod względem historycznym, Warszawa 1855, s. 174–175;
A. M a rk i e w i c z, „Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”. Kościół i klasztor
Dominikanów św. Jacka w Warszawie w XVII wieku, [w:] Atria caeli. Epitafia i nagrobki
w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie, red. A. M a r k i e w i c z, Kraków 2009, s. 14.
5
Vide szerzej: W. S z y m b o r s k i, Vice–regents of the Dominican studium generale in Krakow in
the modern period — selected aspects [w druku]. W ostatnim czasie ukazały się dwie monografie do
minikańskich klasztorów, w których prześledzono dzieje karier zakonników, ukazano także skład oso
bowy klasztorów w epoce nowożytnej, vide G. W i e r z c h o w s k i, Dzieje klasztoru dominikanów
w Sieradzu od lat 30. XIII wieku do 1864 roku, Sieradz 2012; Ł. M y s z k a, Dominikanie w Toruniu od
XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, Kraków 2015.
6
H. G a p s k i, Badania nad przeszłością dominikanów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Próba bilansu, [w:] Dzieje dominikanów w Polsce XIII–XVIII wiek. Historiografia i warsztat badaw
czy historyka, red. H. G a p s k i, J. K ł o c z o w s k i, J.A. S p i e ż OP, Lublin 2006, s. 60–61; vide też
K. K a c z m a r e k, Studia nad historią dominikanów w Polsce. Stan i kierunki badań — głos w dys
kusji, [w:] ibidem, s. 145; idem, Dominikanie krakowscy w księgach święceń biskupów poznańskich,
„Folia Historica Cracoviensia”, t. XIX, 2013, s. 60–61.
7
Odnośnie do informacji o prowincjale vide ADK, rkps Kr 9, s. 11; rkps 910, s. 630; rkps 907,
s. 152; rkps Pp 79, s. 119; BK PAN, rkps 93; W. T e l e ż y ń s k i, De rebus gestis provinciae Poloniae
Santi Hyacinthi Ordinis Praedicatorum, nr 602, k. 209v–210r; A. B z o w s k i, Propago D. Hyacinthi
Ļavmatvrgi Poloni, Venetiia 1606, s. 61, 96; F. N o w o w i e j s k i, Phaenix decoris et ornamenti
Provinciae Poloniae S. Ordinis Praedicatorum D. Hyacinthus Odrovansius redidivus, Posnaniae 1752,
s. 73, 125, 154; S. B a r ą c z, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, Lwów 1861,
s. 248–249; Z. M a z u r, Sękowski Wojciech (1556–1609), PSB, t. XXXVI, 1995–1996, s. 430–431.
Prowincjał Wojciech Sękowski przekazał powstającej świątyni relikwie św. Jacka (kanonizowanego
w 1594 r.), vide ADK, rkps Wa 91, s. 4; A. M a r k i e w i c z, „Wielki, zacny”, s. 12–14; Acta
Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, vol. II: a. 1603–1700, red. R.F. M a d u r a,
mps w zbiorach Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie, s. 35.
8
S. B a r ą c z, Rys dziejów, s. 331; A. B z o w s k i, Propago, s. 7; J. Ł u k a s z e w i c z, Krótki opis
historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali
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świątyni zostało powierzone ojcu Abrahamowi Bzowskiemu, który dał sie póź
niej poznać jako wybitny historiograf9. Prace dzięki staraniom Bzowskiego szybko
postępowały — 14 sierpnia 1603 biskup poznański Wawrzyniec Goślicki wydał
zgodę na rozpoczęcie budowy, a już 3 października tego roku przystał na sprawo
wanie Mszy Św. przy ołtarzu przenośnym, umieszczonym w dopiero co zbudowa
nym oratorium10. Decyzją generała zakonu Hieronima Xavierre fundacja szybko
została oficjalnie zatwierdzona, o czym zawiadomił on prowincjała Wojciecha
Sękowskiego w liście z 4 września 160411. Pierwszym przeorem nowo powsta
łego konwentu został mianowany Abraham Bzowski12. Jeszcze przed formalnym
zatwierdzeniem fundacji przez generała zakonu i kapitułę generalną przy kon
wencie warszawskim powstało bractwo różańcowe, o czym skwapliwie, pod datą
9 listopada 1603, informuje nas kronika klasztorna13.

i innych zakładów dobroczynnych w dawnej diecezji poznańskiej, t. III, Poznań 1863, s. 132;
A. M a r k i e w i c z, „Wielki, zacny”, s. 12.
9
Odnośnie do postaci Abrahama Bzowskiego vide ADK, sygn. S 12/67a; R. Ś w i ę t o c h o w s k i,
Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. I: A–G, Kraków 1978, mps, s. 113; ADK, rkps
Kr 9, s. 15; rkps 907, s. 155–162; rkps Pp 79, s. 32; vide też opinię osiemnastowiecznego kronikarza
Wawrzyńca Teleżyńskiego — BK PAN, rkps 93, k. 208r; F. N o w o w i e j s k i, Phaenix decoris, s. 74;
M. D y n o w s k a, Bzowski Stanisław, zakonne imię Abraham (1567–1637), PSB, t. III, 1937, s. 186–
188; E. O z o r o w s k i, Bzowski Abraham Stanisław, [w:] Słownik polskich teologów katolickich, red.
H.E. W y c z a w s k i, t. I, Warszawa 1981, s. 267–271; R. Ś w i ę t o c h o w s k i, A. C h r u s z 
c z e w s k i, Polonia Dominicana apud extraneos: 1520–1800, [w:] Studia nad historią dominikanów
w Polsce 1222–1972, t. II, red. J. K ł o c z o w s k i, Warszawa 1975, nr 92–95, s. 480.
10
ADK, rkps Wa 91, s. 2; S. B a r ą c z, Rys dziejów, s. 331; F. N o w o w i e j s k i, Phaenix decoris,
s. 262; A. Markiewicz, „Wielki, zacny”, s. 14.
11
ADK, rkps Wa 85, s. 3; A. M a r k i e w i c z, „Wielki, zacny”, s. 14.
12
J. Ł u k a s z e w i c z, Krótki opis historyczny, s. 132; A. M a r k i e w i c z, „Wielki, zacny”, s. 14;
F. N o w o w i e j s k i, Phaenix decoris, s. 263, 271.
13
ADK, rkps Wa 91, s. 2; siostra Józefa Piróg, w swej pracy poświęconej bractwom różańcowym,
za datę erygowania konfraterni różańcowej w Warszawie uważa 22 września 1604; za jej założenie
odpowiedzialny miał być Ojciec Abraham Bzowski, vide J. P i r ó g, Geneza i rozwój bractw
różańcowych w Polsce do r. 1604, praca magisterska napisana na seminarium historii Kościoła pod
kierunkiem ks. doc. Bolesława Kumora, Lublin 1966, mps w zbiorach ADK, sygn. 12, s. 32. Należy
jednakże nadmienić, że data ta nie pojawia się w przytaczanym przez autorkę źródle. Na podstawie
wizytacji analizowanej przez badaczkę można stwierdzić, że bractwo to powstało dzięki lektorowi
św. teologii Walerianowi oraz przeorowi poznańskiemu konwentu dominikańskiego, bakałarzowi św.
teologii Kamilowi, vide szerzej AA Poznań, AV 16, k. 10 (za życzliwe udostępnienie odpisu serdecznie
dziękuję Pani dr Magdalenie Biniaś–Szkopek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Zagadnienia prawne związane z zakładaniem bractw omawia J. F l a g a, Bractwa religijne w Rzeczy
pospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004, s. 40 nn.; W. B o c h n a k, Religijne stowarzyszenia
i bractwa katolików świeckich w diecezji wrocławskiej od XVI do 1810 r., Wrocław 1983, s. 125 nn.;
B. K u m o r, Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbiorowym,
[w:] Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce, red. M. R e c h o w i c z, t. I, Lublin 1969, s. 509.
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W kronice konwentu warszawskiego, po fragmencie przedstawiającym dzieje
fundacji, zamieszczone zostały informacje o pielgrzymce podjętej przez brac
two różańcowe w 1608 r.14 Zgodę na wyruszenie do Częstochowy wyraził przeor
konwentu15. Decyzja ta zapadła 20 kwietnia podczas zebrania bractwa, które pod
wodzą starszych zwróciło się w tej sprawie do przełożonego warszawskiego klasz
toru. Przeor zezwolił na peregrynację pod przewodnictwem promotora różańca,
ojca Wacława Kurowskiego16. Pielgrzymka ta podjęta została w intencji ustania
zarazy, która szerzyła się wówczas w Rzeczypospolitej, jak stwierdził autor pierw
szego historycznego opracowania dziejów klasztoru dominikanów w Warszawie,
a zarazem nauczyciel w szkole dominikańskiej — Ignacy Loyola Ry c h t e r17.
W kronice widnieje jedynie informacja o podjęciu peregrynacji do Częstochowy,
bez precyzowania motywów, które przyświecały starszym bractwa. Biorąc jednak
pod uwagę, jak drobiazgowe informacje na temat historii warszawskich domi
nikanów zamieścił w swym opracowaniu Rychter oraz to, że miał on swobodny
dostęp do dominikańskich źródeł rękopiśmiennych, podana przez niego informacja
wydaje się prawdopodobna18.
14

ADK, rkps Wa 91, s. 5; odnośnie do pielgrzymek podejmowanych przez bractwa różańcowe
vide J. F l a g a, Bractwa religijne, s. 182.
15
W 1608 r. był nim ojciec Piotr z Opatowca odnośnie tej postaci vide szerzej przypis nr 62
w: A. M a r k i e w i c z, „Wielki, zacny”, s. 21; ADK, rkps Kr 9, k. 21 r. vide też mps edycji tego trak
tatu autorstwa dr. Macieja Z d a n k a, autor dziękuję za życzliwe udostępnienie maszynopisu
Nekrografii.
16
Odnośnie zakresu obowiązków promotora w dawnych bractwach vide J. F l a g a, Bractwa re
ligijne, s. 62 nn.
17
I.L. R y c h t e r, Wiadomość historyczna, s. 8.
18
Vide szerzej T. M a k o w s k i, Rękopisy dominikańskie, s. 175–176; L. Ł ę t o w s k i, Wiadomość
krótka o bibliotekach i zbiorach książek polskich za naszego wieku: jak i gdzie, u kogo?, z rękopisu
przepisał O.L. T a t a r a OFM, przypisami opatrzył B. K r ó l i k o w s k i, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne”, t. VI, 1963, s. 350; odnośnie do Rychtera jako nauczyciela w wydziałowej szkole domini
kańskiej, a następnie bibliotekarza Ordynacji Zamojskiej w Warszawie vide L. P o t o c k i, Wspomnienie
Ignacego Lojoli Rychtera, zmarłego w Warszawie d. 26 listopada 1844 r., „Biblioteka Warszawska”,
t. I, 1845, s. 156–160; Rychter (Ignacy Lojola), [w:] Encyklopedyja powszechna, t. XXII, Warszawa
1866, s. 584–585; Rychter Ignacy Lojola, [w:] Encyklopedia kościelna, t. XXIII, Warszawa 1899,
s. 609–611; Rychter Ignacy Lojola, [w:] Encyklopedia powszechna, t. XIII, Warszawa 1902, s. 185;
J. B i e l i ń s k i, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831), t. II, Warszawa 1911, s. 133, 339–
340, 371; K a r (R. K a r a ś), Zapomniany bibliotekarz Ignacy Lojola Rychter, „Kurier Lubelski”,
R. IV, 1961, nr 106 (1466), s. 3; Rychter Ignacy Lojola, [w:] Słownik pracowników książki polskiej,
red. I. T r e i c h e l, Warszawa 1972, s. 777; R. G r a b e r, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–
1831. Słownik biograficzny, Wrocław et al. 1977, s. 402; R. S k r ę t, Rychter Ignacy Lojola, PSB,
t. XXXIII, 1991–1992, s. 397; postać Rychtera jako bibliotekarza omawia B. H o r o d y s k i, Zarys
dziejów Biblioteki Ord. Zamojskiej, [w:] Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza
Piekarskiego, Wrocław 1952, s. 319–326; vide też wzmianki o dyspucie naukowej pomiędzy
Rychterem a Wacławem Maciejowskim w: J. B a r d a c h, Wacław Aleksander Maciejowski i jego
współcześni, Wrocław et al. 1971, s. 131–133. Warto podkreślić, że w uznaniu zasług i drobiazgowości
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Za przyjęciem tezy Rychtera przemawiałby także fakt, że w owym czasie
w Rzeczypospolitej czarna śmierć zbierała obfite żniwo. Jak podkreśla Andrzej
K a r p i ń s k i, w latach 1599–1606 w Polsce szerzyła się dżuma, a pośród miast,
w których „morowe powietrze” najdłużej czyhało na mieszkańców, badacz wymie
nił właśnie Warszawę. Zaraza pojawiła się w stolicy Rzeczypospolitej już w 1598
i trwała aż do 1606 r.19 Należy podkreślić, że w omawianym okresie obok kultu
św. Sebastiana i św. Rocha coraz większe znaczenie zyskiwał kult Matki Boskiej
— to właśnie jej orędownictwo miało ustrzec ludność przed śmiercią w wyniku
zarazy20. Przeświadczenie takie, a także znaczenie i ranga kultowa jasnogórskiego
sanktuarium wpłynęły zapewne na podjęcie przez władze bractwa decyzji o udaniu
się z błagalną pielgrzymką do Częstochowy.
Członkowie bractwa różańcowego decyzję o pielgrzymce podjęli 18 maja,
a w drogę wyruszyli 24 czerwca. Peregrynacja ad Thaumaturgam Lechiae
B. V. Mariae Imaginem, pomimo przeszkód i groźby ze strony szerzącej się zarazy,
została pomyślnie zrealizowana. Licznie zgromadzeni konfratrzy nawiedzili Jasną
Górę z krzyżami, chorągwiami oraz bliżej nieokreślonymi wizerunkami21. Lista
osób, które potencjalnie mogły uczestniczyć w pielgrzymce brackiej, została
podana w załączniku na końcu pracy22.
w pisaniu prac historycznych autor ten został przez Adriana Krzyżanowskiego włączony w skład
zespołu, który miał za zadanie zebrać dokumenty dotyczące pochodzenia Mikołaja Kopernika; myśl tę
podjęło w 1830 r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie. Drobiazgowość w pracy Rychtera jest
podkreślana przez badaczy, warto także nadmienić, że w toku studiów na Uniwersytecie Warszawskim
otrzymał on złoty medal za rozprawę teologiczną, vide L. P o t o c k i, Wspomnienie, s. 158; Rychter
(Ignacy Lojola), [w:] Encyklopedyja powszechna, t. XXII, s. 585; J. B i e l i ń s k i, Królewski Uni
wersytet Warszawski (1816–1831), t. III, Warszawa 1912, s. 150; B. H o r o d y s k i, Zarys dziejów
Biblioteki, s. 319; K a r (R. K a r a ś), Zapomniany bibliotekarz, s. 3; J. B i e l i ń s k i, Królewski Uni
wersytet Warszawski, t. II, s. 133.
19
A. K a r p i ń s k i, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczy
pospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno–ekonomiczne i polityczne,
Warszawa 2000, s. 70, 311, 314; idem, Biedota miejska wobec zaraz i innych klęsk żywiołowych
w Warszawie w latach 1526–1655, „Rocznik Warszawski”, t. XVI, 1981, s. 86–87.
20
Vide szerzej uwagi A. K a r p i ń s k i, W walce z niewidzialnym wrogiem, s. 240.
21
Zapewne autor kroniki miał na myśli chorągiew bractwa różańcowego. W zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie przechowywana jest chorągiew bractwa różańcowego datowana na podsta
wie techniki wykonania haftu na wiek XVII, vide szerzej A. W r ó b e l, Chorągiew procesyjna z przed
stawieniem Matki Boskiej Różańcowej. Technika wykonania XVII–wiecznego haftu reliefowego i jego
konserwacja, [w:] Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Konserwacji Za
bytków Toruń, 22–24 lutego 2001. Studenci o konserwacji, t. III, red. T. K o r z e n i o w s k i, Toruń
2001, s. 119–121; jeszcze w 1927 r. znajdowała się ona w kościele św. Jacka w Warszawie, vide
J. P i r ó g, Geneza i rozwój bractw różańcowych, s. 32. Niestety nie wiadomo, z jakimi obrazami udało
się na pielgrzymkę bractwo, być może były to obrazy maryjne lub przedstawienia świętych związanych
z zakonem dominikańskim.
22
Niestety wpisy do księgi brackiej dotyczące roku 1608 nie odnotowują daty dziennej akcesu do
bractwa różańcowego, stąd nie można określić, czy poszczególne osoby wstąpiły do konfraterni przed
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Dla pełniejszego ukazania dziejów konfraterni różańcowej działającej
w klasztorze braci kaznodziejów w Warszawie nieodzowne jest prześledzenie
biografii zakonników, którzy przyczynili się do powstania oraz rozwoju brac
twa. W proces fundacyjny konfraterni zaangażowanych było wielu braci zakon
nych. Wśród nich odnaleźć można Waleriana, lektora św. teologii, oraz przeora
poznańskiego Kamila, bakałarza teologii, który zatwierdził funkcjonowanie brac
twa23. Tego ostatniego należy identyfikować z Kamilem z Sambora, bakałarzem
św. teologii, który promocję magisterską uzyskał w 1605 r. i był ponadto wykła
dowcą studium generalnego w Krakowie oraz przeorem w Poznaniu od 1604 r. aż
do śmierci w roku 160624. Natomiast drugi z nich to Walerian Litwanides, autor
„Nekrografii” i dzieł poświęconych modlitwie różańcowej, pełniący obowiązki
wykładowcy teologii w Poznaniu25. Warto podkreślić, że Walerian Litwanides
był także autorem modlitewnika spisanego dla członków bractwa różańcowego
powołanego w Krakowie w okresie sporu uniwersytetu krakowskiego z zakonem
jezuitów (w 1621 r. powstało Oratorium Świętego Różańca, konfratrzy spotykać
sie mogli w kapitularzu konwentu krakowskiego)26. Wedle informacji Miechowity,
to właśnie Litwanides miał być inicjatorem procesji odbywanych po rynku kra
kowskim z okazji święta NMP Różańcowej27. Wybitny historiograf zakonny ojciec

czy po 24 lipca 1608. Nikt z powyższej listy nie zapisał się do bractwa paulińskiego na Jasnej Górze,
vide Jasnogórski rękopis „Regestrum Confraternitatis Fratrum S. Pauli Primi Heremite” z lat 1517–
1613, wyd. J. Z b u d n i e w e k, „Studia Claromontana”, t. VI, 1985, s. 240–375.
23
AA Poznań, AV 16, k. 10.
24
Vide szerzej przypis 46; W. S z y m b o r s k i, M. M i ł a w i c k i, „Vir sapientiae et morum pro
bitate clarus”. Regensi studium generalnego polskiej prowincji dominikanów w XVII w, „Przegląd
Tomistyczny”, t. XVI, 2010, s. 136; ADK, rkps Pr 35, S. B a r ą c z, Catalogus Patrum et Fratrum
sacri Ordinis Praedicatorum in Polonia, Russia et Magno Ducatu Lithuaniae Mortuorum, 1887,
s. 121–122; idem, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, s. 178; A. B z o w s k i,
Propago, s. 77.
25
Walerian Litwanides do zakonu braci kaznodziejów wstąpił po studiach w akademii kra
kowskiej, profesję złożył w Krakowie, gdzie odbył studia zakonne poszerzone następnie w czasie po
bytu w Padwie w latach 1601–1603, następnie wykładał w Poznaniu i Krakowie, gdzie w 1611 r.
uzyskał bakalaureat oraz, w 1615 r., magisterium św. teologii. Był dwukrotnie wybierany przeorem
w Przemyślu (1610–1611, 1618–1622) oraz w Krakowie (1611–1614, 1631–1634), pełnił także
urząd prowincjała. Vide szerzej biogram autorstwa R. Świętochowskiego ADK, sygn. S 12/67b,
R. Ś w i ę t o c h o w s k i, Słownik biograficzny OO. Dominikanów w Polsce, t. II: H–Ż, Kraków 1978,
mps, s. 133–135. Vide też S. B a r ą c z, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, s. 272–
273.
26
ADK, sygn. S 12/67b, R. Ś w i ę t o c h o w s k i, Słownik biograficzny, t. II, s. 133. Odnośnie do
dziejów sporu uniwersytetu z jezuitami oraz historii oratorium vide W. S z y m b o r s k i, Collegium
Broscianum, Kraków 2014, s. 82–84; K. G u m o l, Oratorium Św. Różańca Akademii Krakowskiej
czyli Akademickie Bractwo Różańcowe u ojców dominikanów, „Rocznik Teologiczny Śląska Opol
skiego”, t. I, 1968, s. 167–202.
27
ADK, sygn S 12/67b R. Ś w i ę t o c h o w s k i, Słownik biograficzny, t. II, s. 134.
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Sadok B a r ą c z tak scharakteryzował dokonania ojca Waleriana na polu krzewie
nia modlitwy różańcowej: „Był on najgorliwszym rozkrzewicielem różańcowego
nabożeństwa w Polsce, przez co na powszechne zasłużywszy zaufanie, ściągnął też
uwagę generała Zakonu Mikołaja Rudolfi, który go swym komisarzem, a potem
przeorem w Krakowie mianował”28.
Na losy konfraterni zapewne wpływ wywarła także osoba samego przeora
i prowincjała dominikańskiego. Nie można zapominać, że Wojciech Sękowski,
dzięki któremu powstał konwent warszawski, w podległych sobie klasztorach sta
rał się propagować modlitwę różańcową. Opracował on jako pierwszy w Polsce,
jak podkreśla Zygmunt M a z u r, „sposób publicznego odprawiania różańca”, który
został ogłoszony drukiem już po jego śmierci29. Nie bez znaczenia na kształtowa
nie się formacji bractwa różańcowego w Warszawie była, jak można się domyślać,
osoba pierwszego przeora — Abrahama Bzowskiego. Był on autorem nie tylko
licznych prac historycznych, lecz także dzieł poświęconych modlitwie różańco
wej (na uwagę zasługuje jego „Różaniec Panny Maryjej” oraz kazania o tematyce
maryjnej propagujące modlitwę różańcową), ogłoszonych drukiem jeszcze zanim
został przeorem warszawskim30. W jednej ze swych licznych publikacji wyraźnie
podkreślił on, że konfraternia warszawska cieszy się niezwykłą popularnością i to
zarówno wśród szlachty, jak i mieszczan31. Posiadając tak znaczących patronów,
rozwijała się zatem pomyślnie, odgrywając coraz istotniejszą rolę. Do jej popular
ności wśród mieszkańców Rzeczypospolitej przyczyniały się także liczne przywi
leje i łaski duchowe, którymi została obdarowana32.
Kolejnym zakonnikiem zaangażowanym w powstanie warszawskiej konfra
terni był ojciec Benedykt Konopiński, o czym informuje nas powstała w XVIII w.
28

S. B a r ą c z, Rys dziejów Zakonu Kaznodziejskiego w Polsce, t. II, s. 272.
Z. M a z u r, Sękowski Wojciech, s. 430; vide też F. N o w o w i e j s k i, Phaenix decoris, s. 125.
30
Vide szerzej wykaz prac dotyczących różańca św. Bzowski Abraham, [w:] Bibliografia Polska,
cz. III, t. II (ogólnego zbioru t. XIII: stulecie XV–XVIII) wyd. K. E s t r e i c h e r, Kraków 1894, s. 499;
E. O z o r o w s k i, Bzowski Abraham, s. 269–270; K. K u ź m a k, Bractwa Matki Boskiej Wspo
możycielki chrześcijan na ziemiach polskich w XVIII stuleciu. Studium z dziejów kultu maryjnego
i wspólnot chrześcijańskich w dawnej Polsce, Rzym 1973, s. 20; J. F l a g a, Bractwa religijne, s. 35;
idem, Typy źródeł przydatnych do badania instytucji bractw religijnych w XVII i XVIII wieku, [w:]
Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red.
H. C i o c h, A. D ę b i ń s k i, J. C h a c i ń s k i, Lublin 2003, s. 162–163.
31
A. B z o w s k i, Propago, s. 97.
32
Vide szerzej wykaz łask duchowych otrzymanych przez bractwo oraz powinności jakie ciążyły
na członkach konfraterni A. B z o w s k i, Rozaniec Panny Maryey teraz nowo w Krakowie u Swietey
Troyce reformowany, Kraków 1606, s. 19–24, 29, 47 nn., 249–260, 265 nn.; W. A n d r z e j o w i c z,
Ogrod Rożany Albo Opisanie porządne dwu szczepow wonney Rożey Hieruchuntskiey To iest o Dwu
świętych Różańcach Dwojga Bractw Błogosławionej Panny Mariey, y Naswietszego Imienia Pana
Jezusowego, Wilno 1646, ks. IV, rdz. XIX, s. 63–66, ks. IV, rdz. XXIV, s. 89–91, ks. V, rdz. II, s. 4–11,
ks. V, rdz. V, s. 30–32; vide też Bullarium Confraternitatum Ordinis Praedicatorum, Romae 1668,
s. 7 nn.; J. P i r ó g, Geneza i rozwój bractw różańcowych, s. 63–72.
29
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księga wpisów do bractwa. To bezcenne źródło zostało spisane przez ojca
Atanazego Cieszkowskiego, który pełnił wówczas obowiązki magistra nowicjatu
w konwencie warszawskim, będąc zarazem promotorem bractwa różańcowego33.
Ponieważ nie dysponujemy innymi źródłami potwierdzającymi fakt sprawowa
nia tej ostatniej funkcji przez Konopińskiego, należy pokrótce przybliżyć postać
autora źródła, któremu tę wiedzę zawdzięczamy. Jego życiorys i rola, którą w nim
odegrały bractwa różańcowe, potwierdzą wiarygodność relacji.
Pracę przy księdze wpisów do konfraterni Atanazy Cieszkowski rozpoczął
zapewne w momencie objęcia funkcji promotora różańca — pierwsze dokonane
przezeń wpisy pochodzą z 10 października 168034. Cieszkowski śluby zakonne zło
żył w konwencie warszawskim, przy czym istnieją dwie rozbieżne daty profesji
zakonnej — 5 lipca 166935 oraz 5 lipca 167136. Do konfraterni różańcowej wstą
pił 1 stycznia 1675, będąc diakonem37. Zakonnik ten zasłynął swym wyjątkowym
zaangażowaniem przy propagowaniu modlitwy różańcowej tak, że nazywano go
Rosarianus Apostolus38. Dokonując wpisów do warszawskiego bractwa odnoto
wał, że tylko w 1691 r. dołączyło doń 1556 osób39. Jak za Michałem Siejkowskim
podkreślił Sadok Barącz, Atanazy Cieszkowski 28 lat poświęcił na krzewie
nie w rozmaitych konwentach modlitwy i bractw różańcowych, a miał ku temu
sposobność, będąc przeorem w Sochaczewie (1693), Dzikowie (1696), Sejnach
(1704), Klimontowie (1705), Borku Starym (1706) i Łęczycy (1711)40.
33

ADK, rkps Wa 10, s. 1; informacje o tym, że wywodził się on z konwentu warszawskiego
odnotowano w wykazie zmarłych braci; modlitwy za Atanazego Cieszkowskiego wspólnota zakonna
winna była odmawiać 19 stycznia, ADK, rkps Pp 79, s. 20. Atanazy Cieszkowski zmarł w 1731 r., vide
M. S i e j k o w s k i, Świątnica Pańska to iest Kościół Boga w Troycy SS. iedynego z Klasztorem
WW. OO. Dominikanów w Krakowie, znacznemi Swiętych Pańskich Relikwii, Kapicami, Ołtarzami,
Obrazami y rożnemu Apparencyami przyozdobiona, Kraków 1743, s. 26; ADK, rkps Pr 35, S. B a 
r ą c z, Catalogus Patrum, s. 151; vide też ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera
C, passim; vide też ADK, sygn S 12/67b; R. Ś w i ę t o c h o w s k i, Słownik biograficzny, t. I, s. 129–
130; życiorys ojca Cieszkowskiego w oparciu o prace Siejkowskiego i Pruszcza został dopisany na
ostatnich kartach prowadzonej przezeń księgi bractwa różańcowego, vide ADK, rkps Kr B2, s. 79–80.
Na liście zmarłych braci z konwentu warszawskiego, zamieszczonej w aktach kapituły prowincjalnej
odbytej w Warszawie w 1734 r., odnotowano ojca lektora Atanazego Cieszkiewicza (sic!), Acta
Capitulorum Provinciae Poloniae Ordinis Praedicatorum, t. III: a. 1701–1798, wyd. R.F. M a d u r a
OP, [Kraków] b.r., mps w zbiorach Biblioteki OO. Dominikanów w Krakowie, s. 350.
34
ADK, rkps Wa 10, s. 53.
35
ADK, rkps Pp 75, s. 84.
36
ADK, rkps Pp 76, s. 54.
37
ADK, rkps Wa 10, s. 41.
38
F. N o w o w i e j s k i, Phaenix decoris, s. 93.
39
ADK, rkps Wa 10, s. 189.
40
ADK, rkps Pr 35, S. B a r ą c z, Catalogus Patrum, s. 150–151; M. S i e j k o w s k i, Świątnica
Pańska, s. 25–26; S. B a r ą c z, Klasztor WW. OO. Dominikanów w Starym Borku, Lwów 1878, s. 36–
38; podczas obrad kapituły prowincjalnej w Dzikowie w 1701 r., z racji sprawowanego urzędu przeo
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Uwzględniając fakt, że, jak wspomniano, macierzystym klasztorem Ciesz
kowskiego był konwent warszawski, można założyć, że sporządzając wspomnianą
księgę wpisów do bractwa, wykazał się on wielką pieczołowitością. Tym bardziej,
że osiemnastowieczny historyk zakonny, charakteryzując jego postać, odnotował:
„Przez 28 lat pracujący y promujący po rożnych miejscach Honor Różańca S. co
dzień się spowiadając, w Habitach sukiennych chodząc w ubostwie Zakonnym
stricte żyiąc, w pokorze wielkiey, dla ktorey nie akceptował wyższych Honorów
Zakonnych, Nayśw. Maryi Panny sługa, pospolicie nazwany od ludzi Apostołem
Różańcowym, wiele dobrego uczyniwszy Konfraternii Rożańca S. y w Warszawie
y w Krakowie”41. Z bractwem różańcowym w Warszawie Atanazy Cieszkowski
związany był od 1675 r., a do krakowskiej konfraterni wstąpił cztery lata później
(1 stycznia 1679)42. W obu wspomnianych bractwach wielokrotnie pełnił obowiązki
promotora43. To właśnie dzięki jego staraniom kaplica różańcowa w krakowskim
ra, pełnił funkcję definitora kapituły, Acta Capitulorum Provinciae, t. III, s. 30, 42; M.J. N i e d z i e l a,
Przełożeni klasztoru dominikańskiego w Borku Starym, ich pochodzenie społeczne, wykształcenie,
mentalność oraz oddziaływanie w latach 1668–1782, [w:] Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym
i nowożytnym, red. M. D e r w i c h, A. P o b ó g –L e n a r t o w i c z, Opole 1996, s. 528; vide krytyczną
ocenę dokonań Atanazego Cieszkowskiego jako przeora w Klimontowie wraz z Dekretem reformy,
wydanym przez ojca prowincjała Jacka Łubienieckiego, podczas rewizyi klasztoru, za przeora
Atanazego Cieszkowicza 1706 roku, [w:] W. K u k l i ń s k i, Miasto prywatne Klimontów i jego
kościoły. Na podstawie źródeł miejscowych, Sandomierz 1911 [nadbitka z „Kroniki Dyecezyi
Sandomierskiej”], s. 174, 202–203.
41
M. S i e j k o w s k i, Świątnica Pańska, s. 26.
42
ADK, rkps Kr B1, s. 168.
43
W Krakowie promotorem różańca był po raz pierwszy w latach 1680–1681 r., funkcję tę
ponownie objął 2 grudnia 1682, już jako lektor teologii. Urząd promotora różańca św. przestał pełnić
w święto Matki Boskiej Różańcowej, 7 października 1686. Po raz trzeci promotorem został mianowa
ny 25 października 1687, 12 lipca 1689 przestał sprawować tę funkcję; w czasie jej sprawowania
w 1680 r. do bractwa przyjął 10 482 osoby. W uznaniu zasług na polu propagowania bractw
różańcowych został po raz czwarty mianowany promotorem w Krakowie; pierwsze wpisy przezeń
wykonane widnieją pod datą 6 grudnia 1693, a kończą się pod 18 grudnia 1695, kiedy to powierzono
mu urząd przeora w Dzikowie. W lipcu 1714 r. po raz piąty powierzono mu obowiązki promotora
bractwa, które sprawował aż do śmierci w 1731 r., o czym informują wpisy dokonywane jego ręką
w księdze brackiej (Kr B2) ADK, rkps Kr B1, k. 170r, 177 v; 181r, 229r, 231v, 261r, 276r, 304v, 352r;
ADK, rkps Kr B2, s. 1, 8, 15, 18, 28. W Warszawie promotorem różańca św. został mianowany
w październiku 1680 r. (występuje wówczas już jako lektor); w październiku 1682 r. w księdze po
jawia się kolejny promotor — lektor Jacek Syderowic. Po raz drugi urząd ten Cieszkowski objął
w grudniu 1686 r., będąc przełożonym nowicjatu. Pierwsze jego wpisy pochodzą z 26 grudnia 1686,
a ostatnie z oktawy święta Matki Bożej Różańcowej (kiedy to sprawował już tę samą funkcje
w Krakowie). 30 lipca 1689 ponownie sprawował urząd w Warszawie, co trwało do 15 marca 1693,
kiedy to przeniesiony został do Sochaczewa, ADK, rkps Wa 10, s. 53, 90, 104, 126, 130, 209; vide też
Acta Capitulorum Provinciae, vol. II, s. 973. W okresie kiedy sprawował swą funkcję księga wpisów
prowadzona jest nad wyraz starannie i czytelnie, terminy świąt zostały wpisane majuskulnym (miejs
cami minuskulnym), kaligraficznym pismem. Wypisy dotyczące pełnionych przezeń obowiązków pro
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konwencie została odremontowana w roku 168844. Sprawując funkcję promotora
różańca, ojciec Atanazy Cieszkowski pozyskał od papieża Innocentego XII odpust
dla należących do bractwa stu mężczyzn i stu kobiet; grupę tę określano mianem
Konfraternii Centuriańskiej, a celem jej powołania było ulżenie duszom przebywa
jącym w czyśćcu — w zamian jej członkowie otrzymywali odpust zupełny45.
Spisując księgę bractwa różańcowego funkcjonującego w konwencie war
szawskim, Cieszkowski korzystał zapewne z obecnie zaginionych list konfratrów,
albowiem wpisy odnoszące się do najstarszych dziejów konfraterni zostały spo
rządzone jedną ręką, identyczną z tą, która dokonała wpisu do krakowskiej księgi
brackiej. Cieszkowski, rozpoczynając rzeczoną księgę, zaznaczył, że bractwo
powstało w 1604 r., a jego promotorem został ojciec Benedykt Konopiński, peł
niący wówczas funkcję kaznodziei generalnego46.
Niestety, w przypadku Konopińskiego nie dysponujemy danymi równie
szczegółowymi, jak w przypadku Cieszkowskiego, przez co odtworzenie kolei
jego życia nastręcza sporo problemów47. Ojciec Benedykt Konopiński do zakonu
dominikanów wstąpił w Płocku. Fakt ten odnotowuje zarówno nekrolog48, jak
i osiemnastowieczna kronika zakonu. Z macierzystym klasztorem musiały łączyć
go silne więzi, skoro należącej do niego bibliotece zapisał liczne książki49. Ojciec
Konopiński przez krótki okres pełnił funkcję magistra clericorum w klasztorze kra
kowskim50, również tam jego nazwisko znalazło się w księdze brackiej konfraterni
różańcowej. Obowiązki promotora różańca pełnił do 1607 r., kiedy to przeniesiony
został do klasztoru we Wrocławiu, o czym zadecydowali ojcowie zgromadzeni
na kapitule prowincjalnej w Lublinie w tym samym roku51. Nowym promotorem
różańca mianowany został wówczas ojciec Jacek Wilkoński, któremu powierzono
również funkcję kaznodziei popołudniowego52. W 1609 r. Konopiński został z kolei

motora różańca św. zawarte w kartotece nie uwzględniają wszystkich okresów, kiedy sprawował ten
urząd, ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera C.
44
M. S i e j k o w s k i, Świątnica Pańska, s. 17.
45
Ibidem, s. 17–18.
46
ADK, rkps Wa 10, s. 1.
47
Vide wypisy ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, litera k, passim; wybitny
historiograf zakonny ojciec Sadok Barącz w wykazie braci zakonu dominikanów prócz podania daty
śmierci jedynie wspomina, że pełnił on funkcje kaznodziei generalnego i przeora w Tczewie, vide
ADK, rkps Pr 35, S. B a r ą c z, Catalogus Patrum, s. 353.
48
Ojciec Konopiński zmarł 23 lipca 1622 w macierzystym płockim konwencie, ADK, rkps Pp 79,
s. 205.
49
Niestety kronikarz nie sprecyzował, jakie publikacje zostały przekazane, BK PAN, rkps 93,
nr 657, k. 217v.
50
Jego nazwisko figuruje przy wpisie z 1 lutego 1603, już jednak 21 marca wymieniany jest inny
przełożony nowicjatu, ADK, rkps Kr 9, s. 22.
51
Vide Acta Capitulorum Provinciae, vol. II, s. 66.
52
Ibidem, vol. II, s. 65.
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przeniesiony z Wrocławia do Warki, gdzie powierzono mu obowiązki kaznodziei53.
Kapituła prowincjalna obradująca w tym klasztorze w 1613 r. wystąpiła z petycją
o mianowanie go kaznodzieją generalnym54. Wybór ten został potwierdzony przez
ojców zgromadzonych na kapitule generalnej obradującej w Bolonii w 1615 r.55,
oraz przez kapitułę prowincjalną z 1615 r., zgromadzoną w Warszawie56. Księga rad
prowincji przynosi informację z 11 marca 1613 o snutych w konwencie warszaw
skim planach mianowania ojca Benedykta kaznodzieją zwyczajnym w Gdańsku,
od czego jednak odstąpiono57. W momencie powierzenia mu funkcji kaznodziei
generalnego Benedykt Konopiński był przeorem w Tczewie58. Zmarł 23 lipca 1622
w Płocku, w klasztorze, w którym składał śluby zakonne59.
Promotorem bractwa różańcowego w roku tytułowej peregrynacji do
Częstochowy (1608 r.) był ojciec Jacek Wilkoński. Wśród zapisów akt kapi
tuł prowincjalnych z 1605 r. można odnaleźć informację, że uprzednio był lek
torem w klasztorze w Warce60, a także pełnił obowiązki przeora w Gdańsku
i kaznodziei w konwencie w Piotrkowie (1603)61. Śluby zakonne złożył w kon
wencie krakowskim 23 listopada 1591; mistrzem nowicjatu był wówczas ojciec
Seweryn Tarnowski62. Kapituła prowincjalna obradująca w Piotrkowie w 1596 r.
podjęła decyzję o wysłaniu Jacka Wilkońskiego na studia do Bolonii63. Historycy
53

Ibidem, vol. II, s. 105.
Ibidem, vol. II, s. 197; vide uwagi dotyczące znaczenia stopnia kaznodziei generalnego
R. Ś w i ę t o c h o w s k i, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, [w:] Dzieje teologii katolickiej
w Polsce, red. M. R e c h o w i c z, t. II: Od odrodzenia do oświecenia, cz. 2: Teologia neoscholastyczna
i jej rozwój w akademiach i szkołach zakonnych, Lublin 1975, s. 217.
55
Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, vol. VI: ab anno 1601 usque ad annum
1628, wyd. A. F r ü h w i r t h, B.M. R e i c h e r t, Rome 1902, s. 262.
56
Acta Capitulorum Provinciae, vol. II, s. 213.
57
ADK, rkps Pp 37, k. 29 v.
58
Acta Capitulorum Provinciae, vol. II, s. 220.
59
ADK, rkps Pp 79, s. 205.
60
Lectore secundario — Acta Capitulorum Provinciae, vol. II, s. 33; vide też postanowienia
kapituły w Przemyślu w 1608 r., ibidem, s. 102.
61
Kapituła prowincjalna obradująca w Poznaniu w 1603 r. zwolniła go z funkcji przeora
gdańskiego, powierzając mu zadanie kaznodziei w Piotrkowie, Acta Capitulorum Provinciae, vol. II,
s. 16; vide też ADK, Kartoteka biograficzna dominikanów polskich, Litera W, passim.
62
ADK, rkps Kr 9, s. 17; Abraham Bzowski wśród wybitnych mistrzów teologów wymienił ojca
Seweryna Tarnowskiego, vide A. B z o w s k i, Propago, s. 89; odnośnie postaci ojca Tarnowskiego
vide szerzej ADK, rkps Pr 35; S. B a r ą c z, Catalogus Patrum, s. 688; był ponadto mistrzem studen
tatu w krakowskim klasztorze, w latach 1592–1594, vide ADK, rkps Kr 20, s. 150; kapituła prowinc
jalna odbyta w Poznaniu w 1603 r. zatwierdziła jego promocję bakalarską, był wówczas przeorem
w Wilnie. Ojcowie zgromadzeni na kapitule zwrócili się z petycją o promocję magisterską dla ojca
Seweryna, vide Acta Capitulorum Provinciae, vol. II, s. 12, 13.
63
Acta Capitulorum Provinciae, vol. I, s. 533; R. Ś w i ę t o c h o w s k i, A. C h r u s z c z e w s k i,
Polonia Dominicana apud extraneos: 1520–1800, [w:] Studia nad historią dominikanów w Polsce
1222–1972, t. II, red. J. K ł o c z o w s k i, Warszawa 1975, nr 96–97, s. 480.
54
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zakonni — Michał Siejkowski oraz Wawrzyniec Teleżyński — wzmiankują ojca
Wilkońskiego, opisując najwybitniejszych przedstawicieli zakonu braci kazno
dziejów w Polsce i podkreślają jego dokonania jako spowiednika. Wilkoński był
także związany z dworem królewskim, pełniąc obowiązki kaznodziei na dworze
księcia Władysława Wazy64. Przez wiele lat był również spowiednikiem płockich
norbertanek — „w wszelkiey pokorze y kontemplacyi [...] z cnot tego Męża spodo
bawszy sobie Zakonnice Norbertanki, na znak wdzięczności y pamiątki, odmalo
wany Obraz Jego wystawiły w Klasztorze”65.
Na kartach z przeszłości bractwa różańcowego pojawia się kolejna postać:
ojciec Wacław Kurowski. Autor kroniki konwentu warszawskiego wymienił go,
opisując omawianą pielgrzymkę. Niestety, podobnie jak w przypadku Benedykta
Konopińskiego, nie dysponujemy szerszymi wiadomościami o jego działalności
zakonnej. Krakowskie „Liber studii” wymienia go wśród listy studentium forma
lium66, niestety nie precyzując zakresu lat, w których pobierał nauki w małopol
skim konwencie. Wacław Kurowski jest także wzmiankowany na liście studentów
zgłębiających wiedzę poza granicami Rzeczypospolitej. Dzięki pracy Roberta
Ś w i ę t o c h o w s k i e g o i Adama C h r u s z c z e w s k i e g o dowiadujemy się, że
niejaki Wacław zwrócił się 20 stycznia 1611 do kongregacji lubelskiej z prośbą
o zgodę na wyjazd na studia zagraniczne, gdzie 19 czerwca 1612 zdobył lektorat,
który na mocy decyzji kongregacji płockiej z 21 października 1612 musiał następ
nie „nostryfikować” w studium krakowskim 67.
Na podstawie powyższej charakterystyki postaci zaangażowanych w życie
bractwa różańcowego można śmiało stwierdzić, że konfraternia ta prowadzona
była przez jednostki nieprzeciętne. Począwszy od momentu założenia aż do chwili
pamiętnej peregrynacji do Częstochowy bractwo prowadzone było przez osoby
wyjątkowo silnie zaangażowane w promowanie wzorców religijności brackiej
i modlitwy różańcowej. Warto podkreślić, za Jędrzejem Kitowiczem, jak wysoką
pozycją i prestiżem cieszył się w zakonie braci kaznodziejów promotor bractwa
różańcowego: „Urząd promotora różańcowego jest u Dominikanów niepośledni,
idzie zaraz po lektorach szkoły, to jest nauczycielach, i musi być w zakonie dobrze
zasłużony, komu go dadzą”68.
Już Abraham Bzowski, pisząc dziełko mające na celu rozpropagowanie idei
bractw różańcowych, nadmieniał, że do władz w bractwie powinno się wybierać
64

O czym m.in. informuje nas dopisek w księdze profesji konwentu krakowskiego ADK, rkps Kr
9, s. 17; M. S i e j k o w s k i, Świątnica Pańska, s. 52.
65
Ibidem, s. 52–53; BK PAN, rkps 93, nr 744, k. 235r.
66
ADK, rkps Kr 20, s. 580.
67
ADK, rkps Pp 37, k. 25 v; R. Ś w i ę t o c h o w s k i, A. C h r u s z c z e w s k i, Polonia Do
minicana, s. 481.
68
J. K i t o w i c z, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. R. P o l l a k, Wrocław 1951,
s. 25; vide też W. A n d r z e j o w i c z, Ogrod Rożany, ks. VI, rdz. 1, s. 1–2; J. F l a g a, Bractwa religi
jne, s. 172–173.
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osoby o wyjątkowych zaletach moralnych i głębokiej religijności69. Studia zagra
niczne, na które zapewne udał się jeden z promotorów bractwa warszawskiego,
potwierdzają tezę, że tę funkcję powierzano zakonnikom o wyjątkowych predys
pozycjach. Warto bowiem za ojcem Świętochowskim podkreślić, że do zagranicz
nych szkół posyłano jedynie studentów zdolnych i należycie przygotowanych.
Przygotowania owe obejmowały: obowiązek uczestniczenia w wykładach z teolo
gii (3 lata), prowadzenia wykładu z filozofii (początkowo 3 lata, później 2) i nakaz
posługi kaznodziejskiej (2 lata). Na mocy rozporządzeń kapituły prowincjalnej
z 1596 r. wykłady należało ukończyć w studium generalnym w Krakowie. Przez
krótki czas przed wyjazdem na dalsze studia należało pozyskać stopień lektora
w Krakowie. Kandydat musiał także odznaczać się krystaliczną moralnością, zaś
świadectwo o nim wystawiali (od 1690 r.) przeor i moderatorium70.

ANEKS
Wykaz osób należących do bractwa różańcowego przy warszawskim konwencie
dominikanów od momentu jego powstania do 1609 r.
W poniższej edycji rozwiązano daty, umieszczając je w nawiasach kwadratowych,
i skróty — w nawiasach okrągłych. Tekst pozostawiono w brzmieniu oryginału.
Występujące w wykazie postacie objaśniono w przypisach rzeczowych. Przy edy
cji tekstu wzorowano się na zasadach „Instrukcji wydawniczej do źródeł histo
rycznych od XVI do połowy XIX wieku”, oprac. K. L e p s z y, Wrocław 1953,
dokonując powyższych modyfikacji.
Oryginał: Archiwum Dominikanów w Krakowie, rkps Wa 10: „Catalogus Fratrum
et Sororum Archiconfraternitatis Sacratissimi Rosarii Dulcissimi Nominis Iesu
Per Fratrem Athanasium Cieszkowic S.T.L. et in hoc Conventu Varsaviensi Sancti
Hyacinthi Pro tunc Eiusdem SS–mi Rosarii Promotorem Praed. Renovatus Et
Eiusdem Manu propria Ab Anno Redemptionis Nostrae I–mo 60–mo 4–to Ad
Annum Praesentem 1–mum 6–tmum 8–vum 7–mum Conscriptus”, s. 1–2.
Sub promotoratu R(everendissimi) P(atris) Benedicti Konopinski P(raedicatoris)
G(eneralis) ad archiconfraternitatem p(rae)dictam S(anctis)s(imi) N(ominis) I(esu)
infrascripti sunt recepti.
69
70

Vide szerzej A. B z o w s k i e g o, Rozaniec Panny Maryey, s. 271 nn.
R. Ś w i ę t o c h o w s k i, Szkolnictwo teologiczne dominikanów, s. 227–228.
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Anno: 1604. In Solennitatea Circumcisionis D(omi)ni N(ost)ri IESU Chri(sti)
[1 stycznia]1.
G(enerosus) D(ominus) Ioannes Umiastowski2
Sp(ectabilis) D(ominus) Bartholomaeus Szponer C(onsul) A(ntiquae) V(arsaviae)3
Dominus Stanislaus Budkowicz
N(obilis) D(ominus) Stanislaus Zbierzchowski
Stanislaus Sartor
N(obilis) D(ominus) Stanislaus Czosowski4
N(obilis) D(ominus) Gregorius Lizakowski
N(obilis) D(ominus) Thomas Tyssamiecki
N(obilis) D(ominus) Ioannes Bdylowski
Rel(igiosus) F(rate)r Mathias Conversu(s) Ord(inis) N(ost)ri5
N(obilis) D(ominus) Stanislaus Lupkowski6
N(obilis) D(ominus) Chrystophorus Kołacki
R(everen)du(s) D(omi)nu(s) Andreas de Grodziec Vicariu(s) Varsaviens(is)
Illustris(simus) ac G(e)ner(osus) D(ominus) Ioannes Uchański Palatinides
D(omi)n(us) Ioannes Bucinski7
D(omi)n(us) Stanislaus Caslewski
Dominu(s) Simon Grzybowic
Relig(iosus) F(rate)r Paulus Nowomieyski Ord(inis) N(ost)ri8
Re(vere)nd(us) Pater Abrahamusb Slupien Ord(inis) N(ost)ri9
a

W oryginale: in solennitatem.
Daty rozwiązano na podstawie Chronologii polskiej, red. B. W ł o d a r s k i, Warszawa 1957.
2
W 1616 r. wzmiankowany jest Jakub Umiastowski, który nadzorował robotników, vide przypis
nr 26 w: A. K a r p i ń s k i, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983,
s. 132.
3
Wywodził się zapewne z patrycjuszowskiej warszawskiej rodziny Szponerów, w 1576 r. niejaki
Bartłomiej Szponer został oskarżony o defraudację środków, ibidem, s. 106.
4
Zapewne Stanisław Czosnowski h. Pierzchała, kasztelan warszawski S. U r u s k i, Rodzina,
t. III, s. 36.
5
W konwencie warszawskim w 1607 r. przebywało ponad trzydziestu braci, vide dokument
z 10 lipca 1607, ADK, rkps Wa 85, s. 17, przy jedynie siedmiu zakonnikach umieszczono imię
i funkcję, jaką pełnili w konwencie. Ojciec Sadok Barącz w swej pracy wymienia kilku braci kon
wersów o tym imieniu, żadnego jednakże nie identyfikuje z klasztorem warszawskim, vide ADK, rkps
Pr 35 S. B a r ą c z, Catalogus Patrum, s. 443.
6
Być może tożsamy z Łubkowskim h. Bończa Stanisławem pisarzem grodzkim mielnickim oraz
sokolnikiem królewskim (1590), S. U r u s k i, Rodzina, t. X, s. 15.
7
Być może tożsamy z Janem Bucińskim, który podpisał w ziemi nurskiej elekcję w 1648 r., vide
ibidem, t. II, s. 51.
8
XIX w. historiograf zakonny Sadok Barącz wspomina Ojca Piotra Nowomiejskiego przeora
samborskiego w 1624 r. ADK, rkps Pr 35, S. B a r ą c z, Catalogus Patrum, s. 498.
b
W oryginale: Abrahamo.
9
Zapewne tożsamy z bratem Abrahamem Słupetensem asygnowanym do konwentu poznańskiego
1
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Adm(odum) R(everen)d(us) D(omi)n(us) Michael Komnetovicius
In FestoVisitationis B(eati)ss(i)mae Virg(ini)s Mariae [2 lipca]
Domin(us) Stanislaus Zusowski
Domin(us) Thomas Maniecki
Religios(us) Frater Hyacinthus Ord(inis) N(ost)ri10
Dominus Ioannes Badowski11
Dominus Stanislaus Luskowski12
Dominus Stanislaus Rotarski
Dominus Chrystophorus Janidło13
Dominus Matthaeus Jedlinski
Religi(osu)s F(rate)r Ioannes Ord(ini)s N(ost)ri de Con(ven)tu Vars(aviensi)14
G(enerosa) D(omina) Catharina Magnuszewska
Religiosus F(rate)r Albertus Ord(ini)s N(ost)ri
Gen(erosa) D(omi)na Sophia Uiazdowska
Gen(erosa) D(omi)na Margaritha Działkowska
Dorothea Młynarzonka
Lucia Ciczoszowna
Gen(erosus) D(omi)n(us) Jacobus Kobelski
Anno D(omi)ni 1608
G(enerosus) D(ominus) Ioannes Reczayski15

z klasztoru w Płocku, vide akta kapituły prowincjalnej odbytej w Poznaniu w 1603 r., Acta Capitulorum
Provinciae, vol. II, s. 17.
10
W dokumencie z 10 lipca 1607 wśród braci konwentu warszawskiego występuje Jacek
(Hyacinthus) Mleczki, ADK, rkps Wa 85, s. 17; w 1611 r. pojawia się w Krakowie vide ADK, rkps
Pr 35, S. B a r ą c z, Catalogus Patrum, s. 467 cf. ibidem, s. 281; vide też ADK, rkps Pp 37, k. 6v, 7r.
11
W ziemi warszawskiej i sochaczewskiej odnotowani są Badowscy h. Poraj, S. U r u s k i,
Rodzina, t. I, s. 63; mieszczanin warszawski Grzegorz Badowski był fundatorem obrazu Matki Boskiej
Śnieżnej umieszczonego w kaplicy Radziejowskich, vide szerzej F. N o w o w i e j s k i, Phaenix deco
ris, s. 264; J. Ł u k a s z e w i c z, Krótki opis historyczny, s. 133.
12
Vide S. U r u s k i, Rodzina, t. IX, s. 215.
13
Być może spokrewniony z mistrzem uniwersyteckim Jakubem Janidło; odnośnie do tej postaci
vide biogram autorstwa J. B i e n i a r z ó w n y, Janidło Jakub (ok. 1570–1619), PSB, t. X, s. 512.
14
Brat Jan jest wymieniony w dokumencie z 21 marca 1609, vide ADK, rkps Wa 85, s. 18.
15
Zapewne potomek Wojciecha Ręczajskiego h. Rogala zm. 1591, kasztelana warszawskiego,
vide szerzej I. G i e y s z t o r o w a, Ręczajski Wojciech, PSB, t. XXXI, s. 240–242; Jan Ręczajski był
starostą warszawskim, S. U r u s k i, Rodzina, t. XII, s. 303; t. XV, s. 207; Jan Ręczajski był w 1592 r.
posłem z ziemi warszawskiej, vide J. C h o i ń s k a –M i k a, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów,
Warszawa 1998, s. 154.
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V(enerabilis) D(ominus) Matthaeus Chełchowski16
V(enerabilis) D(ominus) Ioannes de Kolce
D(omi)nu(s) Baltazar Sturnik
D(omi)nus Stanislaus Swiderski
F(amatus) D(ominus) Martinus Łoiowski17
F(amatus) D(ominus) Chrystophorus Kasprowicz18

16

Vide Chełchowski h. Lublicz, S. U r u s k i, Rodzina, t. II, s. 159.
Zapewne przedstawiciel rodziny Łojewskich h. Belina wywodzących się z ziemi warszawskiej,
vide ibidem, t. IX, s. 350.
18
Być może przedstawiciel rodziny Kasprowicz h. Rawa, vide ibidem, t. VI, s. 251.
17
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ZBIGNIEW HUNDERT
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Instytut Nauk Historycznych

Władysławów Denhoffów dwóch*
Siódmego października 1683, w pierwszej bitwie pod Parkanami (węg.
Párkány), poległ wojewoda pomorski Władysław Denhoff1. W powszechnej opinii
przyjęło się, że doczekał się on wówczas godnej dla żołnierza śmierci, która sta
nowiła ukoronowanie jego długiej i obfitej w wojenne dokonania kariery. Czy aby
jednak na pewno? Czy przypadkiem nie imputuje się wojewodzie pomorskiemu
kariery wojskowej innego Władysława Denhoffa, który — tak samo, jak poległy
pod Parkanami wojewoda — żył i działał na arenie publicznej w czasach panowa
nia Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego? Władysław Denhoff
w literaturze historyczno–wojskowej jako dowódca regimentu pieszego w zaciągu
cudzoziemskim jest utożsamiany niemal wyłącznie z osobą późniejszego wojewody
pomorskiego2, choć w literaturze historycznej innego typu zwrócono już uwagę
na występowanie w tym samym czasie dwóch Władysławów Denhoffów: jednego
tytułowanego starostą starogardzkim, drugiego — starostą kościerskim i podko
morzym pomorskim3. Czy zatem poległy pod Parkanami wojewoda pomorski to
faktyczny oberszter zaciągu pieszego z czasów hetmańskich Jana Sobieskiego oraz
dowódca nadwornych drabantów z gwardii JKM? Jest to pytanie badawcze, na
które w niniejszym przyczynku postaram się dać odpowiedź.

*

Motywem do podjęcia badań w tym zakresie była inspirująca dyskusja z Panem dr. Jarosławem
Pietrzakiem, za którą chciałbym złożyć Mu w tym miejscu serdeczne podziękowania.
1
Najważniejsza praca na ten temat: W. O d y n i e c, Władysław Denhoff — rzecz o żołnierskim
honorze, [w:] Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego, red. K. M a t w i j o w s k i, Wrocław 1984,
s. 235–244.
2
Vide np. K. P i w a r s k i, Denhoff Władysław, [w:] PSB, t. V, 1939–1946, s. 117–118; M. W a 
g n e r, Korpus oficerski w wojsku polskim w drugiej połowie XVII wieku, Oświęcim 2014, passim;
Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupo
waniem dworskim w latach 1669–1773, Oświęcim 2014, s. 125–126.
3
Przede wszystkim vide: P. C z a p l e w s k i, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie
Prus Królewskich 1454–1772, Toruń 1921, s. 15, 20, 42, 112, 181; S. A c h r e m c z y k, Życie politycz
ne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660–1703, Olsztyn 1991, s. 40–41.
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Na duże doświadczenie wojenne wojewody pomorskiego zwrócił uwagę jesz
cze Kazimierz P i w a r s k i. W jego opinii Denhoff w młodych latach odbył wiele
kampanii wojennych i dosłużył się rangi pułkownika. Od 1664 r. do śmierci dzie
więtnaście lat później miał również nieprzerwanie utrzymywać własny regiment
pieszy, a przy tym odbyć u boku hetmana i marszałka wielkiego Jana Sobieskiego
szereg kampanii wojennych, zwłaszcza w latach 1671–1676. Przy okazji Piwarski
zwrócił uwagę na znaczną aktywność Denhoffa w życiu publicznym Prus
Królewskich, a także na starostwa, którymi dysponował: kościerskie (kościerzyń
skie), lignowieckie i skarszewskie. Przyszły wojewoda pomorski został również
zaliczony w poczet politycznych sojuszników Sobieskiego, jako opozycjonista
wobec Michała Korybuta Wiśniowieckiego — miał on bowiem podpisać akt detro
nizacji monarchy z 1 lipca 16724.
Wojenną przeszłość poległego pod Parkanami Denhoffa podkreślali również
Wacław O d y n i e c, a za nim Stanisław A c h r e m c z y k. Wskazywali oni, że
przyszły wojewoda pomorski służył w wojsku pod komendą chorążego koron
nego, a później hetmana Sobieskiego. Z przyszłym królem miał on odbyć choćby
kampanię ukrainną 1671 r. Za Gottfriedem Lengnichem oraz księdzem Pawłem
Czaplewskim Achremczyk powtórzył, że Denhoff był także pułkownikiem przy
bocznej gwardii królewskiej. Kolejne informacje, które otrzymujemy, to że
w latach 1673–1676 podkomorzy pomorski stał na czele regimentu pieszego, choć
tylko nominalnie, bo faktycznie w polu dowodzili jego zastępcy. Sam Achremczyk
wyróżnił przy tym, jako towarzysza bojów Sobieskiego, drugiego Władysława
Denhoffa, ale na podstawie wyrwanego z kontekstu fragmentu korespondencji
hetmana z małżonką nie wypowiedział się o nim zbyt pochlebnie — uznał go
bowiem za podkomendnego mniej wiernego od starosty kościerskiego i wojewody
pomorskiego5. Niemniej autor wyróżnił związki z wojskiem dwóch Władysławów
Denhoffów, choć zdecydowanie korzystniej w jego narracji wypadł późniejszy
wojewoda pomorski.
W przypadku historyków wojskowości wiele znanych im faktów determi
nowało wniosek, że starosta starogardzki oraz podkomorzy pomorski to ta sama
osoba. Prześledźmy ten problem w szczegółach, w nich bowiem zawarta będzie
odpowiedź na postawione wyżej pytanie badawcze. Osoba jednego z Władysławów
Denhoffów pojawiła się w korpusie pułkowników zaciągu niemieckiego w 1664 r.
— tak, jak przekazywał Piwarski. W pierwszym kwartale 1664 r. Denhoff objął
regiment pieszy po generale majorze Erneście Magnusie Grothauzie. Ten Denhoff,
jako dowódca regimentu pieszego, opatrzony był w rachunkach skarbowych
4

K. P i w a r s k i, Denhoff Władysław, s. 17–18.
S. A c h r e m c z y k, Życie polityczne, s. 40–41; W. O d y n i e c, Władysław Denhoff, s. 236–237.
Cf. P. C z a p l e w s k i, Senatorowie świeccy, s. 42. G. L e n g n i c h (Geschichte der Preußischen
Lande königlisch–polnischen Antheils, t. VII, Danzig 1734, s. 334) identyfikuje starostę kościerskiego
Denhoffa jako pułkownika królewskiej straży przybocznej Jana Kazimierza (Oberster über Köningl.
Lejb. Wacht) pod rokiem 1668.
5
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jednostki tytułem starosty starogardzkiego6, podobnie jak w oblacie z księgi grodz
kiej lwowskiej z 1665 r.7 Następnie, gdy w 1667 r. doszło do redukcji wojska koron
nego, w nowym kompucie obowiązującym od 1 sierpnia oraz w nowym systemie
płacy regiment pieszy Władysława Denhoffa, w sile 250 etatów, został utrzymany.
Wszystkie zachowane komputy podają tę jednostkę jedynie z urzędu sprawowa
nego przez jej dowódcę, bez podawania nazwiska. Zgodnie z częścią zachowanych
wykazów wojska z 1 sierpnia 1667 rzeczony regiment pieszy miał być opłacany
w ramach repartycji przez województwa płockie (150 porcji) oraz sandomierskie
(100 porcji). Ostatecznie jednak doszło do pewnej zmiany i 100 etatów z regimentu
starosty starogardzkiego, zamiast sandomierskiego, przyjęło do siebie wojewódz
two mazowieckie — a przynajmniej dwie jego ziemie (wiska i łomżyńska). W ten
sposób oddział pieszy starosty starogardzkiego znalazł się w 1667 r. na utrzyma
niu dwóch województw historycznego Mazowsza, co nie uległo zmianie do końca
funkcjonowania repartycji w ramach etatu pokojowego, czyli do 30 kwietnia 16738.
Jak wynika z przytoczonych faktów, to starosta starogardzki był dowódcą
regimentu pieszego od 1664 r. — i to on brał udział w kampanii podhajeckiej
w 1667 r. — jak wspominał hetman Sobieski w listach do Marii Kazimiery.
15 września marszałek wielki notował, że „Pan starosta też starogardzki lubo na
pewne praesidium naznaczony, idzie z ochoty swej przy mnie”9. Niecały tydzień
później Sobieski utyskiwał jednak na swojego podkomendnego, że „nawet i pan
starosta starogardzki w drodze mnie odstąpił, bo żona jego tak długo do niego
pisała, tak długo płakała, że się nazad wrócić musiał”10. Te fragmenty, które posłu
żyły Achremczykowi do sformułowania wyżej cytowanej opinii na temat drugiego
z Władysławów Denhoffów jako podkomendnego Sobieskiego, dowodzą, że
żołnierzem w kompucie koronnym był właśnie starosta starogardzki. Warto przy
6

AGAD, Akta Skarbowo–Wojskowe [dalej: ASW], dz. 86, sygn. 57, s. 199–200, Rachunki skar
bowe regimentu pieszego W. Denhoffa, starosty starogardzkiego z lat 1664–1667 (za rok 1663 jeszcze
regimentu Grothauza). Cf. BCzart., sygn. 2651, s. 1–399, Rolle poszczególnych kompanii z regimentu
piechoty W. Denhoffa z lat 1665–1666 (bez wskazania nazwiska i urzędu dowódcy całego regimentu
w tym okresie); J. W i m m e r, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w la
tach 1660–1667, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” [dalej: SMHW], t. VI, 1960, cz. 1,
s. 242–243.
7
Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukraini m. Lwiw [dalej: CDIAUL], F. 9, op. 1,
ks. 148, s. 1285. Za udostępnienie fotokopii tej oblaty serdecznie dziękuję Jarosławowi Pietrzakowi.
8
Vide AN Kraków, Księgi Grodzkie Sądeckie, sygn. 131, s. 331–340; BCzart., sygn. 162, s. 493–
497; BN, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej [dalej: BOZ], sygn. 1175, s. 249–252; AGAD, Archiwum
Branickich z Suchej, sygn. 42/56, k. 389–390v: Komputy wojska po wprowadzeniu etatu pokojowego
1 sierpnia 1667. Więcej na temat redukcji wojska z 1667 r., wprowadzenia repartycji oraz miejsca re
gimentu Denhoffa w tych strukturach vide Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 40–77.
9
J. Sobieski do M.K. Sobieskiej, Podhajce, 15 września 1667, [w:] Listy Jana Sobieskiego do żo
ny Marii Kazimiery, oprac. A.Z. H e l c e l, Kraków 1860, s. 121.
10
Ten do tejże, w obozie pod Kamieńcem, 21 września 1667, [w:] ibidem, s. 122. Cf. S. A c h r e m 
c z y k, Życie polityczne, s. 41.
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tym dodać, że żoną tegoż Denhoffa, czyli sprawczynią jego absencji, była daleka
krewna hetmana polnego — Elżbieta z Sobieskich Denhoffowa. Ten aspekt powi
nowactwa był dość istotny, o czym niebawem się przekonamy.
Po kampanii podhajeckiej Władysław Denhoff został wybrany posłem woj
skowym na sejm zimowy 1668 r. W instrukcji danej na kole generalnym, jak rów
nież w responsie królewskim, wymieniony był z imienia i nazwiska jako oberszter
JKM oraz starosta starogardzki11. Identycznie odnotowano go również w laudum
sejmikowym ziemi wiskiej z 28 sierpnia 167012. Źródła wspominają go także
podczas kampanii ukrainnej Sobieskiego z 1671 r. Władysław Denhoff został
wówczas komendantem jednostek w trybie piechoty niemieckiej, ulokowanych
w Mohylowie Podolskim. Wśród podległych mu oddziałów znajdował się rów
nież jego regiment pieszy13. Obecny przy oddziałach koronnych Ulryk Werdum
fakt powierzenia komendy Denhoffowi odnotował pod datą 6 października 1671.
Sam komendant został przez tego fryzyjskiego podróżnika opatrzony tytułem hra
biowskim oraz rangą pułkownika królewskiego, z wyszczególnieniem informacji,
że dysponował on własnym regimentem pieszym14. Werdum stwierdził dodat
kowo obecność obersztera i komendanta mohylowskiego na Ukrainie w styczniu
i w lutym 1672 r.15 Następnie nazwisko Denhoffa z godnością starosty starogardz
kiego i rangą dowódcy regimentu pieszego spotkamy w akcie konfederacji malkon
tentów (spisku detronizacyjnym) z 1 lipca 167216. Pod koniec 1672 r. Władysław
Denhoff, jako szef regimentu pieszego z komputu koronnego, tytułowany był już
podkomorzym pomorskim, bez wymieniania godności pułkownika bądź obersz
tera. Tak wspomina go rozkaz hetmański Sobieskiego z 4 grudnia, który wyznaczył
regimentowi Denhoffa w sile 340 porcji (czyli 90 etatów ponad stan z komputu)
leża zimowe w starostwie dybowskim w Prusach Królewskich17. Również szlachta
łomżyńska, która 23 grudnia podjęła uchwałę opłacenia tego regimentu w ramach
11

BOss., sygn. 12806, k. 68–68v, 73–73v, Instrukcja dla posłów wojskowych, wyprawionych na
sejm, obóz pod Wyszogródkiem, 27 listopada 1667, oraz odpowiedź królewska na tę instrukcję,
Warszawa, 18 marca 1668.
12
BPAU/PAN Kraków, sygn. 8350, k. 372v, Laudum sejmikowe ziemi wiskiej, Wizna, 28 sierpnia
1670.
13
Dispositia wojska po różnych fortecach [październik/listopad 1671], [w:] Pisma do wieku
i spraw Jana Sobieskiego, t. I, cz. 1, oprac. F. K l u c z y c k i, Kraków 1880, s. 702. Cf. Kolokacja woj
ska koronnego na zimową konsystencję w Ukrainie rozłożonego, r. 1671, [w:] Ojczyste spominki w pi
smach do dziejów dawnej Polski, oprac. A. G r a b o w s k i, t. I, Kraków 1845 s. 183.
14
U. W e r d u m, Dziennik podróży 1670–1672. Dziennik wyprawy polowej 1671, oprac. D. M i 
l e w s k i, Warszawa 2012, s. 236.
15
Ibidem, s. 179–180.
16
Akt konfederacji malkontentów zawiązanej w Warszawie, dnia 1 lipca 1672 r. po zerwaniu sej
mu, [w:] Pisma do wieku, t. I, cz. 2, Kraków 1881, s. 1004; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem,
s. 119–120.
17
AGAD, Archiwum Zamoyskich, sygn. 3112, s. 385, 387, Dystrybuta starostw i dzierżaw na re
gimenty trybem cudzoziemskim służące, w województwach brzeskim–kujawskim i inowrocławskim
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repartycji województwa mazowieckiego, opatrzyła Denhoffa rangą podkomorzego
pomorskiego, także bez zastosowania tytułu pułkownika królewskiego18. W ramach
rozbudowy wojska do etatu wojennego w maju 1673 r. patron regimentu pieszego,
zaliczonego do starego zaciągu, Władysław Denhoff, występował ponownie jako
podkomorzy pomorski19.
W świetle powyżej przytoczonych faktów rzeczywiście można uznać, że sta
rosta starogardzki i podkomorzy pomorski to ta sama osoba. Wątpliwości wzbudza
jednak to, że Denhoff, który był pułkownikiem zaciągu pieszego, nigdy równo
cześnie nie był tytułowany starostą starogardzkim oraz podkomorzym pomorskim.
Dziwi to tym bardziej, że dopiero dokumentacja z końca 1672 r. podkomorzym
pomorskim określa patrona regimentu pieszego z komputu koronnego, podczas
gdy znane ustalenia dowodzą, że osoba o imieniu i nazwisku Władysław Denhoff
została tym urzędnikiem w 1668 r.20 Była to bardzo wysoka godność, dlaczego
zatem do połowy 1672 r. nikt pułkownika pieszego Denhoffa tak nie nazywał?
Z innego źródła wiemy przecież, że Władysław Denhoff, jako podkomorzy pomor
ski, został odnotowany podczas ślubu Michała Korybuta z Eleonorą Habsburżanką
27 lutego 1670. Bartłomiej Piestrzecki, informator matki królewskiej, księżnej
Gryzeldy z Zamoyskich Wiśniowieckiej, pisał do swojej patronki o asyście zbroj
nej monarchy m.in. to, że „za karetami drabantów z halabardami w barwie zło
temi po[d] kornetem sto koni, którym komenderował pan Denhoff, podkomorzy
pomorski”21. Ta informacja jest szczególnie cenna, pokazuje nam bowiem, że
Michał Korybut odziedziczył nadworny oddział drabantów (czyli rajtarów) po
Janie Kazimierzu, a dowódcą tego oddziału pozostał Władysław Denhoff22, wcze
śniej starosta kościerski, od 1668 r. podkomorzy pomorski. Te fakty coraz bardziej
komplikują nam sytuację — jak zatem należy rozwiązać istniejący problem?
na konsystencją, hiberna zaś w prowincji pruskiej, stanęła w Szczebrzeszynie, 4 decembris 1672;
Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 368–369.
18
BPAU/PAN Kraków, sygn. 8331, k. 354v, Laudum sejmikowe ziemi łomżyńskiej, Łomża,
23 grudnia 1672.
19
Vide np. AGAD, ASW, dz. 86, sygn. 61, k. 3v, Komput wojska JKM Rzptej polskiego i cudzo
ziemskiego zaciągu, starego i nowego podług ordynacyi Rzptej na sejmie anno 1673 uczynionej i po
stanowionej; J. W i m m e r, Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w la
tach 1673–1679, SMHW, t. VII, 1961, cz. 2, s. 428–429; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem,
s. 364.
20
P. C z a p l e w s k i, Senatorowie świeccy, s. 42; Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII
wieku, red. A. G ą s i o r o w s k i, t. V: Pomorze — Prusy Królewskie, z. 2: Urzędnicy Prus Królewskich
XV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. M i k u l s k i, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 131–132.
Zgodnie z ostatnią z cytowanych pozycji, W. Denhoff miał otrzymać godność podkomorzego pomor
skiego 3 sierpnia 1668.
21
BN, BOZ, sygn. 1175, s. 506, B. Piestrzecki do G. Wiśniowieckiej, Częstochowa, 28 lutego
1670; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 151.
22
Więcej vide: Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 218. Cf. M. N a g i e l s k i, Liczebność
i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego Wazy (1648–1668), Warszawa 1989, s. 104.
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Pewną przesłankę do rozwikłania tej spornej kwestii zawiera w sobie wspo
minana już uchwała sejmikowa ziemi łomżyńskiej. W niej bowiem zapisano,
że przynależna do sejmiku łomżyńskiego część regimentu pieszego w grudniu
1672 r. pozostawała „natenczas” pod imieniem podkomorzego pomorskiego23. Ten
zapis pośrednio sugeruje, że w rzeczonej jednostce mogło dojść do zmiany szefa
oddziału i — jak udało się ustalić — rzeczywiście tak było. Żadnych wątpliwości
nie pozostawia nam regestr dokumentów wystawionych przez kancelarię koronną
w 1672 r. Zgodnie z nim, 26 sierpnia król Michał wydał w Janowcu dokument
nadania starostwa starogardzkiego Władysławowi Denhoffowi, podkomorzemu
pomorskiemu, po zmarłym Denhoffie. Tuż pod tą notą zawarto kolejną, która
przekazuje, że także 26 sierpnia kancelaria koronna wydała list przypowiedni na
regiment pieszy w zaciągu cudzoziemskim Władysławowi Denhoffowi, podko
morzemu pomorskiemu24. Zestawiając informacje z regestru Metryki Koronnej
z wyżej przytoczonymi faktami, należy stwierdzić, że Władysław Denhoff, póź
niejszy wojewoda pomorski, przejął w 1672 r. regiment pieszy po swoim kuzynie
a na dodatek imienniku, dysponującym starostwem starogardzkim. Z racji, że jed
nego Władysława Denhoffa zastąpił drugi Władysław Denhoff łatwo można było
się pomylić, co uczynił już Piwarski, który uznał, że zmarły w 1683 r. śmiercią
żołnierza wojewoda pomorski utrzymywał w kompucie koronnym regiment pie
szy nieprzerwanie od 1664 r. W rzeczywiści objął go dopiero w sierpniu 1672 r.
i w przeciwieństwie do poprzednika nie sprawował faktycznej funkcji oficera
w komputowym zaciągu niemieckim.
W związku z powyższym Denhoff, starosta starogardzki, bez wątpienia nie był
tożsamy z Denhoffem, podkomorzym pomorskim. Pierwszy z nich był faktycznym
oficerem zaciągu niemieckiego jako oberszter JKM w latach 1664–1672 — i to
właśnie on był wiernym podkomendnym Sobieskiego, a nie późniejszy wojewoda
pomorski. To on podpisał przecież akt konfederacji malkontentów 1 lipca 1672
— i to właśnie jego powinniśmy zaliczyć do polityczno–wojskowego otocze
nia marszałka i hetmana wielkiego. Na ostatni z tych aspektów wpływa choćby
fakt, że Sobieski, tworząc swe zaplecze polityczne na gruncie wojska, nierzadko
opierał się na osobach z nim spokrewnionych i spowinowaconych, czego wyra
zem (w „przedkrólewskim” okresie działalności) jest choćby promocja szwagra,
Ludwika Maligny d’Arquien, kuzynów Daniłowiczów — starosty parczowskiego
Jana Karola oraz starosty boreckiego Mikołaja, czy siostrzeńca, Aleksandra Janusza
Zasławskiego–Ostrogskiego25. Władysław Denhoff bez wątpienia wpisywał się
23

BPAU/PAN Kraków, sygn. 8331, k. 354v, Laudum sejmikowe ziemi łomżyńskiej, Łomża,
23 grudnia 1672.
24
AGAD, Metryka Koronna, Sigillata, sygn. 12, k. 23, Informacje o nadaniu W. Denhoffowi, pod
komorzemu pomorskiemu, starostwa starogardzkiego oraz regimentu pieszego, Janowiec, 26 sierpnia
1672.
25
Vide Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 169.
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w tę zależność jako małżonek Elżbiety z Sobieskich, która korzystała przecież
z hetmańskiej opieki26.
Zidentyfikowanie wojskowego itinerarium obu Władysławów Denhoffów
do momentu śmierci jednego z nich w 1672 r. bez wątpienia ułatwia zrozumienie
ich aktywności publicznej. Zgodnie z ostatnimi badaniami historyków staropol
skiego parlamentaryzmu, obaj Denhoffowie byli aktywni na polu sejmikowym
Prus Królewskich. W przypadku samego tylko panowania Michała Korybuta
dwóch Władysławów Denhoffów posłowało równocześnie na sejm koronacyjny
w 1669 r. oraz na pierwszy sejm 1670 r. Dodatkowo, przyszły wojewoda pomorski
brał udział w obradach pierwszego sejmu 1672 r., czego natomiast nie mógł uczy
nić starosta starogardzki, który jako komendant mohylewski przebywał na połu
dniowo–wschodnim obszarze działań wojennych27.
Zbliżając się do końca niniejszych rozważań, należy jeszcze zaznaczyć, że
nie tylko historycy mylili obu Władysławów Denhoffów, lecz także bezpośredni
świadkowie ich życia i działalności. Przykładowo, w rachunkach sejmowych pod
skarbiego wielkiego koronnego Jana Kazimierza Krasińskiego z 1668 r., które
obejmują rozliczenia z regimentem Władysława Denhoffa z lat 1663–1667 oraz
wcześniejsze, szef tego oddziału trzykrotnie został zapisany w odmienny sposób:
najpierw jako Wacław Denhoff starosta starogardzki, później jako Denhoff sta
rosta kościerski (jako następca w dowodzeniu regimentem Grothauza), a następ
nie jako Denhoff starosta starogardzki28. W rezultacie ten sam podskarbi w maju
1668 r. wystawił regimentowi Denhoffa asygnację na zapłacenie sumy 1200 zł
z czterech podymnych ziemi halickiej, zgodnie z deklaracją komisji lwowskiej
1667 r. Asygnację zaadresował jednak na Denhoffa starostę kościerskiego, a nie

26

Osoby Elżbiety z Sobieskich i jej kolejnych mężów — W. Denhoffa oraz Jana Górzyńskiego
— są ostatnio przedmiotem zainteresowań badawczych Jarosława Pietrzaka. W ich efekcie powstał
choćby popularny biogram Elżbiety, zamieszczony na witrynie internetowej. Vide J. P i e t r z a k,
Elżbieta z Sobieskich Gorzeńska i jej portret trumienny w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu,
<http://www.wilanow–palac.pl/elzbieta_z_sobieskich_gorzenska_i_jej_portret_trumienny_w_zbiorach_
muzeum_narodowego_w_poznaniu.html> [dostęp: 12 października 2015].
27
Vide: Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku, oprac. K. P r z y b o ś, M. F e r e n c ; Kraków
2004, s. 95 (aneks); Diariusz sejmu nadzwyczajnego 1670 roku, oprac. K. P r z y b o ś, M. F e r e n c,
Kraków 2004, s. 116; K. P r z y b o ś, Sejm zwyczajny w Warszawie 26 stycznia — 14 marca 1672 roku,
[w:] Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego, red.
B. R o k, J. M a r o ń, Toruń 2006, s. 576; L.A. W i e r z b i c k i, Marszałkowie i parlamentarzyści.
Studia z dziejów sejmu polskiego w XVII wieku, Warszawa 2014, s. 144. Warto wspomnieć, że obaj
Denhoffowie podpisali z województwem pomorskim suffragia Michała Korybuta w 1669 r. Vide
AGAD, Nabytki Niedokumentowe Oddziału I, sygn. 199, k. 445, Sufragia województw i ziem koron
nych i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zgodnie na najjaśniejszego króla Michała obranego [...].
Dane między Warszawą a Wolą dnia 19 czerwca 1669.
28
Vide AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, dz. II, sygn. 61, k. 73v, 80, 92, Rachunki sejmowe 1668.
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starogardzkiego29 — choć bez wątpienia chodziło o oddział tego ostatniego.
Widzimy zatem, że takie pomyłki, jak wyżej wykazane, są dodatkowym powodem
błędów popełnianych dotąd przez historyków.
Reasumując całość rozważań: poległy pod Parkanami w 1683 r. wojewoda
pomorski Władysław Denhoff nie miał na swoim koncie tak wielkiego doświad
czenia wojennego, jak się dotychczas wydawało, przypisywano mu bowiem
działalność jego kuzyna, noszącego to samo imię i nazwisko. W rzeczywistości
wojewoda pomorski, jako członek dworu królewskiego Jana Kazimierza30, otrzy
mał dowództwo nad kornetem (kompanią, a zapewne lejbkompanią) nadwornych
drabantów JKM — i godność tę zatrzymał w czasach Michała Korybuta. W zasa
dzie to była jedyna znana na ten moment jego funkcja wojskowa, choć o cha
rakterze typowo reprezentacyjnym, sprzed 1672 r. Przyszły wojewoda pomorski
jako jeden z dowódców gwardii Michała Korybuta nie mógł być raczej aktyw
nym opozycjonistą, w przeciwieństwie do kuzyna, który podpisał akt detronizacji
monarchy w lipcu 1672 r. W przypadku starosty starogardzkiego, wzięcie udziału
w nieudanej akcji detronizacyjnej króla na przełomie czerwca i lipca 1672 r.31 było
jego ostatnią zidentyfikowaną aktywnością, niebawem po tym zmarł w nieznanych
jak dotąd okolicznościach (śmierć musiała nastąpić między 1 lipca a 26 sierpnia
1672). Następnie podkomorzy pomorski przejął jego regiment pieszy na mocy
królewskiego listu przypowiedniego, zapewne za zgodą hetmana wielkiego, który
w tym wypadku nie kontestował decyzji Michała Korybuta, jak to bywało w innych
przypadkach królewskich ruchów kadrowych z lat 1669–167332. Ponadto objął sta
rostwo starogardzkie, które jednak już w 1673 r., za pośrednictwem wdowy po
pułkowniku, otrzymał inny oberszter — Jan Górzyński, drugi małżonek Elżbiety
z Sobieskich, a także późniejszy wieloletni dowódca regimentu arkabuzerów gwar
dii królewskiej Jana III33. Fakt przejęcia regimentu jednego Władysława Denhoffa
przez drugiego był trudno uchwytny, toteż łatwo było połączyć ich życiorysy
w jeden. Teraz już jednak wiemy, gdzie krył się błąd, który zmylił kilka pokoleń
badaczy.
29

CDIAUL, F. 5, op. 1, ks. 164, s. 828–830, Asygnacja J.K. Krasińskiego na zapłatę 1200 zł wg
deklaracji komisji lwowskiej 1667 r., Warszawa, 16 maja 1668. Cf. Z. H u n d e r t, Między buławą
a tronem, s. 87.
30
Na to, że w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XVII w. W. Denhoff starosta kościerski był
dworzaninem królewskim, zwracali uwagę m.in. W. O d y n i e c, Władysław Denhoff, s. 236;
S. A c h r e m c z y k, Życie polityczne, s. 40.
31
Więcej vide L.A. W i e r z b i c k i, Bunt malkontentów w połowie 1672 roku, [w:] Wobec króla
i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI–XVIII wieku, red. E. D u b a s – U r w a n o w i c z, J. U r w a 
n o w i c z, Kraków 2012, s. 377–390; Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 324–327.
32
Vide Z. H u n d e r t, Między buławą a tronem, s. 153–171 i n. Dowodem na akceptację decyzji
kadrowej króla przez Sobieskiego było na pewno uwzględnienie w hetmańskiej dystrybucji hiberno
wej regimentu po zmarłym staroście starogardzkim jako oddziału podkomorzego pomorskiego. Vide
przypis 17.
33
P. C z a p l e w s k i, Senatorowie świeccy, s. 181–182.
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Czy relacja ze źródeł może zastąpić
znajomość literatury przedmiotu?
Uwagi do książek Moniki Maludzińskiej
Niniejszy artykuł recenzyjny poświęcony jest dwóm wydanym w przeciągu jednego
roku książkom Moniki M a l u d z i ń s k i e j. Obydwie monografie łączy zarówno temat,
czyli zjawisko ubóstwa w dobie stanisławowskiej, jaki i zadeklarowany przez autorkę
obszar badawczy, ograniczający się przede wszystkim do Warszawy. Różni je natomiast
podstawa źródłowa: pierwsza z nich, poświęcona zamieszkującym stolicę żebrakom
i włóczęgom1, oparta została na bogatym materiale archiwalnym, gdy tymczasem
w książce chronologicznie drugiej (choć z logicznego punktu widzenia należałoby ją za
pewne uznać za pierwszą), opisującej poglądy oświeceniowych publicystów na kwestię
biedy2, wykorzystane zostały materiały drukowane: prasa, druki ulotne, traktaty. Różnice
te uznać jednak należy za drugorzędne w stosunku do jednorodnej tematyki, identycznej
metody badawczej, sprowadzającej się przede wszystkim do dokładnego opisu źródeł,
zbliżonej zawartości bibliografii oraz jednolitego sposobu postrzegania zjawiska ubó
stwa w epoce stanisławowskiej3. W takiej sytuacji zasadne wydaje się traktowanie oby
dwu książek jako spójnej całości, tylko ze względu na znaczną objętość wydanej w dwóch
tomach4. Z punktu widzenia recenzenta dodatkowym argumentem jest tu fakt, że do obu
1

M. M a l u d z i ń s k a, „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem”. Żebracy i włóczędzy
w stanisławowskiej Warszawie, Warszawa 2014.
2
Eadem, „Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próżnujących”. Walka z ubóstwem w Warszawie na
tle sytuacji społeczno–gospodarczej Rzeczypospolitej w dyskursie publicystycznym drugiej połowy
XVIII wieku, Warszawa 2015.
3
Czytelnik przeglądający jednocześnie oba tomy łatwo też w nich dostrzeże bardzo podobnie
brzmiące sformułowania (dotyczy to zwłaszcza wstępów) oraz akapity powtarzające już wcześniej
poczynione ustalenia.
4
Postrzeganie obydwu książek jako dwóch tomów tworzących jedną monografię skutkować też
będzie w tej recenzji zapisem odniesień do wybranych fragmentów recenzowanych tu prac. Dla
oszczędności miejsca przypisy do „Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem...” wprowadzane
będą jako I, a do „Kraj jest nieszczęśliwy...” jako II.
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prac można mieć niemal identyczne zastrzeżenia. Ich prezentację należy jednak poprze
dzić krótkim omówieniem zawartości obu monografii.
Książka „»Próżnowanie stało się powszechnym nałogiem«...” składa się, obok wstę
pu, zakończenia, aneksów, indeksów i bibliografii, z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich
stanowi wprowadzenie do poruszanego zagadnienia. Po bardzo krótkim opisie populacji
stanisławowskiej Warszawy, uwaga została w nim skoncentrowana na poszukiwaniu
przyczyn trapiącego ówczesne społeczeństwo problemu żebractwa. Zdaniem autorki
wiązać je należy z kryzysem gospodarczym, ciągłym przybywaniem do stolicy kolejnych
fal ludzi luźnych, konkurujących między sobą o ograniczoną pulę miejsc pracy, co pro
wadziło do niskich płac i dużych trudności ze znalezieniem zatrudnienia. W takiej sytu
acji wiele osób rezygnowało z poszukiwania pracy i próbowało utrzymać się z żebrania
(I, s. 55). Zjawisko to pogłębiane było przez nieefektywny system pomocy ubogim, brak
skutecznej kontroli nad nimi oraz niewydolny system edukacji. Autorka nieco miejsca
poświęca też opisowi przyczyn ubóstwa określonych mianem „innych”. Znalazły się
wśród nich: patologie rodzin, rozwody, unikanie służby w wojsku, epidemie, osierocenie,
choroby i starość (I, s. 102–117). Zaprezentowane analizy, oparte w znacznym stopniu na
materiale pochodzącym z zeznań składanych przed instygatorami marszałkowskimi, po
zwalają na bliższe przedstawienie życiorysów i sytuacji niektórych żebraków5.
Wiele ciekawych informacji przynosi rozdział drugi. Korzystając ze spisów pensjo
nariuszy miejskich szpitali, przytułków i domów pracy, autorka podjęła próbę dokonania
społeczno–demograficznej charakterystyki warszawskich żebraków. Czytelnik odnaleźć
tu może dane dotyczące ich pochodzenia terytorialnego (przybysze spoza stolicy stano
wić mieli około 2/3 badanej populacji — I, s. 159), wieku czy stanu cywilnego (często
pojawiały się tu osoby owdowiałe — I, s. 170) oraz społecznego. Zainteresowanie budzą
też rezultaty przeprowadzanych w Warszawie obław na żebraków. Pierwsza z nich, z 2 li
stopada 1791, zakończyła się schwytaniem 502 osób. W następnej, z 23 grudnia tego sa
mego roku, złapano 633 żebraków. W kolejnych latach obławy kończyły się zazwyczaj
zbliżonymi rezultatami (I, s. 136–138). Pochodzące z nich informacje pozwalają na okre
ślenie skali badanego zjawiska, a w każdym razie jego dolnej granicy. Autorka zwraca
też uwagę na fakt, że wielu schwytanych uciekało z zakładów opieki, a część z nich wy
puszczano, co mogło prowadzić do tego, że danego żebraka łapano kilkukrotnie. W roz
dziale nieco miejsca poświęcono też życiu codziennemu przedstawicieli opisywanej
grupy.
Ostatni rozdział, dotyczący polityki władz wobec żebraków, jest najobszerniejszy
i zajmuje połowę pracy. Pomijając bardzo lakoniczny, zaledwie kilkunastostronicowy
opis stosunku władz do problemu ubóstwa w latach 1496–1764, zawiera on przede
wszystkim niezwykle szczegółową relację z działań podejmowanych przez różnego ro
dzaju instytucje policyjne w epoce stanisławowskiej. Czytelnik może dzięki niej poznać
wyniki wielkokrotnych kontroli warszawskich szpitali i przytułków, przychody i wydatki
poszczególnych instytucji, skład ich kierownictwa. Wiele miejsca zajmuje opis kolej

5

Na znaczenie tego źródła już dawno uwagę zwracała Zofia Turska, vide Z rontem marszałkow
skim przez Warszawę. Zeznania oskarżonych z lat 1787–1794, oprac. Z. T u r s k a, Warszawa 1961.
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nych programów zwalczania biedy, prób utworzenia zakładów pracy przymusowej,
kwest i działań na rzecz sierot. Choć z projektów takich zazwyczaj wiele nie wynikało,
skoro padały one zwykle ofiarą politycznych zawirowań i braku finansowania, z pewno
ścią stanowią ciekawy przyczynek do dziejów polskiej administracji. Oparcie wywodu
na dokumentach wytworzonych przez różnorodne centralne organizacje policyjne spra
wia jednak, że ta część pracy staje się przede wszystkim obszernym i bardzo szczegóło
wym studium z dziejów instytucji szpitalnych i kontrolnych, opartym na wyczerpującej
kwerendzie wytworzonych przez nie źródeł. Skupienie uwagi na tych zagadnieniach oraz
wyraźna dysproporcja między rozdziałami, gdzie policji poświęcono więcej miejsca niż
samym tytułowym żebrakom, można łatwo wyjaśnić. Wynika to przede wszystkim z pro
blemów źródłowych, z powodu których o działalności instytucji policyjnych i przygoto
wywanych przez nie projektach — nawet niezrealizowanych — można powiedzieć
znacznie więcej niż o samych żebrakach i ich egzystencji.
Druga z recenzowanych monografii — „»Kraj jest nieszczęśliwy, że ma ludzi próż
nujących«...” — także podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy z nich, oparty
głównie na opracowaniach, zawiera krótką prezentację poglądów wybranych filozofów
na kwestię biedy. Zaczynając od Platona a na Monteskiuszu i innych twórcach oświece
niowych kończąc, autorka omawia kwestie takie jak: żywione przez danego myśliciela
przekonania dotyczące przyczyn ubóstwa, proponowane formy walki z nim, rolę jaką po
winny w niej pełnić instytucje i społeczności. Ponieważ rozdział ten ma przede wszyst
kim charakter sprawozdawczy, brak w nim nowych ustaleń czy pogłębionej analizy, jest
on po prostu wprowadzeniem do dalszych rozważań.
Kolejne, znacznie obszerniejsze rozdziały zawierają dokładne omówienie wypowie
dzi na temat ubóstwa, które odnaleźć można w tekstach polskich publicystów oświece
niowych. W rozdziale drugim przedstawione zostały opinie na temat źródeł i konsekwen
cji biedy. Zdaniem autorki, szczególne znaczenie przypisywano tu dominacji magnaterii,
której niewłaściwa polityka doprowadzić miała do pogorszenia sytuacji ekonomicznej
pozostałych grup społecznych, w tym przede wszystkim chłopów i mieszczaństwa
(II, s. 49). Za panującą w Rzeczypospolitej biedę i w konsekwencji wzrost liczby żebra
ków i włóczęgów odpowiadać więc miały zjawiska takie jak: wyzysk poddanych, rozpi
janie ich, hamowanie aktywności gospodarczej miast, skłonność do nabywania produk
tów luksusowych za granicami kraju w miejsce popierania rozwoju lokalnej produkcji.
Poważną krytykę budziła też postawa władz państwowych, które wykazywać się miały
niewystarczającą aktywnością zarówno w kwestii poprawy stanu gospodarki, jak i zwal
czania patologii. Obok czynników politycznych, publicyści poświęcali też wiele uwagi
zjawiskom, które określić można mianem społeczno–kulturowych. Należały do nich:
brak poszanowania pracy, niewypełnianie funkcji wychowawczych przez rodzinę, leni
stwo, alkoholizm, społeczne przyzwolenie na żebranie. Zdaniem publicystów, ratunkiem
mogłaby być powszechna edukacja, obejmująca nie tylko naukę pisania czy liczenia, ale
też podstaw zawodu (rzemiosła lub rolnictwa) oraz wpajanie właściwych postaw
moralnych.
Rozdział trzeci zawiera listę proponowanych w oświeceniowej publicystyce środ
ków zaradczych, począwszy od większej aktywności władz państwowych, rozwoju pro
dukcji krajowej i wzrostu poszanowania pracy, poprzez reformy instytucji edukacyjnych,
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szpitalnych i policyjnych, a na zakazie żebrania i surowszych karach za włóczęgostwo
skończywszy. Wszystkie postulaty przedstawione zostały w układzie problemowym,
w większości przypadków bez starania o umieszczenie ich w szerszym kontekście poglą
dów danego publicysty, obozu politycznego, do którego on należał, konkretnego momen
tu ich wyartykułowania. W identyczny sposób została też zresztą uporządkowana zawar
tość rozdziału drugiego.
Książkę wieńczy stosunkowo obszerne zakończenie, w którym znalazło się miejsce
na omówienie rozwiązań instytucjonalnych funkcjonujących na Zachodzie (przede
wszystkim w Anglii, Holandii, Francji i państwach niemieckich) oraz rekapitulację pod
stawowych ustaleń pracy. Autorka ponownie w skróconej formie referuje poglądy oświe
ceniowych publicystów na przyczyny biedy oraz metody jej zwalczania, a następnie
zwraca uwagę na znaczenie reform przeprowadzonych podczas trwania Sejmu
Czteroletniego. Szczególną rolę odegrała tu zwłaszcza Komisja Policji Obojga Narodów,
która podjęła szereg działań zmierzających do poddania żebraków i ludzi luźnych kon
troli administracyjnej, przeprowadzała obławy na nich, nadzorowała szpitale. Równo
cześnie autorka zauważa, że działania takie, oparte na policyjnym przymusie, nie spotka
ły się z pozytywną reakcją żebraków, którzy „nie dostrzegali, że potrzebują pomocy
i opierali się nowym rozporządzeniom” (II, s. 250). Wydarzenia polityczne doprowadziły
zresztą do szybkiego upadku Komisji i w ten sposób zakończyły „krótki okres skutecznej
walki z ubóstwem” (II, s. 249). Wyrażoną przez autorkę generalnie pozytywną ocenę
działań policyjnych podjętych u schyłku istnienia Rzeczypospolitej oraz interpretowanie
wzrostu państwowej kontroli jako przejawu postępu uznać należy zresztą za podstawową
tezę obu recenzowanych tu książek.
Do pracy dołączone zostały dwa aneksy. Za szczególnie interesujący uznać należy
pierwszy z nich, będący zestawieniem pochodzących z prasy warszawskiej opisów za
chodnich sposobów walki z biedą i żebractwem. Pozostaje tylko żałować, że materiał
ten, podobnie zresztą jak dołączone do książki ilustracje, nie został wykorzystany w jej
części analitycznej.
Przedstawione powyżej, z konieczności bardzo lakoniczne, skoro obydwie książki
liczą razem ponad 800 stron, omówienie zawartości recenzowanych monografii uwi
docznia nakład pracy włożonej przez autorkę w ich przygotowanie. Uznając jej wysiłek,
trzeba jednak stwierdzić, że jego efekty nie zawsze są w pełni zadowalające, a czasem
budzą wręcz poważne zastrzeżenia. Ich prezentację wypada jednak poprzedzić wskaza
niem na zalety obydwu prac. Wydaje się, że najważniejszą z nich jest sama tematyka
świadcząca o gotowości autorki do podejmowania zagadnień trudnych i niecieszących
się w ostatnich latach szczególną popularnością. Jak wielokrotnie już zauważono, w kra
jowej historiografii doszło do wyraźnego spadku zainteresowania historią społeczną na
rzecz prac z zakresu dziejów politycznych6. Co więcej, jeśli już studia poświęcone dzie
jom społecznym się pojawiają, z reguły dotyczą one elit — szlachta, arystokracja, burżu
azja czy inteligencja są znacznie częściej opisywane niż grupy zajmujące niższe pozycje,

6

J. K o c h a n o w i c z, A. S o s n o w s k a, Historia gospodarcza Polski przedrozbiorowej — po
rzucone terytorium?, RDSG, t. LXXI, 2011, s. 7–32.
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choć to te drugie stanowiły przeważającą część populacji. W takiej sytuacji z całą pew
nością przyklasnąć należy decyzji Maludzińskiej, aby przedmiotem swych monografii
uczynić żebraków i włóczęgów zamieszkujących stanisławowską Warszawę. Wybór taki
oznaczał wszak konieczność sięgnięcia po rzadziej przez historyków wykorzystywane
źródła, poszukiwania informacji w dokumentach wytworzonych przez elity na potrzeby
elit, gdzie żebracy pojawiają się tylko pośrednio, poprzez opis, a nie własne wypowiedzi
przedstawiające ich doświadczenia i wizję świata. Jakość wykonanej przez autorkę kwe
rendy archiwalnej, wykorzystanej zwłaszcza w pierwszej z recenzowanych tu książek,
ocenić trzeba wysoko.
Niestety, obok wymienionych tu zalet obydwu monografii, związanych zwłaszcza
z dużą pracowitością autorki, wskazać też należy na ich słabsze strony. Wydaje się, że
u źródła większości zarzutów, które można postawić recenzowanym książkom, leży pre
ferowanie w nich metody opisowej. Wbrew temu co twierdzi sama autorka (I, s. 13;
II, s. 17), wybór takiego podejścia nie służy dobrze realizacji postawionych przed mono
grafiami zadań badawczych. Zdecydowana przewaga opisu nad analizą sprawia, że czy
telnik odnajdzie tu wprawdzie dokładną relację z zawartości źródeł archiwalnych oraz
publicystyki, ale już znacznie mniej oryginalnych wniosków i spójnej interpretacji bada
nych zjawisk. Co gorsza, autorka w bardzo niewielkim stopniu odnosi się do literatury
przedmiotu, broniąc się twierdzeniem, że o warszawskich żebrakach historycy dotąd nie
wiele pisali (I, s. 14; II, s. 17). Pogląd taki można jednak uznać jedynie w przypadku
bardzo wąskiego pojmowania tematyki recenzowanych książek. Za przykład posłużyć
mogą cztery nieprzywoływane w recenzowanych pracach monografie autorstwa
Mirosława F r a n č i ć i a7, Moniki P i o t r o w s k i e j – M a r c h e w y8 i Cezarego K u k l o9.
Można domyślać się, że pierwsza z nich nie znalazła się w bibliografii, bo dotyczy inne
go miasta, druga z powodu odmiennego zakresu chronologicznego, a prace demograficz
ne właśnie ze względu na swój demograficzny charakter. W każdym jednak przypadku
pominięcie takie stanowiło poważny błąd, prowadzący do znacznego zawężenia perspek
tywy. Rezygnując z wykorzystania wyników badań Frančićia, choćby po to, aby stwier
dzić, że w jakichś aspektach sytuacja panująca w Warszawie odbiegała od krakowskiej,
autorka ograniczyła zasięg swoich wniosków i utraciła szansę do testowania wielu hipo
tez, porównywania stolicy z innym ważnym ośrodkiem miejskim10. Do jeszcze poważ
7

M. F r a n č i ć, Ludzie luźni w osiemnastowiecznym Krakowie, Wrocław 1967.
M. P i o t r o w s k a – M a r c h e w a, Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii pu
blicznej w latach 1815–1863, Toruń 2004.
9
C. K u k l o, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991; idem, Kobieta samotna
w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczpospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno–społeczne,
Białystok 1998.
10
Zjawisko celowego zawężania perspektywy badawczej dostrzec można najwyraźniej w tomie
poświęconym oświeceniowej publicystyce. Choć autorzy analizowanych w nim prac pisali na temat
zjawiska biedy w całej Rzeczypospolitej, w tytule książki pojawia się określenie „walka z ubóstwem
w Warszawie”. Nie oznacza ono jednak, że z ówczesnej publicystyki wybrane zostały jedynie passusy
na temat stolicy — Maludzińska opisuje poglądy odnoszące się do całego państwa, ale przedstawia je
jako dotyczące przede wszystkim jednego miasta.
8
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niejszych konsekwencji prowadzi pominięcie w bibliografiach książki Piotrowskiej–
Marchewy. Zawarte w tej monografii rozważania, prowadzone na znacznie wyższym
poziomie teoretycznym i z większą świadomością metodologiczną, pomogłyby Malu
dzińskej ustrzec się wielu błędów poczynionych w tomie dotyczącym dyskursu. Z kolei
niezaznajomienie się przez autorkę z pracami Cezarego Kuklo doprowadziło do pomyłek
w rozważaniach dotyczących demografii warszawskich żebraków, co zostanie szerzej
omówione w dalszej części artykułu, a także zaprzepaszczenia okazji do porównania
Warszawy z sześcioma innymi miastami11.
Nawet zresztą pojawienie się jakiejś pracy w bibliografii nie musi wcale gwaranto
wać, że autorka będzie ją szerzej wykorzystywać. W obydwu książkach dominuje bo
wiem praktyka krótkiego wspominania o literaturze przedmiotów we wstępach (sprowa
dzające się z reguły jedynie do podania zapisu bibliograficznego danej pozycji bez
odnoszenia się do jej zawartości), a następie powoływania się niemal wyłącznie na mate
riały źródłowe. Rozdziały opisowo–analityczne zawierają więc przede wszystkim przy
pisy do oświeceniowej publicystyki oraz zasobów archiwalnych, a bardzo mało miejsca
znalazło się w nich na zreferowanie ustaleń współczesnych nam historyków, czy to
w celu polemizowania z nimi, czy też poszerzenia perspektywy badawczej, zastosowania
metody porównawczej. Czytelnik może wręcz czasem odnieść wrażenie, że poza bada
niami samej Maludzińskiej nikt12 niczego ważnego na temat biedy i zjawisk z nią powią
zanych nigdy nie napisał. W szczególnie złej sytuacji znalazł się zwłaszcza dorobek hi
storiografii zagranicznych. Autorka odnosi się do niego właściwie tylko we wstępach,
gdzie na kilku stronach czytelnik zostaje zarzucony długą listą obcojęzycznych mono
grafii (I, s. 18–21; II, s. 18–20). Nie zostają one jednak w żaden sposób omówione, brak
nawiązań do uzyskanych w nich wyników, potencjalnych pytań badawczych, które
można by odnieść do ziem polskich. Otrzymujemy tu tylko spis książek i artykułów, da
leki zresztą od kompletności. Podawszy go i w ten sposób spełniwszy formalny wymóg
wykazania się znajomością literatury przedmiotu, autorka do prac obcojęzycznych już
właściwie nie nawiązuje. Jedyny wyraźny wyjątek stanowi część zakończenia w tomie
dotyczącym dyskursu, gdzie na jedenastu stronach omówione zostały formy walki z ubó
stwem stosowane na Zachodzie (II, s. 230–241). Jednak sama lokalizacja tych rozważań,
na samym końcu książki, już po przeprowadzeniu wszelkich analiz, wskazuje na ich mar
ginalne znaczenie i pominięcie perspektywy porównawczej w merytorycznych rozdzia
łach pracy.
Trudno ocenić, czy rezygnacja z zestawienia sytuacji panującej w Warszawie z inny
mi ośrodkami miejskimi i państwami wynika z niezaznajomienia się autorki z odpowied
nimi pracami13, czy raczej przekonania o wyjątkowości Warszawy, której z żadnym
11

W monografii poświęconej kobiecie samotnej wiele miejsca zajęły opisy sytuacji społeczno–
demograficznej wdów, działalności dobroczynnej instytucji kościelnych, jałmużny, cf. C. K u k l o,
Kobieta, s. 196–209.
12
Wskazać tu można między innymi na pominiętą w pierwszej książce pracę K. K o n a r s k i e g o,
Warszawa w pierwszym jej stołecznym okresie, Warszawa 1970, w której na s. 158–164 znaleźć można
nieco uwag dotyczących warszawskich żebraków i zamieszkujących miasto Żydów.
13
Na czele listy pominiętych prac należałoby umieścić zwłaszcza monografie J.–P. G u t t o n a
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innym miejscem nie można porównać. Bez względu na przyczynę, postępowanie takie
jest z całą pewnością błędne. Żebracy nie występowali wyłącznie na ziemiach polskich,
a dyskusje dotyczące metod opieki nad nimi miały charakter ogólnoeuropejski. Szpitale,
przytułki, zatrudnianie biednych w manufakturach — wszystko to pojawiało się też w in
nych państwach i miastach, to stamtąd często płynęły przykłady, które w Warszawie sta
rano się naśladować14. Pominięcie międzynarodowego kontekstu uniemożliwia autorce
pełniejszy opis badanych przez nią zjawisk, określenie, w jakim stopniu Warszawa różni
ła się od innych europejskich stolic15. W książkach zabrakło także porównania krajowej
publicystki dotyczącej biedy z podobnymi pracami pojawiającymi się na Zachodzie.
Krótki rozdział zawarty w tomie poświęconym dyskursowi nie przynosi bowiem ani do
głębnej analizy, ani nawet odniesienia się do kluczowych wątków tej dyskusji. Dość za
uważyć, że przedstawienie mało dla XVIII w. istotnych myśli Andrzeja Frycza
Modrzewskiego (II, s. 36–38) zajęło w nim więcej miejsca niż opis poglądów fizjokra
tów i kameralistów, czyli grup nadających ton debatom toczonym w dobie oświecenia
(II, s. 47). Zaskoczenie budzi także dobór literatury, na podstawie której przedstawiony
został dorobek europejskiej filozofii. Są to przede wszystkim polskie wydania dzieł wy
branych myślicieli oraz garść opracowań, przede wszystkim Bronisława G e r e m k a.
Brak zaś niemal zupełnie prac obcojęzycznych, nawiązania do ogromnej literatury z za
kresu historii idei, myśli społecznej i ekonomicznej, filozofii. Zamiast tak zdawałoby się
niezbędnych autorów jak Gertude H i m m e l f a r b16, Romana G a r r i s o 
n a17 czy
18
Richarda B i e r n a c k i e g o , czytelnik znajdzie odniesienie do jakże już leciwego pod
ręcznika Władysława T a t a r k i e w i c z a (II, s. 46).
Niemal całkowita rezygnacja z przywoływania literatury przedmiotu ma zresztą
konsekwencje wykraczające daleko poza samo ignorowanie szansy na dokonanie mię
(w książkach przywołano tylko jedną z nich, najbardziej ogólną, a pominięte zostały studia wcześniej
sze, dotyczące żebraków i opieki nad biednymi w Lyonie), C. H u d e m a n n – S i m o n a, H. B r ä u e r a,
G. Ammerera. Wykaz taki może być oczywiście znacznie dłuższy — vide: J.–P. G u t t o n, La société
et les pauvres. L’exemple de la génèralité de Lyon 1534–1789, Paris 1971; idem, L’État et la mendici
e
té dans la première moitié du XVIII siècle. Auvergne, Beaujolais, Forez, Lyonnais, Saint–Étienne
1973; C. H u d e m a n n – S i m o n, L’État et les pauvres. L’assistance et la lutte contre la mendicité
dans les quatre départements rhénans, 1794–1814, Sigmaringen 1997; H. B r ä u e r, Der Leipziger Rat
und die Bettler. Quellen und Analysen zu Bettlern und Bettelwesen in der Messestadt bis ins
18. Jahrhundert, Leipzig 1997; G. A m m e r e r, Heimat Straße. Vaganten im Österreich des Ancien
Régime, Wien 2003.
14
Jak wykazał, w recenzowanych książkach zresztą przywoływany, A. Z a h o r s k i (Centralne
instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959, s. 24–28), reformy administracyjne
wprowadzane u schyłku Rzeczypospolitej wzorowane były na rozwiązaniach stosowanych w Austrii,
Prusach i Włoszech.
15
Gwoli ścisłości przyznać tu należy, że w jednym miejscu autorka podobieństwo Warszawy do
innych stolic zauważyła (I, s. 31), ale spostrzeżenie to nie miało niestety wpływu na prowadzone
w książce analizy.
16
G. H i m m l e f a r b, The Idea of Poverty. England in Early Industrial Age, New York 1985.
17
R. G a r r i s o n, Redemptive Almsgiving in Early Christianity, Sheffield 1993.
18
R. B i e r n a c k i, The Fabrication of Labor. Germany and Britain 1640–1914, Berkley 1995.
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dzynarodowych porównań. Pomijanie dorobku innych badaczy doprowadziło bowiem
w recenzowanych książkach do tak znacznego zawężenia perspektywy, że wiele z przed
stawionych w niej analiz i wniosków okazuje się wręcz błędnymi lub budzącymi poważ
ne wątpliwości.
Głębi zawartych w obydwu monografiach rozważań bardzo też szkodzi niedostrze
ganie przez autorkę ideologicznego charakteru wykorzystywanych przez nią źródeł.
Czytelnik może bowiem odnieść wrażenie, że zdaniem Maludzińskiej zawartość analizo
wanych sprawozdań i protokołów zapewnia nam niezakłócony wgląd w sytuację war
szawskich żebraków oraz instytucji powołanych do opieki nad nimi. W związku z tym
bez wielkich wątpliwości powołuje się ona na zawarte w nich informacje, klasyfikacje
biednych, uwagi dotyczące lenistwa części żebraków, którzy mogliby przecież bez pro
blemu podjąć się uczciwej pracy (I, s. 33). Autorka, relacjonując publikacje z epoki,
tylko sporadycznie wspomina o „przejaskrawionych opiniach publicystów” (I, s. 153),
a właściwie tylko raz, przy okazji wypowiedzi na temat przestępczości żydowskiej, pod
daje je w wątpliwość (II, s. 116). Natomiast sprawozdaniom policyjnym Maludzińska
zdaje się już wierzyć bez wahania. Postawie takiej, niewątpliwie błędnej i będącej za
pewne przede wszystkim konsekwencją przyjętej w książkach strategii narracyjnej, która
w najobszerniejszych rozdziałach sprowadziła się do wyczerpującego referowania za
wartości źródeł, zapobiec mogło szersze odniesienie się do literatury przedmiotu.
Ratunek oferowany przez zachodnie prace na temat biedy przybrać mógł dwie
formy. Pierwszą z nich, skądinąd znaną każdemu historykowi, którego uczono krytyki
źródeł, byłoby po prostu ograniczone zaufanie do wypowiedzi przedstawicieli elit i in
stytucji policyjnych. Możemy się przecież domyślać, że opinie na temat żebraków oraz
opieki nad nimi były nie w pełni obiektywne, skażone brakiem wiedzy lub własnym inte
resem. Dobrego przykładu może tu dostarczyć wydarzenie opisane, ale pozostawione bez
komentarza. Gdy targowiczanie podjęli decyzję o likwidacji Komisji Policji Obojga
Narodów, jeden z pracowników tej instytucji przygotował memoriał, w którym podał ar
gumenty przeciwko takiemu postępowaniu. Należało do nich stwierdzenie, że „niemal
każdego dnia napływały m.in. opłaty orderowe” na potrzeby Szpitala Dzieciątka Jezus,
a ich przyjmowaniem i dalszym przekazywaniem zajmują się właśnie urzędnicy zatrud
nieni w komisji (I, s. 373–374). Argument ten, w książce nieskomentowany, wywołać
może zaskoczenie czytelnika, który był kilkukrotnie informowany o zaległościach we
wpłatach wnoszonych przez kawalerów Orderu św. Stanisława (I, s. 235–238, 304–305).
Skoro pracownicy rzeczonej komisji wcześniej skarżyli się na brak wpłat, który utrudnia
funkcjonowanie Szpitala Dzieciątka Jezus, czy powinniśmy sądzić, że nagle doszło do
zaskakującej poprawy sytuacji? Czytelnik obeznany z działaniem dawnych i współcze
snych organizacji może żywić tu poważne wątpliwości. Być może ściągalność wpłat
wcale nie uległa poprawie, a argument ten pojawił się jedynie w celu obrony 157 etatów
Komisji Policji Obojga Narodów.
Dobrym przykładem widocznego w recenzowanych książkach braku krytyki źródeł
i pogłębionej refleksji nad ich zawartością i kontekstem, w którym powstały, może też
być sposób prezentowania opinii dotyczących Żydów. Z jednej strony autorka powtarza
za Staszicem i innymi publicystami zarzuty mówiące o rozpijaniu chłopów przez żydow
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skich arendarzy, którzy mieli mieć monopol na produkcję alkoholu i prowadzenie karczm
(II, s. 61–62). Z drugiej zaś przytacza stwierdzenie, że Żydom odebrano arendy, co do
prowadziło do wzrostu ich ubóstwa (II, s. 109). Oczywistym jest, że sądy te nie mogą
być równocześnie prawdziwe, mamy tu do czynienia albo z przesadą, albo opisem zda
rzeń oddalonych od siebie w czasie lub przestrzeni19. Autorka jednak zupełnie nie zwraca
na takie sprzeczności uwagi, wystarcza jej samo powtórzenie głosów oświeceniowych
publicystów, bez zastanowienia się nad tym, co mogły one w rzeczywistości oznaczać.
Rozwiązaniem drugim, znacznie ambitniejszym, byłoby sięgnięcie przez autorkę po
zbiór metod i technik składających się na tzw. analizę dyskursu. Podejście takie, niewy
kluczające oczywiście będącej obowiązkiem każdego historyka gruntownej krytyki źró
deł, rzuciłoby nowe światło na toczące się w dobie stanisławowskiej debaty. Niestety,
w obszernym tomie poświęconym warszawskim żebrakom słowo „dyskurs” trudno odna
leźć. Na pierwszy rzut oka sądzić by można, że nadrobione to zostało w drugiej pracy,
gdzie termin ten znalazł się już w tytule i często jest przywoływany podczas referowania
oświeceniowej publicystyki. Jednak uważniejsze przyjrzenie się sposobowi w jaki autor
ka z pojęcia tego korzysta budzić musi poważne wątpliwości. Analizy dyskursu nie
można przecież mylić z referowaniem zawartości artykułów prasowych i książek. Bez
względu na to, po jaką interpretację tego pojęcia badacz postanawia sięgnąć20, stojące
przed nim/nią zadanie jest znacznie ambitniejsze. Analiza dyskursu oznacza próbę opisa
nia nie tylko tego, co się mówi, ale też uchwycenia sposobu w jaki się to czyni, założeń
kryjących się za wypowiedziami, postaw i systemów wartości (których osoby w dyskurs
zaangażowane mogą wręcz nie być świadome), strategii retorycznych... Przyjmując taką
listę pytań badawczych, charakterystycznych dla tzw. krytycznej analizy dyskursu
(CDA), autorka powinna mniej uwagi poświęcać referowaniu wypowiedzi na temat
biedy, a więcej społeczno–kulturowemu kontekstowi, w którym były one wygłaszane,
oraz politycznym uwarunkowaniom danych stanowisk21. Same teksty okazałyby się tutaj
tylko jednym z trzech wymiarów użycia języka, a ich opis powinien zostać połączony
z analizą praktyki dyskursywnej (czyli dystrybucji tekstów i sposobu ich interpretacji

19

Bardzo pomocny byłby tu, w pracy niestety niewspomniany, zbiór studiów autorstwa
J. G o l d b e r g a, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, oprac.
W. L o h m a n, Kraków 2012.
20
Maludzińska nie wskazuje, czy posługuje się pojęciem dyskursu w ujęciu formalistycznym, re
torycznym, kognitywnym, strukturalistycznym lub socjolingwistycznym. Brak też w książce literatury
przedmiotu, która pozwoliłaby na tego odkrycie. W bibliografii pojawia się wprawdzie Foucault, ale
w innym kontekście.
21
O tym, jak bardzo w obydwu książkach pominięty został polityczny kontekst debat toczących
się w dobie stanisławowskiej świadczyć może fakt niewystępowania w ich bibliografiach Materiałów
do dziejów Sejmu Czteroletniego, oprac. J. W o l i ń s k i et al., t. I–VI, Warszawa 1955–1969. Trudno
wytłumaczyć zignorowanie tak ważnego zbioru ilustrującego związek między oświeceniową publicy
styką a ówczesnym życiem politycznym. Wystarczy zauważyć, że pierwszy tom tego wydawnictwa
dotyczył kwestii chłopskiej, cztery kolejne sytuacji miast, zaś szósty pozycji Żydów — wszystkie te
zagadnienia stanowią istotną część rozważań Maludzińskiej.
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przez odbiorców) oraz kontekstu społecznego, w którym funkcjonowały22. Gdyby podej
ście takie wydało się autorce nazbyt naznaczone lingwistyką i chciała w to miejsce się
gnąć do tradycji badawczej wywodzącej się od Michela F o u c a u l t , więcej uwagi mu
siałaby w swej pracy poświęcić relacjom władzy, politycznemu zaangażowaniu wiedzy,
marginalizacji dyskursów opozycyjnych. Niestety, czytelnik niczego takiego w recenzo
wanych książkach nie odnajdzie.
Można by w tym miejscu wprawdzie argumentować, że autorka jako historyk nie
jest zobowiązana do dogłębnej znajomości teorii i metodologii nauk społecznych, ale
wobec tego pojawia się pytanie, dlaczego zamieszcza w tytule książki termin, z którego
w praktyce nie korzysta? Co więcej, w Polsce pojawiła się niedawno praca historyczna
pokazująca bez nadmiernego epatowania teorią zalety świadomego wykorzystania anali
zy dyskursu. Fakt, że Maludzińska do niej się nie odnosi, choć zawarte tam ustalenia
pozwoliłyby na znacznie pełniejszą interpretację relacji zagranicznych podróżników, sta
nowi kolejny poważny zarzut wobec kompletności literatury przedmiotu wykorzystanej
w obu recenzowanych książkach23.
Wydaje się, że w żadnym miejscu wiara autorki w obiektywność wypowiedzi oświe
ceniowych publicystów nie ujawnia się tak wyraźnie, jak w odniesieniu do wielokrotnie
przez nią cytowanych opinii o przyroście liczby biednych w Rzeczypospolitej doby sta
nisławowskiej (I, s. 36, 131, 459; II, s. 53, 118). Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że
w taki sposób sytuację postrzegali ówcześni, ale ich twierdzenia wcale nie musiały odda
wać rzeczywistości24. Należy przecież pamiętać, że dopiero w końcu XVIII w., wraz
z rozwojem instytucji policyjnych i modą na gromadzenie wszelkiego rodzaju statystyk,
opinia publiczna zaczęła dysponować choćby przybliżonymi danymi dotyczącymi natę
żenia zjawiska. W takiej sytuacji wszelkie porównania z okresem wcześniejszym były
raczej subiektywnymi odczuciami przedstawicieli elit, przekonanych, że kiedyś było le
piej25. Co więcej, opinie wielu publicystów nie miały pełnić roli naukowego opisu rze
czywistości, ale stanowić zachętę do dokonania reform społeczno–gospodarczych, roz
woju administracji państwowej, wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych. Powtarzane
głosy o kryzysie były zaangażowane ideologicznie i miały za zadanie takie zmiany
uzasadniać.

22

Szczegółowe omówienie takiej strategii interpretacyjnej odnaleźć można w pracy N. F a i r c 
l o u g h, Discourse and Social Change, Cambridge 1992.
23
B. S t r u c k, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w la
tach 1750–1850, tłum. Z. O w c z a r e k, R. Z i e l n i k – K o ł o d z i ń s k a, Warszawa 2012.
24
Próbę porównania głosów publicystów ze stanem faktycznym obiecała czytelnikowi sama au
torka, bo chyba tak trzeba odczytać zawarte w tytule jednej z jej książek sformułowanie „na tle sytu
acji społeczno–gospodarczej”.
25
Można tu przypomnieć opinię B. B a r a n o w s k i e g o (Ludzie gościńca w XVII–XVIII w.,
Łódź 1986, s. 42), zdaniem którego charakterystyczne dla oświeceniowej publicystyki zainteresowa
nie ludźmi luźnymi nie wynikało wcale ze wzrostu liczebności tej grupy, ale z rozwoju instytucji poli
cyjnych i poprawy prowadzonej przez nie sprawozdawczości. Praca zawierająca tę uwagę znajduje się
zresztą w bibliografii recenzowanych tu książek.
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Powyższe uwagi nie mają być argumentem na rzecz tezy, że w dobie stanisławow
skiej nie doszło do pauperyzacji społeczeństwa. Być może miała ona miejsce, ale jest to
twierdzenie, które trzeba dopiero udowodnić za pomocą szerszego zestawu źródeł, obej
mującego nie tylko opinie publicystów. Podobnie traktować należy zresztą przywoływa
ne przez autorkę wypowiedzi dotyczące złego funkcjonowania szpitali prowadzonych
przez instytucje kościelne — tak długo, jak nie zostaną przeprowadzone badania,
z ostrożnością należy traktować sądy wygłaszane przez osoby, które miały interes w prze
jęciu nad nimi kontroli (I, s. 248). Argumentem nie może tu też być, szerzej przez autor
kę zreferowany, kryzys szpitali warszawskich. Trudno się wszak dziwić temu, że wobec
gwałtownego rozwoju demograficznego miasta, instytucje utworzone z myślą o znacznie
mniejszej populacji miały problemy z właściwym funkcjonowaniem.
Z całą pewnością i bez czekania na dalsze badania można odrzucić żywione przez
oświeceniowych publicystów przekonanie o endogennym charakterze doświadczanych
przez Rzeczpospolitą problemów ekonomicznych (I, s. 131; II, s. 49–55). Bez względu
na to, jak bardzo krytycznie chcielibyśmy oceniać działalność magnaterii i szlachty26,
badania historyków gospodarczych wskazują na istnienie w drugiej połowie XVIII w.
ogólnoeuropejskiego kryzysu gospodarczego, za który odpowiadać miały między innymi
zmiany klimatyczne27. Powszechność tego zjawiska wyraźnie ilustrują dane przedstawio
ne na wykresie 1. Widoczne na nim linie opisują za pomocą tzw. welfare ratio sytuację
ekonomiczną robotników niewykwalifikowanych zamieszkujących w XVIII stuleciu wy
brane miasta europejskie28.

26

Na marginesie można tu też zauważyć, że autorka cytuje bez komentarza opinie publicystów na
temat wyłączenia szlachty z handlu i produkcji rzemieślniczej (II, s. 57), choć równocześnie w wielu
miejscach wykorzystuje warszawskie zeznania sądowe, które wskazują na powszechne ignorowanie
takich zakazów.
27
D.H. F i s c h e r, The Great Wave. Price Revolutions and the Rythm of History, Oxford 1996,
s. 142–156.
28
Welfare ratio jest miarą zaproponowaną i wyliczoną dla wielu ośrodków miejskich przez
R.C. A l l e n a (The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the
First World War, „Explorations in Economic History”, t. XXXVIII, 2001, z. 4, s. 411–447). Korzystając
z wydanych serii cen i płac, autor ten opracował wskaźnik pozwalający stwierdzić, w jaki sposób wy
nagrodzenia robotników dniówkowych przekładały się na koszty utrzymania gospodarstwa domowe
go (dla uproszczenia Allen założył, że gospodarstwo takie składało się z dwóch osób dorosłych oraz
dzieci, których łączna konsumpcja równa była konsumpcji jednego dorosłego). Płaca robotnika niewy
kwalifikowanego (przy założeniu przepracowania 250 dni w roku) zestawiana jest z koszykiem pod
stawowych produktów, w skład którego wchodzą przede wszystkim żywność i koszty wynajmu miesz
kania. Wynik na poziomie 1 oznacza, że dochody były równe założonym w modelu wydatkom, zaś
wartości niższe wskazują na niemożność pokrycia kosztów funkcjonowania gospodarstwa z wynagro
dzenia jednej osoby.
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Wykres 1. Welfare ratios robotników niewykwalifikowanych
w wybranych miastach europejskich w XVIII w.
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Źródło: R.C. A l l e n, The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to
the First World War, „Explorations in Economic History”, t. XXXVIII, 2001, z. 4, s. 411–447.

Analizy zaprezentowanych na wykresie trendów wskazują na występowanie kryzy
su we wszystkich badanych miastach29. Choć skala spadków bywała różna i czasem, jak
w przypadku Londynu, oznaczała tylko pogorszenie warunków życia, przy którym prze
ciętne gospodarstwo domowe wciąż mogło się utrzymać z pracy tylko jednego dorosłego
członka, to kierunek obserwowanych zmian nie budzi wątpliwości. Szczególnie wyraź
nie widać to na przykładzie Neapolu, gdzie w drugiej połowie XVIII w. siła nabywcza
robotników dniówkowych spadła o 50%. Podczas gdy w połowie stulecia zamieszkujący
miasto wyrobnik mógł liczyć na to, że jego wynagrodzenie pozwoli mu na utrzymanie
gospodarstwa domowego, kilkadziesiąt lat później było to już niemożliwe, a pracę zarob
kową musieli też podjąć pozostali członkowie rodziny. Na tym tle polskie miasta nie
prezentują się wcale najgorzej. Co więcej, jeśli pominiemy Gdańsk, za którego problemy
29

Widoczne tu linie przedstawiają wahania wskaźnika welfare ratio wygładzone za pomocą lokal
nej regresji nieparametrycznej (loess). Szare pola wokół nich wyznaczają przedział ufności wynoszący
95%, vide W.S. C l e v e l a n d, Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots,
„Journal of the American Statistical Association”, t. LXXIV, 1979, nr 368, s. 829–836.
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gospodarcze odpowiadały też w znacznym stopniu zawirowania polityczne dotykające
Rzeczpospolitą, można wręcz stwierdzić, że ich sytuacja była stosunkowo dobra.
W Krakowie druga połowa stulecia wiązała się z nieznacznym wzrostem siły nabywczej
robotników dniówkowych. Z kolei w przypadku Warszawy dostrzec można wręcz kilku
dziesięcioletni okres wyraźnej poprawy warunków życia. Nawet zresztą po jego zakoń
czeniu wyrobnicy przebywający w stolicy zarabiali relatywnie więcej niż w pierwszej
połowie XVIII w. Okazuje się więc, że nie tylko perturbacje gospodarcze opisywane
przez oświeceniowych publicystów nie były zjawiskiem dotykającym wyłącznie
Rzeczpospolitą, ale można też wskazać na dane sugerujące, iż akurat na jej terenie wy
stępowały one ze znacznie mniejszą siłą. Niestety, autorka nie przywołuje w swych roz
ważaniach prac historyków gospodarczych, w których zagadnienie ożywienia gospodar
czego czasów stanisławowskich poddawano analizie i zamiast tego poprzestaje na
przywoływaniu przejaskrawionych opinii z epoki.
Rezygnacja z wykorzystania literatury przedmiotu skutkuje też nadmiernym zaufa
niem autorki do charakterystycznej dla myśli oświeceniowej wiary w zbawienną moc
edukacji (II, s. 74–82, 166–196)30. Autorka wyciąga z tego wniosek, że za dotykającą
mieszkańców Rzeczypospolitej biedę w znacznym stopniu odpowiadał niewłaściwy stan
szkolnictwa i bardzo wiele miejsca przeznacza na opis szkół parafialnych i działalności
Komisji Edukacji Narodowej (I, s. 81–102 oraz aneks 1). Teza taka na pozór wydawać
się może niekontrowersyjną i wręcz oczywistą, ale w przypadku głębszego rozważenia
zaczyna budzić wątpliwości. W historycznych społeczeństwach, których gospodarka
w niewielkim stopniu oparta była na wiedzy, edukacja, w tym zwłaszcza taka, jaką za
pewniały szkoły, wcale nie musiała gwarantować sukcesu ekonomicznego czy nawet za
bezpieczenia przed biedą. Zdecydowana większość prac nie wymagała formalnego wy
kształcenia31, zaś nawet brak umiejętności tak dziś oczywistych jak pisanie lub czytanie
(niegdyś postrzegane rozłącznie) nie przekreślał szans na karierę w rzemiośle albo han
dlu32. Jak wskazują na to badania Harvey’a G r a f f a, obserwacja ta dotyczy nie tylko
czasów sprzed rewolucji przemysłowej, lecz także dziewiętnastowiecznej Ameryki33. Co
zresztą ciekawe, nawet w odniesieniu do współczesności wskazać można na prace pod
dające w wątpliwość prosty związek między biedą a brakiem dostępu do edukacji34. Tak
30

Co zresztą ciekawe, wiara w ekonomiczną opłacalność edukacji nie przeszkadzała ówczesnym
publicystom w równoczesnym wygłaszaniu skarg na ciężki los biednych literatów (II, s. 161–162).
31
Dobrym przykładem może tu być działalność cechów w osiemnastowiecznej Antwerpii (B. D e
M u n c k, Technologies of Learning. Apprenticeship in Antwerp from the 15th Century to the End of
the Ancien Régime, Turnhout 2007).
32
Odwołując się do znanych tez T. Veblena czy P. Bourdieu, można przedstawić związek przyczy
nowy między edukacją a biedą w drugim kierunku. To nie edukacja wyzwala z biedy, ale raczej bieda
nie pozwala na zdobycie edukacji. Wykształcenie staje się w takiej sytuacji sposobem na osiągnięcie
dystynkcji przez elity społeczne, a tak uzyskana wyjątkowość zostaje następnie poddana ideologicznej
racjonalizacji i przedstawiona jako czynnik legitymizujący ich przewagę.
33
H.J. G r a f f, The Literacy Myth. Cultural Integration and Social Structure in the Nineteenth
Century, New York 1979.
34
Persisten Poverty in Rural America, Boulder 1993, s. 40–41.
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więc wskazanie na braki systemu szkolnictwa jako przyczynę powszechności występo
wania żebraków w stanisławowskiej Rzeczypospolitej wymaga dopiero dowodu wykra
czającego poza prostą, publicystyczną zbitkę. Niestety, ignorując zagraniczną literaturę
i prace teoretyczne, autorka nie jest świadoma takiej potrzeby i przeznacza kilkadziesiąt
stron na omówienie kwestii, która przy obecnym jej ujęciu okazuje się mieć wątpliwy
związek z przyczynami występowania biedy w społeczeństwach preindustrialnych.
Na przekonanie o znaczeniu edukacji w zwalczaniu biedy ciekawe światło rzucić też
może analiza wieku warszawskich żebraków. Niestety, autorka zdaje się nie być świado
mą faktu, że sposób i skala doświadczania biedy wiąże się z miejscem jednostek w cyklu
życia. Obserwacja taka, oczywista w przypadku badań dotyczących współczesnych spo
łeczeństw, wielokrotnie czyniona też była przez historyków. Wystarczy przywołać po
święconą temu zagadnieniu monografię Samanthy W i l l i a m s35, ale podobne spostrze
żenia odnaleźć też można w wielu innych pracach, także tych, na które autorka powołuje
się we wstępach do obydwu książek. Badacze podkreślają, że grupami szczególnie nara
żonymi na popadnięcie w nędzę były przede wszystkim osoby niezdolne do podjęcia sa
modzielnego zatrudnienia: dzieci, samotne matki opiekujące się młodym potomstwem,
starcy. Z kolei nastolatkowie oraz sprawni fizycznie dorośli znacznie łatwiej unikać
mogli biedy. Gdy jednak ich stan zdrowia ulegał pogorszeniu, co wiązało się zwłaszcza
ze starością, dochodziło do nieuchronnego osłabienia ich pozycji ekonomicznej. Jeśli
osoby takie nie dysponowały kapitałem lub wsparciem ze strony krewnych, mogły stać
się żebrakami lub pensjonariuszami instytucji charytatywnych. Świadomość istnienia ta
kiego procesu pozwoliłaby autorce na pogłębioną analizę struktury wieku żebraków.
Stwierdzenie, że „na warszawskiej ulicy wałęsali się ludzie w różnym wieku”, po którym
następuje proste zrelacjonowanie pogrupowanych rozkładów wieku pensjonariuszy szpi
tali (I, s. 163), nie wyczerpuje wszak zagadnienia. Gdyby autorka porównała uzyskane
wyniki z danymi dotyczącymi struktury wiekowej mieszkańców stanisławowskiej
Warszawy36, szybko zauważyłaby, że podobna częstotliwość, z którą w tamtejszych szpi
talach pojawiały się osoby w okolicach dwudziestego i sześćdziesiątego roku życia do
wodzi właśnie bardzo specyficznej struktury wieku owych pensjonariuszy.
Zamieszczony poniżej wykres 2. pozwala na wyraźne dostrzeżenie związku między
biedą a miejscem jednostki w cyklu życia. Za pomocą szarych słupków oddana została na
nim struktura wieku mieszkańców Warszawy uchwyconych w dwóch spisach z 1791 r.
— katolickiej parafii św. Krzyża37 oraz ewangelików. Z kolei czarne słupki prezentują
dane zaczerpnięte z pracy Maludzińskiej — to struktura wieku pensjonariuszy szpitali
35

S. W i l l i a m s, Poverty, Gender and Life–Cycle under the English Poor Law 1760–1834,
Woodbridge 2011, s. 102, 117, 129.
36
Dane takie odnaleźć można we wspomnianych już pracach C. Kuklo.
37
W spisie tym, przez autorkę pominiętym, odnaleźć można informacje dotyczące osób przeby
wających w szpitalach i klasztorach położonych na terenie parafii św. Krzyża. Wprawdzie w części
przypadków są to jedynie zbiorcze zestawienia liczby pensjonariuszy, ale niektóre instytucje podały
dokładniejsze dane dotyczące zamieszkujących je dziadów i babek. Spis pozwala również na precy
zyjny opis struktur demograficznych, społecznych i zawodowych personelu szpitalnego; cf. AGAD,
Varia Grodu Warszawskiego, 25.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

325

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Wykres 2. Porównanie struktury wieku pensjonariuszy warszawskich szpitali
ze strukturą wieku ogółu mieszkańców miasta w końcu XVIII w.
Mieszkańcy Warszawy

Pensjonariusze szpitali

Mężczyźni
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Źródło: M. M a l u d z i ń s k a, „Próżnowanie”, s. 164–167; C. K u k l o, Kobieta, s. 254; AGAD,
Varia Grodu Warszawskiego, 24.

św. Łazarza, św. Ducha i św. Rocha oraz Cuchthauzu w 1793 r. oraz osób przebywają
cych w Domach Miłosierdzia i Pracy, Prochowni, Cuchthauzie i szpitalu św. Łazarza
w roku następnym38. Decyzja o zsumowaniu obserwacji pochodzących z dwóch spisów
szpitalnych wynikała przede wszystkim z chęci zminimalizowania znaczenia przypadko
wych skupień wieku, co przy analizie niewielkich populacji prowadzić może do ukrycia
poszukiwanych prawidłowości. Jak wyraźnie można na wykresie dostrzec, osoby prze
kraczające pięćdziesiąty rok życia pojawiały się wśród warszawskich biedaków znacznie
częściej niż w całej populacji miasta39. Z kolei przedstawiciele młodszych kohort wieko
wych występowali tu rzadziej. Jedynymi odstępstwami od tej reguły okazali się męż
czyźni w wieku 11–20 lat oraz kobiety między 41 a 50 rokiem życia. W drugim z tych

38

Ponieważ dane te przepisane zostały z recenzowanej książki, zachowana być musiała ich struk
tura, niezgodna ze standardami obowiązującymi w demografii historycznej. Dotyczy to przede wszyst
kim grupowań wieku, które nie powinny się zamykać na rocznikach kończących się cyfrą 0.
39
Z punktu widzenia demografa historycznego pewne wątpliwości budzi też uwaga o występowa
niu w Warszawie żebraków w wieku powyżej stu lat (I, s. 464). Niemal na pewno mamy tu do czynie
nia z wiekiem deklarowanym, a nie rzeczywistym.
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przypadków można zresztą podejrzewać, że uzyskany wynik jest rezultatem zastosowa
nej w książce metody kategoryzowania wieku — za znaczną liczebność tej grupy odpo
wiadają zapewne osoby zapisane w źródle jako pięćdziesięcioletnie, które w praktyce
były jeszcze starsze40. Nawet jednak przy uznaniu wspomnianych wyjątków, generalna
prawidłowość pozostaje jasna — starcy byli w większym stopniu zagrożeni biedą i to oni
z większym prawdopodobieństwem zostawali żebrakami oraz trafiali pod nadzór instytu
cji policyjnych. Fakt ten mógłby stanowić punkt wyjścia do dalszych, ciekawych analiz,
m.in. podważających znaczenie edukacji jako środka przeciwdziałającego biedzie, ale
niestety w recenzowanych książkach ich nie odnajdziemy. Autorka wprawdzie parokrot
nie wspomina o starości jako jednej z przyczyn ubóstwa (I, s. 113–117; II, s. 103–105,
195), ale w prezentowanych przez nią zestawieniach czynników ryzyka choroby i pode
szły wiek znajdują się zazwyczaj pod koniec listy, obok alkoholizmu, hazardu i przyna
leżności do zmarginalizowanych grup etnicznych.
Podobne uwagi podkreślające znaczenie znajomości literatury przedmiotu dla po
prawnej analizy zagadnień poruszanych w recenzowanych książkach można też zgłosić
do wielu innych fragmentów pracy Maludzińskiej. Jednak w kontekście najważniejszych
ustaleń autorki szczególne znaczenie ma kwestia oceny działań zmierzających do reduk
cji ubóstwa w Warszawie doby stanisławowskiej. Czytelnik obydwu książek wielokrot
nie natknie się w nich na stwierdzenia pochwalające centralizację opieki nad biednymi,
wzrost kompetencji policji, rozwój różnorodnych metod nadzoru i kontroli (I, s. 473;
II, s. 249). Perspektywę autorki najlepiej oddaje stwierdzenie: „Dzieło, którego próbo
wano dokonać w tym trudnym okresie, było jednak godne uznania, bowiem opieka spo
łeczna przeszła wtedy całkowicie pod zarząd państwa” (I, s. 456). Do przekonania takie
go Maludzinska ma oczywiście pełne prawo41, ale wypadałoby tu też wspomnieć
o możliwości innej interpretacji badanych zjawisk. Skoro w obydwu recenzowanych
książkach przywołany został Foucault, odniesienie się do jego koncepcji staje się wręcz
konieczne i trudno pojąć, dlaczego go zabrakło. Teorie francuskiego filozofa oferują
wszak przeciwwagę dla optymistycznych wizji modernizacji, wedle których rozwój no
woczesnych instytucji (szpitali, policji, administracji państwowej) miał być zjawiskiem
w pełni pozytywnym. Foucault zwracał uwagę na związek między modernizacją a wzro
stem kontroli nad jednostkami, ograniczeniem ich wolności i narzuceniem im określo
40

Badacze wielokrotnie zwracali uwagę, że w społeczeństwach charakteryzujących się niskim po
ziomem kapitału ludzkiego powszechnie dochodzi do zjawiska zaokrąglania wieku, gdy osoby mające
np. 52 lata deklarują najbliższą liczbę kończącą się cyfrą 0. Stąd też wynika, wspomniana powy
żej, niechęć demografów do grupowania wieku kończącego się na pełnych dziesiątkach —
B. A’ H e a r n, J. B a t e n, D. C r a y e n, Quantifying Quantitative Literacy. Age Heaping and the
History of Human Capital, „Journal of Economic History”, t. LXIX, 2009, z. 3, s. 783–808.
41
Żywione przez autorkę przekonanie o związku między nowoczesnością a silną władzą państwo
wą dobrze widać w popełnionym przez nią błędzie faktograficznym. Oceniając politykę państw wobec
biedy stwierdza: „W państwach uprzemysłowionych (Anglia, Niderlandy, północna Francja, kraje nie
mieckie, Prusy), gdzie władzę sprawował monarcha absolutny, była ona skuteczniejsza” (II, s. 252).
W rzeczywistości Anglia i Holandia nie były państwami absolutystycznymi, a kraje niemieckie nie
były w XVIII w. uprzemysłowione.
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nych wzorów postępowania przy równoczesnej penalizacji wielu wcześniej dopuszcza
nych praktyk42. Perspektywę taką można bez trudu odnieść do wydarzeń opisywanych
w recenzowanych tu książkach. Oświeceniowe zainteresowanie biedą wiązało się wszak
z obławami na żebraków, umieszczaniem ich w zamkniętych instytucjach o totalnym
charakterze, przesłuchaniami, przeszukaniami, pracą przymusową, siłowym wcielaniem
do wojska. Wszystko to odbywało się pod hasłami walki z biedą, ale często przypomina
ło raczej walkę z biednymi. Przyznać zresztą trzeba, że w podsumowaniach książek au
torka krótko wspomina o postawach samych żebraków, z których wielu wcale nie chciało
trafiać do przytułków i manufaktur i podlegać policyjnej kontroli. Przywołani tu też zo
stają mieszkańcy Warszawy, którzy lekceważyli administracyjne zalecenia i nadal poma
gali biednym na własną rękę, udzielając im żywności, datków oraz schronienia (I, s. 473–
474; II, s. 250–251). Tak oto, niejako na pożegnanie, autorka pokazuje nam, że mogłaby
napisać monografię inną, zawierającą, zamiast szczegółowej relacji z posiedzeń różno
rodnych komisji, wyciągów z niezrealizowanych projektów i publicystycznych biadań,
opis życia codziennego warszawskich żebraków, ich mentalności, relacji z mieszkańcami
miasta. Pozostaje tylko żałować, że praca taka nie powstała.
Ostateczna ocena recenzowanych tu książek musi być więc niejednoznaczna. Z jed
nej strony, stanowią one owoc gruntownej kwerendy archiwalnej, zawierają wiele no
wych ustaleń i ciekawych opisów. Można sądzić, że dla wielu historyków staną się waż
nym punktem wyjścia do dalszych badań. Dotyczyć to zwłaszcza będzie tomu
poświęconego warszawskim żebrakom. Doceniając trud autorki, znacznie surowiej oce
nić trzeba analityczny aspekt wykonanej przez nią pracy. Skoro badane zjawisko okazało
się słabo ujęte w źródłach, bardzo jednostronnych, wytworzonych przez i na potrzeby
przedstawicieli elit społeczno–politycznych, tym większe znaczenie winna tu mieć zna
jomość teorii i literatury przedmiotu. Pozwoliłaby ona nie tylko na dokonanie porówna
nia sytuacji panującej w Warszawie z innymi ośrodkami, lecz także pełniejsze spojrzenie
na procesy zachodzące w stolicy. Niestety, zapełniająca obie książki szczegółowa relacja
ze źródeł nie prowadzi do dogłębnej analizy badanych zjawisk, a często nawet popraw
nego ich opisu.

42

Spostrzeżenia takie można bez trudu odnaleźć w cytowanej w recenzowanych książkach mono
grafii poświęconej więzieniom. Szeroko zostały też one omówione w innych pracach francuskiego fi
lozofa (M. F o u c a u l t, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum T. K o m e n d a n t, Warszawa
1993; idem, Narodziny kliniki, tłum. P. P i e n i ą ż e k, Warszawa 1999; idem, Bezpieczeństwo, tery
torium, populacja, tłum. M. H e r e r, Warszawa 2010).
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Communities & Networks in the Ancient Greek World, red. Claire
T a y l o r, Kostas V l a s s o p o u l o s, Oxford University Press, Oxford 2015,
s. XVI+300.
Dla historyka, nawet z zasady podchodzącego sceptycznie do wszelkich modeli teo
retycznych i pojawiających się co i rusz i jeszcze szybciej przebrzmiewających mód kul
turalnych (jakim jest piszący te słowa), widoczne i niezaprzeczalne muszą być również
ich pozytywne aspekty. Nierzadko tego rodzaju nowe trendy w naukach humanistycz
nych inicjują zainteresowanie problematyką, którą badacze wcześniejsi uznawali za
błahą, albo niepoddającą się badaniu historycznemu. Dzięki nowemu spojrzeniu jest cza
sem możliwe postawienie pytań, których samo sformułowanie pozwala wydobyć i una
ocznić istotny problem badawczy. Nierzadko jest to początek zasadniczych zmian w poj
mowaniu zadań historyka.
Jedną z tego rodzaju inspirujących mód jest teoria sieci (network theory) czy też ra
czej społeczna analiza sieciowa (social network analysis), chodzi bowiem, jak słusznie
w podsumowaniu omawianej tu książki zauważa John D a v i e s, nie tyle o ściśle skon
struowany model teoretyczny, ile raczej o metodę badawczą. Metoda ta — próba zrekon
struowania sieci stosunków społecznych, a w związku z tym także zwrócenia uwagi na
procesy formowania się tożsamości kolektywnych — umożliwia nowe spojrzenie na spo
łeczności historyczne, które uważano za od dawna dobrze poznane, jak choćby Ateny
okresu klasycznego.
Książka „Communities & Networks in the Ancient Greek World”, będąca pokłosiem
konferencji zorganizowanej przez jej redaktorów w Dublinie w roku 2009 r., oferuje
wiele ważkich i wartych uwagi rozważań. Redaktorzy tomu we wprowadzeniu, zatytuło
wanym zresztą wymownie jako „An Agenda for the Study of Greek History“, podkreślają
potrzebę spojrzenia na historię świata greckiego przez pryzmat sieci powiązań pomiędzy
jednostkami, grupami czy większymi tworami politycznymi. W pełni zasadnie wskazują
przy tym na słabości i ograniczenia charakteryzujące dotychczasowe ujęcia, zwłaszcza
analizy demokracji ateńskiej (wszystkie bowiem artykuły zebrane w tym tomie, z jed
nym tylko wyjątkiem, dotyczą Aten i Attyki): funkcjonalistyczno–strukturalistyczne uję
cie społeczeństwa ateńskiego poprzez zestawienie polarnych Gegenbegriffe (Grek/barba
rzyńca, obywatel/nie–obywatel, wolny/niewolny) prowadzi bowiem do wytworzenia
złudnego — homogenizującego i statycznego — obrazu społeczeństwa demokratyczne
go. Zebrane w omawianym tomie przyczynki przekonywająco uwidaczniają potrzebę od
cięcia się od dotychczasowych schematów, a z całą pewnością dokonania rewizji przy
woływanego w większości prac wyobrażenia polis jako swego rodzaju obywatelskiego
klubu. Zasługą teorii sieci jest fakt, że przekierowała ona uwagę badaczy społeczeństw
antycznych na mniej uprzywilejowane grupy, lecz także na znane powszechnie jednostki
(aktywni politycznie zamożni obywatele), choć w ich innej, mniej znanej, sferze aktyw
ności (nie działalność polityczna w sferze publicznej, lecz np. ich przynależność do grup
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kultowych). Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie podejmowano prób analizy tego
rodzaju zagadnień: Już pod koniec XIX i na początku XX w. ukazały się dwie, wciąż
służące jako podstawowe, rozprawy dotyczące publicznych i prywatnych stowarzyszeń,
zagadnienia znajdującego się siłą rzeczy w centrum zainteresowania zainspirowanych
analizą sieciową badaczy. Książki Jean–Pierre’a W a l t z i n g a („Étude historique sur les
corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu’à la chute de
l’Empire d’Occident”, 1895–1900) i Franza P o l a n d a („Geschichte des griechischen
Vereinswesens”, 1909), mimo swego pionierskiego charakteru, wymagają dziś jednak
w niektórych punktach zasadniczych rewizji, anachronicznie traktowały one bowiem sto
warzyszenia działające czy to w świecie rzymskim, czy greckim jako starożytny odpo
wiednik ruchu robotniczego. Co więcej, ich wzmożoną widoczność i rozkwit począwszy
od okresu hellenistycznego interpretowali owi uczeni jako symptom kryzysu i rozpadu
polis jako bytu instytucjonalnego niezdolnego rzekomo do zaspokojenia społecznych,
ekonomicznych i religijnych potrzeb populacji w rozrastającym się (od okresu helleni
stycznego) świecie. Prace ostatnich lat pokazały wyraźnie, jak bardzo mylna jest tego
rodzaju interpretacja. Nowe spojrzenie na dzieje społeczeństw starożytnej Grecji umożli
wi, zdaniem redaktorów tomu, nowo sformułowany przez nich paradygmat łączący oba
zapowiedziane w tytule ujęcia — network studies i the study of community formation.
Claire T a y l o r w pierwszym rozdziale oferuje inspirujące rozważania o sieciach
powiązań oraz o mobilności społecznej w Atenach IV i początków III w. p.n.e. Na pod
stawie wotów składanych przez określone grupy społeczne pokazuje, że uczestniczyli
w nich „na równym poziomie” przedstawiciele różnych warstw społecznych (świadczy
o tym analiza onomastyczna), nie podkreślając przy tym swej pozycji prawnej (zwyczaj
podawania demotikon lub ethnikon pojawia się w tego rodzaju materiale źródłowym do
piero w III stuleciu p.n.e.). Źródła te pokazują, że podziały społeczne — wyraźnie akcen
towane w innych kontekstach — nie ogrywały w tego rodzaju stowarzyszeniach w okre
sie klasycznym żadnej roli. Zdaniem Taylor przynależność „na równych prawach”
niewolników, wyzwoleńców czy metojków do grup społecznych (np. grupy kultowej
określonego bóstwa) obok obywateli, czasami zamożnych i wpływowych obywateli,
sprawiała, że tego rodzaju sieci przyczyniały się do tworzenia kapitału społecznego
członków warstw nieuprzywilejowanych i tym samym wykorzystywane były przez nich
w celu wzmacniania swej pozycji społecznej i poprawienia poziomu życia, innymi słowy
— jako środek mobilności społecznej. Wykorzystanie sieci znajomości z obywatelami do
negocjowania statusu społecznego przedstawicieli społeczności nieobywatelskiej widać
choćby wyraźnie na przykładzie znanego z 1. mowy Ajschinesa Pittalakosa.
Drugi rozdział tomu — autorstwa Esther E i d i n o w — poświęcony jest religii
greckiej. Autorka oferuje garść rozważań na temat powtarzanej od lat przez wielu uczo
nych koncepcji „osadzenia” (embeddedness) religii w życiu społecznym starożytnych
Greków; owo „osadzenie” rozpatruje się jednak w niemal wszystkich pracach ostatnich
lat przez odwołanie się do modelu „religii polis” (polis religion) autorstwa Christiane
S o u r v i n o u – I n w o o d1. W ostatnim czasie coraz liczniejsze grono badaczy krytykuje
1

Vide nieco skrócony w porównaniu do wersji oryginalnej polski przekład tego klasycznego już
artykułu: Ch. S o u r v i n o u – I n w o o d, Czym jest religia polis?, przeł. P. M a j e w s k i, [w:]
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to ujęcie, wskazując na zjawiska czy praktyki religijne, wychodzące poza ramy „religii
polis“2. Eidinow przyłącza się do tego chóru, wykazując słabości tej koncepcji, zwłasz
cza w odniesieniu do przemian kultowych i innowacji religijnych. Jej zdaniem teoria
sieci pozwala dostrzec wymiar doświadczenia religijnego jednostek i ich rolę jako siły
sprawczej w procesie przemiany historycznej i w szczególności transformacji religijnej
(wprowadzanie nowych kultów itp.). Wyłączywszy jej teoretyzujące rozważania, trzon
artykułu stanowi jednak analiza procesów o asebeia i wyznać należy w tym miejscu, że
trudno tu dopatrzyć się nici łączących wszystkie rozważania autorki w jedną całość.
Artykuł ten z całą pewnością odstaje od reszty tomu. Wypada jeszcze zwrócić uwagę na
budzącą wątpliwości skłonność do przywoływania prac własnych (a zwłaszcza pracy
jeszcze niewydanej), przy pomijaniu jednocześnie opublikowanych, acz nieanglojęzycz
nych, opracowań (chodzi mi w tym miejscu o kwestię procesów o bezbożność kobiet,
któremu to zagadnieniu poświęcił wyczerpujący artykuł Kai T r a m p e d a c h3).
Poświęcony religii, ale z gruntu inny od poprzedzającego go, jest kolejny tekst oma
wianego tomu. Paulin I s m a r d podjął w nim próbę analizy ogromnie interesującej „sieci
kultowej“, jaką tworzyła maratońska Tetrapolis — grupa czterech demów we wschodniej
Attyce. Na tym konkretnym przykładzie autorowi udało się znakomicie ukazać złożoną
aktywność tego rodzaju grup i uwidocznić ich istotne aspekty: choćby przestrzenny wy
miar ich działalności i złożoną skalę znaczenia określonych sanktuariów przynależnych
do danej grupy. W ramach Tetrapolis maratońskiej niektóre okręgi święte służyły wy
łącznie lokalnemu kultowi jednej z poleis (wtedy już demów attyckich) zrzeszonych
w Tetrapolis, inne łączyły społeczności kultowe określonego demu z praktykami całej
Tetrapolis, jeszcze inne zaś, oprócz ich roli dla społeczności demowych i wszystkich
członków Tetrapolis, ogrywały rolę w praktykach całej polis. Studium przypadku
Tetrapolis maratońskiej doskonale ukazuje złożoność sieci powiązań kultowych w Attyce.
Onomastyce, dokładniej mówiąc imionom niewolników, poświęcony jest znakomity
tekst Kostasa V l a s s o p o u l o s a, stanowiący, jak się wydaje, kontynuację jego wcze
śniejszych badań4. Wychodząc od obserwacji, że większość znanych nam imion niewol
ników nie była typowymi imionami niewolniczymi, lecz poświadczona jest także dla
obywateli, autor poświęca swe rozważania próbie wyjaśnienia tego stanu rzeczy.
Wprawdzie występujący w teatrze ateńskim niewolnicy niemal zawsze noszą imiona
wskazujące na ich niski status prawno–społeczny, rzut oka na imiona pojawiające się
w materiale epigraficznym (np. wota składane przez grupy kultowe czy listy wyzwoleń
ców) pokazuje, że nazewnictwo występujących w dramacie niewolników z pewnością
Antropologia antyku greckiego: Zagadnienia i wybór tekstów, red. W. L e n g a u e r, P. M a j e w s k i,
L. T r z c i o n k o w s k i, Warszawa 2011, s. 194–205.
2
Cf. choćby pracę J. K i n d t, Polis Religion — A Critical Appreciation, „Kernos” t. XXII, 2009,
s. 9–34 oraz eadem, Rethinking Greek Religion, Cambridge 2012.
3
K. T r a m p e d a c h, Gefährliche Frauen. Zu athenischen Asebie–Prozessen im 4. Jh. v. Chr.,
[w:], Konstruktionen von Wirklichkeit. Bilder im Griechenland des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., red.
R. v o n d e n H o f f, S. S c h m i d t, Stuttgart 2001, s. 137–155.
4
Vide K. V l a s s o p o u l o s, Athenian slave names and Athenian social history, „Zeitschrift für
Papyrologie und Epigraphik”, t. CLXXV, 2010, s. 113–144.
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nie było lustrzanym odbiciem rzeczywistych praktyk. Vlassopoulos wskazuje cały szereg
możliwych przyczyn jednakowego nazewnictwa tak obywateli, jak i nie–obywateli, przy
czym rozważania te, choć przekonujące i prawdopodobne, muszą nierzadko w dużej mie
rze pozostać hipotetyczne. Jednym z możliwych wyjaśnień jest kwestia reprodukcji: za
pewne wielu noszących „obywatelskie” (czy też niejednoznacznie wskazujące na status
niewolniczy) imiona niewolników było drugim pokoleniem pracującym w Atenach.
Nawet jeśli świeżo przybyły do Aten niewolnik nazywany był tam przez swego właści
ciela np. „Trak” (co wskazuje, że był niewolnikiem pochodzącym z Tracji), to swego
syna — urodzonego już w Atenach — (o ile to on był tym, który wybierał imię; jeśli tak,
to świadczyłoby to o większej niż się zwykło sądzić samodzielności niewolników
w Atenach) mógł nazwać wedle lokalnego zwyczaju onomastycznego, a zatem imieniem
typowo ateńskim. Możliwe jest jednak, że to wyłącznie właściciele byli tymi, którzy
nadawali imiona. Wówczas, jak sugestywnie wykazuje autor, można w niektórych przy
padkach dostrzec związek pomiędzy imieniem niewolnika a wykonywaną przez niego
pracą — im bardziej odpowiedzialne zadanie, tym większe prawdopodobieństwo, że wy
konujący je niewolnik nosić będzie typowo obywatelskie imię (niewolnicy zatrudnieni
np. w bankach nie mogliby zdobyć zaufania klientów, gdyby byli zwani odstręczającymi,
obcymi imionami). Kolejnym możliwym wyjaśnieniem jest założenie, że procent etnicz
nych Greków pracujących jako niewolnicy w Atenach klasycznych był wyższy niż się
powszechnie przyjmuje. Zrozumiała wydaje się ponadto także strategia onomastyczna
wyzwalanych niewolników, którzy w momencie wyzwolenia wybierali sobie nowe, oby
watelskie imię, by ukryć swoją przynosząca ujmę przeszłość i zacząć nowy rozdział
życia z „czysta kartą”. Na przykładzie onomastyki znakomicie zaobserwować można
zatem zjawisko konstruowania i re–konstruowania tożsamości jednostkowej warstw nie
uprzywilejowanych społeczeństwa ateńskiego.
Nie wszystkim jednak ateńskim niewolnikom zależało na ukryciu swej przeszłości
i na negocjowaniu dzięki powiązaniom z obywatelami swej pozycji społecznej. Jak wy
kazuje Peter H u n t w swoim błyskotliwym artykule, istniały także wśród grupy niewol
niczej (czy szerzej — nieobywatelskiej) tendencje do podkreślania swej odrębności, do
artykułowania swego barbarzyńskiego pochodzenia i obcej tożsamości. Autor zwraca nie
tylko uwagę na procesy formowania się społeczności etnicznych w Atenach i formy arty
kułowania swej odrębnej tożsamości, ale także na rolę w tych procesach odniesień do
mitologii greckiej i greckiego repertuaru kulturowego. By podkreślić swoją odrębność
od obywateli, niektóre grupy etniczne konstruowały swą tożsamość poprzez wykazywa
nie swej proweniencji np. od Trojan, zatem nie–Greków. Hunt porusza w swym bogatym
eseju wiele istotnych problemów: możliwość zachowania poczucia przynależności do
innej kultury u osób pojmanych w niewolę i przewiezionych do Aten w młodym wieku
(sugeruje jednak, że pojmanie w niewolę dzieci nie było aż tak częste), możliwość kon
centracji większej liczby niewolników tego samego pochodzenia (co sprzyjałoby zacho
waniu ich rodzimej tożsamości etnicznej) czy skalę autonomii, jaka charakteryzowała
grupę niewolniczą (jaka była swoboda ruchów niewolnika, tj. w jakim stopniu mógł
wchodzić w interakcje ze swymi krajanami i uczestniczyć w aktywnościach konkretnych
grup etnicznych?).
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Innej grupie nieobywatelskiej — wolnym cudzoziemcom — poświęcony jest przy
czynek pióra Bena A k r i g g a. Dużą populację metojków w Atenach okresu klasycznego
zwykło się w dotychczasowych badaniach tłumaczyć faktem, że była ona efektem migra
cji zarobkowej — większość przybyłych do Aten cudzoziemców, nawet kosztem braku
praw obywatelskich w nowym miejscu zamieszkania, miała kierować się rzekomo przy
wyborze miejsca emigracji perspektywami ekonomicznymi. Choć tłumaczenie to odpo
wiada bez wątpienia przypadkowi pewnej części populacji imigracyjnej, jednak — jak
wykazuje Akrigg — ilość dostępnych miejsc pracy była na tyle ograniczona (gałęzie go
spodarki, w których zatrudniano na skalę masową — jak np. kopalnie srebra — zatrud
niały przede wszystkim niewolników), by poddać tę uogólniającą wykładnię w wątpli
wość. Szukając alternatywnego wytłumaczenia ogromnej liczby metojków dochodzi on
do wniosku, że sporą jej część stanowili wyzwoleni niewolnicy. Twierdzenie to zyskuje
na ostrości i przekonuje tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że wielu metoj
ków decydowało się na pozostanie w Atenach — gdyby szanse zatrudnienia lub warunki
pracy były niegodziwe, wielu z nich wróciłoby do swoich rodzimych poleis, albo szukało
swego miejsca gdzie indziej. Skoro zaś decydowali się pozostać, oznaczać to może istot
nie, że byli wyzwoleńcami, którzy mieliby gdzie indziej prawdopodobnie mniejsze szan
se, zwłaszcza będąc pozbawionymi wsparcia swego byłego właściciela.
Podczas gdy dotychczasowe teksty koncentrowały się przede wszystkim na nie
uprzywilejowanych grupach społeczeństwa ateńskiego, bohaterami artykułu Vincenta
G a b r i e l s e n a są głównie dobrze znani obywatele, zaangażowani w działalność mor
ską i dostawy zboża. Na przykładzie wybranych przypadków (Demadesa i powiązanych
z nim osób) i ich uważnej analizie prosopograficznej, autor pokazuje sieci powiązań po
między zamożnymi obywatelami ateńskimi, wykorzystującymi swój kapitał polityczny
i społeczny do osiągnięcia określonych celów — tak publicznych, jak i prywatnych, tak
chwalebnych (aprowizacja polis i łożenie na utrzymanie floty), jak i mniej godziwych
(żądza wzbogacenia się na handlu zbożem). Porusza on przy tym wiele istotnych zagad
nień dotyczących bardziej lub mniej sformalizowanych grup społecznych (hetaireiai;
thiasotai; koina eraniston itp.) i ich roli w życiu nie tylko politycznym, ale i gospodar
czym. Gabrielsen dobrze pokazuje, że wbrew ówczesnemu przekonaniu, iż jakoby wy
łącznie nie–obywatele łączą się we frakcje mające na celu zmonopolizowanie handlu
zbożem, to właśnie głównie wpływowi obywatele tworzyli sieci umożliwiające im wy
wieranie wpływu na politykę morską oraz kontrolę dostaw zboża, często będąc motywo
wani jedynie niechwalebną żądzą zysku.
Ostatni artykuł5 tomu, jako jedyny, nie dotyczy Aten, lecz większych niż polis two
rów wspólnotowych — koina (dodajmy na marginesie, że pamiętać należy o wieloznacz
ności tego terminu, stosowanego na oznaczenie państw związkowych, ale także jako sy
nonim polis czy różnego rodzaju stowarzyszeń, por. wspomniane przeze mnie wyżej
koinon eraniston). Autorka tego tekstu, Christy C o n s t a n t a k o p o u l o u, poświęca naj

5

Stanowi on przerobioną wersję artykułu opublikowanego wcześniej: Ch. C o n s t a n t a k o p o u 
l o u, Beyond the polis: Island Koina and other non–polis entities in the Aegean, „Revue des études
anciennes”, t. CXIV, 2012, nr 2, s. 301–331.
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więcej uwagi Związkowi Wyspiarzy (koinon ton nesioton), różniącemu się od innych
koina tym, że nie był on typowym państwem federalnym, lecz raczej rodzajem sieci po
wiązań między wyspami południowego Morza Egejskiego. Artykuł Constantakopoulou
prezentuje przegląd różnego rodzaju typów tworów politycznych większych niż polis,
choć najbardziej interesują ją te, które mieszczą się pomiędzy dwoma ekstremami: z jed
nej strony państwami związkowymi, z drugiej zaś stowarzyszeniami publicznymi.
Dotyczy to różnego rodzaju „ad hoc koina”, których członkami byli obywatele danej spo
łeczności z jednej i nie–obywatele z drugiej strony, tworzonych w celu podjęcia wspól
nych działań, mających znaczenie dla całej społeczności, niezależnie od statusu prawnego
jej członków. Uszczegółowieniu tych rozważań służy analiza dekretu wyspy Heraklei
(IG XII.7 509), wprowadzającego pewne kroki mające zapewnić ochronę ekosystemu
wyspy, a wydanego nie przez samo grono obywatelskie, lecz przez koinon ton nesioton
(słusznie uznaje autorka, że w tym przypadku nie może chodzić o Związek Wyspiarzy, ale
o lokalne koinon mieszkańców Heraklei; w dekrecie tym mowa jest choćby o tym, że
miejscem jego wystawienia ma być Metroon, zapewne lokalne, nie zaś Delos, siedziba
Związku Wyspiarzy w tym okresie). Sugestia Constantakopoulou jest w pełni przekony
wająca, zwłaszcza ze względu na wspomnianych na końcu dekretu nie tylko „wszystkich
obywateli” (Herakleiton panton), ale i „mieszkańców wyspy” (kai ton oikounto[n en te
neso]). Przykład ten stanowi dla autorki punkt wyjścia do szukania innych przypadków
tego rodzaju wspólnego podejmowania decyzji politycznych przez obywateli i nie–oby
wateli, przy czym koncentruje się ona głównie na analizie przypadku Syme (trzy dekrety
z Syme zostały w oryginale i przekładzie załączone jako apendyks do tego tekstu. Należy
w tym miejscu wyrazić ubolewanie, że nie potraktowano w ten sam sposób wspomniane
go wyżej dekretu z Heraklei). Podsumowując Constantakopoulou stwierdza, że prywatne
stowarzyszenia znane choćby z Aten okresu klasycznego, charakteryzujące się tym, że
członkami mogli być na równi obywatele i cudzoziemcy, a nawet niewolnicy, mogły sta
nowić precedens dla formowania się politycznych koina, takich jak omawiane przez nią
przypadki Syme i Heraklei. Świat Greków nie zawsze był światem poleis, a omówione
przez autorkę koina stanowiły jeden rodzaj alternatywnego tworu politycznego, w któ
rym do głosu w kwestiach politycznych dopuszczeni być mogli także nie–obywatele.
Tom zamyka podsumowujący esej Johna Daviesa, trafnie oceniający pozytywne
strony i słabości nowego podejścia konceptualnego w badaniach społeczeństw greckich,
zgrabnie przedstawiający przegląd badań wykorzystujących teorię sieci, a także sugeru
jący dalsze problemy, zasługujące zdaniem Daviesa na uwagę historyków starożytności,
zainspirowanych tego rodzaju ujęciem metodologicznym. Książka wyposażona została
ponadto w indeks ogólny i źródłowy, tabele i wykresy oraz jedną fotografię, niestety złej
jakości.
Omawiany tu tom oferuje wiele wartych uwagi myśli i pomimo nierównej wartości
zawartych w nim tekstów z jednej strony oraz ograniczeń czy niebezpieczeństw, jakie
niesie ze sobą teoria sieci z drugiej, pomaga bez wątpienia poszerzyć horyzont refleksji
nad formami życia polityczno–społecznego Greków i z całą pewnością zainicjuje debatę
i krytyczną dyskusję.
Rafał Matuszewski
Universität Heidelberg
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Ryan K. B a l o t, Courage in the Democratic Polis. Ideology and
Critique in Classical Athens, Oxford University Press, Oxford–New York
2014, s. XIV + 408.
Dla jednych szczytem dzielności będzie przyjść z pomocą tonącemu dziecku, gdy
samemu nie umie się pływać, dla innych — zjedzenie sardyńskiego casu marzu (sera
z larwami much); jedni za czyn odważny uznają rzucenie się wdowy w płomienie trawią
ce stos pogrzebowy jej męża podczas hinduskiej ceremonii sati, inni zaś udanie się na
niedzielny obiad u teściowej. Tego rodzaju listę — mniej lub bardziej jaskrawych —
przykładów można by ciągnąć niemal w nieskończoność. To, że tak bardzo różnorodne,
często ambiwalentne, postawy mogą być przyjmowane przez społeczeństwa i poszcze
gólne jednostki wobec jednego i tego samego czynu — niezależnie od moralnej oceny
danego aktu — nie powinno chyba dziwić nikogo. Wystarczy pomyśleć o burzy (choć to
zdecydowanie zbyt łagodne określenie), jaką wywołało w Ameryce po zamachu na World
Trade Center w 2001 r. stwierdzenie Susan S o n t a g , że terroryści nie byli tchórzami.
Dla amerykańskiej opinii publicznej samo wypowiedzenie tego rodzaju myśli równało
się nieomal aktowi zdrady; zestawienie to — terroryści i ich odwaga — ça fait deux. Ale
Sontag umiejętnie wykazywała, że courage has no moral value in itself, for courage is
not, in itself, a moral virtue1. Czym jest wobec tego dzielność? I czy może ona stanowić
przedmiot analizy historyka?
Odpowiedzi na te pytanie szuka Ryan K. B a l o t w swojej nowej monografii, po
święconej odwadze w demokratycznej polis, i opatrzonej precyzującym przedmiot roz
ważań podtytułem „Ideologia i krytyka w Atenach okresu klasycznego”. Bo istotnie je
dyną dostępną historykowi możliwością dojścia do tego rodzaju zagadnienia, jest analiza
dyskursu publicznego — wyrażającej się w nim ideologii i jej ewolucji. Autor omawianej
książki, profesor na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Toronto, z formacji
uniwersyteckiej zaś filolog klasyczny i historyk starożytności, jest znakomitym specjali
stą w zakresie myśli politycznej Greków, czego dowodzą liczne jego prace, w szczegól
ności zaś książki: „Greed and Injustice in Classical Athens”, Princeton 2001 (przerobio
na wersja rozprawy doktorskiej), „Greek Political Thought”, Malden MA 2006 oraz
wydane pod jego redakcją „Companion to Greek and Roman Political Thought”, Malden
MA 2009. Zainteresowanie autora teorią polityki, filozofią i myślą polityczną znać zresz
tą na nieledwie każdej stronie recenzowanej monografii, a znakomite przygotowanie me
todologiczne pozwala mu zgrabnie i umiejętnie uwypuklić różne odcienie dyskursu i tym
samym rozumienia odwagi i męstwa w polis Ateńczyków V–IV w. p.n.e.
Przez zbadanie ideologii męstwa w demokratycznej polis Ateńczyków, autor pra
gnie pokazać także, że tak wartości moralne, jak i ich rozumienie, różniły się w zależno
ści od ustroju politycznego. Innymi słowy, że inaczej pojmowana była odwaga w Atenach,
inaczej w Sparcie czy w Persji, odmienne też miejsce zajmowała na „skali wartości”.
Balotowi powiodło się pokazanie z jednej strony, jak bardzo sami Ateńczycy przekonani
byli o odmienności cnoty męstwa w swojej polis od pojmowania tejże w innych społe
1

S. S o n t a g, At the Same Time: Essays and Speeches, New York 2007, s. 183.
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czeństwach, z drugiej zaś — jaki rozdźwięk panował pomiędzy ową ideologią a praktyką
życia codziennego. Owa antycypowana przez Ateńczyków odmienność ich „demokra
tycznej dzielności” wynikała z przekształcenia tradycyjnie pojmowanego męstwa hero
icznego czy też dzielności arystokratycznego wojownika w wartość z gruntu demokra
tyczną, tj. połączoną z takimi charakterystycznymi dla demokracji cechami jak wolność,
równość i racjonalna deliberacja.
Autor analizuje demokratyczną ideologię wychodząc od jej najpełniejszego przed
stawienia w Peryklesowej mowie pogrzebowej w dziele Tukidydesa. Nie tylko wyraźnie,
jak przekonuje Balot, widać w tej mowie skontrastowanie idei męstwa Ateńczyków
z ideą dzielności Spartan, lecz zostaje owa „demokratyczna odwaga” połączona tam
z eudaimonia — ideą dobrobytu i rozkwitu. Peryklesowa idea demokratycznego męstwa
nie była tylko wytworem komponującego tę mowę Tukidydesa, ale jej zasięg był szerszy
— widać to choćby w „Persach” Ajschylosa i „Dziejach” Herodota, gdzie zaakcentowana
została dystynktywna — właściwa demokracji — dzielność Ateńczyków podczas wojen
perskich. Ślady wizji Peryklesa dają się odnaleźć także w czwartowiecznych tekstach
Platona (autor książki koncentruje się na analizie dialogu „Laches”) czy Izokratesa, któ
rzy poświęcają wiele miejsca refleksji nad istotą odwagi i krytyce jej Peryklesowego
ideału.
Prototypem męstwa (andreia) była — jak dobrze pokazały teksty wydane przed kil
koma laty w tomie pod redakcją Ineke S l u i t e r i Ralpha R o s e n a — dzielność woj
skowa2. Ale czy istotnie koncepcja odwagi ograniczona była w myśli greckiej wyłącznie
do kontekstu militarnego? W końcu obywatel to hoplita, a hoplita to obywatel — próba
rozdzielenia sfery wojskowej od społeczno–politycznej byłaby anachronizmem. Z analiz
Balota jasno wynika, że jednym z ważniejszych elementów tak wyobrażenia o sobie sa
mych, jak i koncepcji swojej „demokratycznej odwagi” był ideał isegoria i parrhesia;
mówcy attyccy nierzadko posługiwali się militarystycznymi metaforami do opisu wolno
ści słowa. Wolność wypowiedzi, cecha nieodłącznie wiązana z ustrojem demokratycz
nym, łączona była w ateńskim dyskursie z męstwem, co czyniło je „demokratycznym”
— dostępnym dla każdego członka grona obywatelskiego. By zabrać głos podczas
Zgromadzenia Ludowego należało wykazać się odwagą, ponieważ skorzystanie z tego
przywileju mogło nieść za sobą ogromne ryzyko dla mówcy (taki pogląd wyraża cho
ciażby Demostenes). Jest jeszcze inny, zdecydowanie ważniejszy, aspekt łączący la paro
le z dzielnością: w ateńskim wyobrażeniu o sobie samych ogromną wagę przykładano do
idei „wiedzy ludu” — to, co kolektyw uznaje za słuszne, jest takie z całą pewnością.
Wiedza ta nabiera kształtów czy wyraża się w debacie — podczas obrad Ekklezji; w efek
cie czego ogromnego znaczenia nabiera przekonanie o racjonalności poczynań polis
Ateńczyków, co nie pozostało bez wpływu na każdy z części składowych demokratycz
nej ideologii. Za odważny uznać należy czyn, który — racjonalnie omówiony czy prze
myślany — przyniesie polis korzyść. Wydaje się zatem, że kognitywny element — świa
domość czynu i możliwych konsekwencji — jest dla definicji „demokratycznej odwagi”

2

Andreia: Studies in Manliness and Courage in classical Antiquity, red. R.M. R o s e n, I. S l u i 
t e r, Leiden–Boston 2003.
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kluczowy (inaczej rzecz ujmując: czy za odważnego uznamy człowieka, który rzuca się
komuś z pomocą pod wpływem impulsu, ergo: niewiele myśląc? Czy też takiego, kto
racjonalnie ocenił sytuację i świadom grożących mu niebezpieczeństw podejmuje ryzyko
w imię większego dobra?). W ateńskim dyskursie publicznym wyraźnie zauważalny jest,
jak pokazuje Balot, właściwy dla demokratycznej polis etos świadomego działania dla
dobra polis (bo jej pomyślność, to pomyślność każdej jednostki; w przeciwieństwie do
przypadku spartańskiego, gdzie pomyślność państwa osiągana jest kosztem jego obywa
teli). Ten właśnie aspekt ideologii — świadomość czynu — dostrzec można dobrze
w tkance tekstualnej mów pogrzebowych, których autorzy posługują się czasownikiem
haireo czy proaireo (wybierać) do opisania czynu poległych za ojczyznę hoplitów; ci
obywatele świadomie wybrali śmierć, by bronić swej polis. Zdaniem Balota Ateńczycy
byli wobec tego bardziej odważni niż Spartanie; rozumieli bowiem zdecydowanie lepiej
niż inni, dlaczego i w jakim celu czynią to, co czynią. Z kolei męstwo Spartan wynikało
z czegoś zasadniczo odmiennego — mianowicie ze strachu przed karami czekającymi
tych, którzy stchórzyli na polu bitwy, z ich społecznym poniżaniem i grożącym im wsty
dem. Koniec końców także hoplici ateńscy musieli liczyć się z możliwością infamii
w przypadku, gdyby okazali tchórzostwo na polu bitwy, zdezerterowali lub nie stawili się
na wyprawę będąc powołanymi. Autor omawianej monografii rozróżnia jednak punitiv
shame Spartan i prospective shame Ateńczyków, ci ostatni zgodnie z Peryklesowym ide
ałem kierowani byli pragnieniem eudaimonia — tak dobrobytu jednostek, jak i kolekty
wu. Czy jednak jakiś czyn istotnie zasługuje na miano „odważnego”, gdy powodowany
jest strachem (choćby przed konsekwencjami)?
Racjonalność, wolność słowa i odwaga nie zawsze jednak w praktyce współgrały,
czego najlepszego przykładu dostarcza Herodot, gdy opisuje historię Lykidasa (9,5).
Mimo zupełnie odmiennej i wyjątkowej w oczach Ateńczyków wizji swej dzielności, jak
konkluduje Balot, niewiele oni w rzeczywistości odbiegali pod tym względem od sobie
współczesnych.
Ideologia demokratycznych Aten, jak wspomniałem wyżej, wyraźnie łączyła oby
watelskie męstwo z wolnością i równością; te kluczowe dla zrozumienia zagadnienia
kwestie porusza autor szczegółowo w drugiej części swojej monografii, w której większy
nacisk kładzie na rzeczywiste, a nie ideologiczne, manifestacje męstwa. Wyraźnie z po
czynionych w tej części książki rozważań wyłania się rozdźwięk z obrazem kreślonym
wcześniej: choć równość była czołowym hasłem demokracji, w praktyce niewiele o tym
świadczy. Najlepiej widać to może na przykładzie załogi trier — wioślarze pełnili klu
czową rolę w budowie potęgi polis Ateńczyków, stanowili zatem główne źródło militar
nej potęgi państwa, nigdy jednak nie otrzymali równego innym publicznego uznania za
swą służbę. Poprzez analizę komedii Arystofanesa, tragedii ateńskich, a także mów sądo
wych i politycznych Balot pokazuje znaczenie połączenia pozornie antytetycznych atry
butów — andreia i sophrosyne, zatem emocji i rozumu — dla pojmowania męstwa
w Atenach klasycznych. A to właśnie męstwo, jak pokazuje on w ostatniej części pracy,
umożliwiło rozkwit polis, dzielność stanowiła wobec tego kluczowy element demokra
tycznej ideologii eudaimonizmu. Wszystko to składało się w odczuciu Ateńczyków na
odmienny od innych, ważniejszy i światlejszy wizerunek ich — świadomej celów i zadań
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— polis. Rzeczywistość, jak dobrze pokazał Balot, była jednak nieco mniej świetlana
i zdecydowanie bardziej złożona.
Pozwólmy sobie na koniec odnotować kilka punktów krytycznych. Autor monogra
fii poświęconej tak trudno uchwytnemu zagadnieniu, jak koncepcja „odwagi”, powinien
chyba zacząć swoje studium od analizy terminów, bo jak słusznie zauważył Eric
H o b s b a w m : „słowa są świadkami, którzy często mówią głośniej niż dokumenty”; tu
i ówdzie pojawiają się w pracy terminy greckie (andreia, arete, andragathia itp.), autor
nie pokusił się jednak o metodyczne ich przedstawienie na początku pracy. Więcej nawet
— jako grecki odpowiednik angielskiego courage używa niemal wyłącznie rzeczownika
andreia i nie wspomina o tak interesujących (bo dwuznacznych, zatem wiele mówiących
o pojmowaniu opisywanego danym słowem aktu) terminach, jak tolme czy tharsos (oba
oznaczać mogły tak odwagę, śmiałość, jak i zuchwałość czy niemal arogancję).
W kontekście terminologii warto jeszcze zwrócić uwagę na tradycyjne i demokra
tyczne wartości moralne, jakie podkreślano w dekretach honoryfikacyjnych. Co ciekawe,
w tego rodzaju materiale epigraficznym z okresu klasycznego nie występuje preferowana
przez Balota andreia, lecz andragathia (a także szerzej pojmowana arete)3; z kolei an
dreia jako „cnota kardynalna” pojawia się u Platona (Rep. 427e6–11).
Autor słusznie zwraca uwagę na znaczenie manifestowania dzielności w przestrzeni
publicznej — choćby poprzez posągi strategów czy monumenty upamiętniające pole
głych czy też Tyranobójcow; nie dostrzega jednak drugiej strony medalu: mianowicie
materialnego upublicznienia aktu braku odwagi w postaci stel z imiennymi listami dezer
terów, i nie docenia możliwego wpływu tych stel na wykształcenie się specyficznej kul
tury męstwa (w tym wypadku motywowanej strachem przed społeczną utratą twarzy).
Z kolei jako formę społecznej kary za sprzeniewierzenie się ideałowi odważnego obywa
tela interpretuje Balot wyśmianie konkretnych postaci na scenie teatru (np. niemal przy
słowiowego tchórza Kleonymosa4); nie wydaje się jednak, by było to rozumowanie
w pełni słuszne — komedia attycka, ze swej natury przedstawiająca „świat na opak”, nie
mogła mieć tak wielkiego wpływu, jaki jej przypisuje Balot. Święta Dionizosa, podczas
których wystawiano komedie, w mniejszym czy większym stopniu cechowała bowiem
parrhesia, wolność słowa5, wobec tego wyśmianie kogoś na scenie nie było raczej aktem
upokorzenia tej osoby i nie mogło samo w sobie stanowić kary za tchórzostwo6. Same
3

Vide D. W h i t e h e a d, Andragathia and Arete, [w:] Greek History and Epigraphy. Essays
in honour of P.J. Rhodes, Swansea 2009, s. 52–54; o wyodrębnionych przez tego uczonego dziesięciu
„cnotach kardynalnych”; vide idem, Cardinal virtues: the language of public approbation in demo
cratic Athens, „Classica et Mediaevalia”, t. XLIV, 1993, s. 37–45; cf. Ch. Ve l i g i a n n i – T e r z i,
Wertbegriffe in den attischen Ehrendekreten der klassischen Zeit, Stuttgart 1997, passim.
4
Cf. teraz G. C u n i b e r t i, Cleonimo di Atene: traditore della patria, Alessandria 2012.
5
Vide S. H a l l i w e l l, Comic satire and freedom of speech in Classical Athens, „Journal of
Hellenic Studies”, t. CXI, 1991, s. 48–70, A.H. S o m m e r s t e i n, Harassing the alleged attempts to
prosecute Aristophanes, [w:] Free Speech in Classical Antiquity, red. I. S l u i t e r, R.M. R o s e n,
Leiden 2004, s. 145–174 oraz D. L e n f a n t, Des décrets contre la satire: une invention de scholiaste?
Pseudo–Xén., II, 18, schol. Ach. 67, schol. Av. 1297, „Ktèma”, t. XXVIII, 2003, s. 5–31.
6
Zyskało status aksjomatu twierdzenie o komedii jako mechanizmie kontroli społecznej; o loido
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zresztą prawne aspekty penalizacji braku odwagi w demokratycznych Atenach nie zosta
ły, niestety, potraktowane w omawianej monografii zbyt precyzyjnie — autor wprawdzie
tu i ówdzie o nich wspomina, nie przedstawia jednak gruntowniej, choćby wedle rodzaju
(astrateia, lipotaksion, deilia). Brak też refleksji o religijnych konsekwencjach dezercji7.
Należy ponadto wyrazić żal, że w recenzowanej monografii nie uwzględniono w naj
mniejszym nawet stopniu komedii średniej, pomijając w ten sposób materiał istotny dla
gruntownego przedstawienia zagadnienia.
Choć książka wydana została dość starannie, nie brak w niej drobnych błędów: do
tyczy to głównie korelacji przypisów z bibliografią (zdarzają się odesłania do tekstu da
nego autora wydanego w konkretnym roku, podczas gdy w bibliografii znajdujemy nie
jeden, lecz kilka artykułów danego autora opublikowanych w tymże roku; niektórych zaś
prac, do których Balot w przypisach odsyła, w bibliografii w ogóle nie zamieszczono)
czy też literówek w nazwiskach autorów przywoływanych w przypisach. Ponadto wypa
da zauważyć, że niektóre sformułowania wydają się doprawdy mało fortunne (np. na
s. 289: Rambo–like aggression Heraklesa).
Podsumowując można powiedzieć, że monografia Ryana K. Balota — choć niewol
na od wad — jest książką oryginalną, świeżą i inspirującą. I choć przy całym bogactwie
przemyśleń i analiz nie sposób czasami uniknąć wrażenia, że jest ona w niektórych miej
scach, sit venia verbo, „przegadana”, to bez wątpienia stanowi ważny głos w debacie nad
rozumieniem męskości, dzielności i męstwa8 w starożytnej Grecji, a także stanowi istot
ny krok w stronę lepszego zrozumienia ideologii demokratycznych Aten i jej praktyczne
go przełożenia w życiu codziennym. Podjęcie się opracowania tak złożonej i trudno
uchwytnej tematyki wymagało samo w sobie nie lada odwagi.
Rafał Matuszewski
Universität Heidelberg

ria i onomasti komoidein, vide np. R. S a e t t a C o t t o n e, Aristofane e la poetica dell’ingiuria. Per
una introduzione alla loidoria comica, Roma 2005 oraz przede wszystkim I. S t a r k, Die hämische
Muse. Spott als soziale und mentale Kontrolle in der griechischen Komödie, München 2004; autorka
tej drugiej pracy błyskotliwie i przekonywająco pisze o die soziale Typenkomödie — jej zdaniem
obiektem kpiny w komedii attyckiej nie jest konkretna osoba, ale dany typ społeczny (wyśmianie na
scenie Sokratesa to kpina nie z Sokratesa z krwi i kości, lecz z typu społecznego przez niego reprezen
towanego, zatem — z typu dzielącego włos na czworo „intelektualisty”). Ujmując rzecz zwięźle: ko
media mogła wobec tego służyć ukazaniu haniebnego, pogardzanego, nieprzystającego obywatelowi
postępowania, propagowała więc pewne formy zachowań przez ukazanie ich à rebours, nie mogła być
zatem formą karania konkretnej jednostki.
7
Vide np. R. P a r k e r, Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion, Oxford 1983,
s. 94–95.
8
Oprócz zbiorowego tomu wymienionego w przypisie 2, należy tu także wspomnieć — uwzględ
nione przez Balota — prace: E. S m o e s, Le courage chez les Grecs, d‘Homere à Aristote, Bruxelles
1995 i przede wszystkim J. R o i s m a n, The Rhetoric of Manhood. Masculinity in the Attic Orators,
Berkeley–London 2005.
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Joanna R y b o w s k a, Dionizos — Agathos Daimon, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Benedyktynów Homini, Łódź–
Kraków 2014, s. 365.
W początku ubiegłego wieku wybitny uczony i niepospolity erudyta, Lewis Richard
F a r n e l l, rozpoczął odpowiednią partię (o rozmiarach i charakterze solidnej, obszernej
monografii) swego wielkiego dzieła o religii greckiej poświęconą Dionizosowi od zna
miennego stwierdzenia, że studium kultu dionizyjskiego is one of the most attractive in
the whole investigation into the religion of Hellas1. Niewiele się od tego czasu zmieniło,
to samo zdanie dziś byłoby równie aktualne, czego najlepszym świadectwem niewyobra
żalna wręcz ilość ciągle nowych studiów nad kultem tego bóstwa i systematyczny przy
rost nie tylko drobnych rozpraw, artykułów i przyczynków, lecz także opasłych tomów
zbiorowych czy obszernych monografii specjalistycznych2. Monografie Dionizosa po
wstawały w rozlicznych ośrodkach badawczych, wychodziły spod pióra wielu uczonych
należących do różnych obszarów językowych, zadziwiające, że w nauce polskiej dotąd
powstawały wprawdzie rozmaite studia szczegółowe, ale brak było monografii mniej lub
więcej obejmującej całość problematyki dionizyjskiej. Tym bardziej zatem cieszy, że
właśnie doczekaliśmy się takowej, a przy tym niemal jednocześnie, w tym samym wy
dawnictwie (Homini), ukazała się także jeszcze jedna3.
By uniknąć wywołania mylnego wrażenia i wszelkich nieporozumień, chcę od razu
na wstępie stwierdzić, że książkę Joanny R y b o w s k i e j uważam za ważną, cenną
i przydatną przede wszystkim dla szerszego grona czytelników, ale po części także dla
specjalistów. Autorce należą się wyrazy uznania przede wszystkim za odwagę podjęcia
tak szerokiego, niezmiernie trudnego i wielostronnego zagadnienia, a także za na ogół
odpowiednie przygotowanie, erudycję i niezłe rozeznanie w obecnym stanie badań
z chwalebną i niekoniecznie dziś powszechną znajomością dawniejszej literatury
przedmiotu.
Muszę się też zastrzec, że w żadnym razie nie zamierzam zamieniać recenzji w erra
tę, ale bardzo krytycznie oceniam pracę wydawnictwa, w którym osoba odpowiedzialna
za redakcję i korekty zaakceptowała pisownię „dziewidztwo” (s. 230) czy stałe, konse
kwentne używanie formy „przekonywujący”. Za nieporządek i liczne błędy w przypi
sach, jak i na przykład dziwaczną i niezrozumiałą (dla piszącego te słowa) transkrypcję
pitchoigia (choć termin ten pojawia się i w innych postaciach) ponosi jednak odpowie
dzialność przede wszystkim autorka i o ile cytowanie XVIII księgi Pauzaniasza (idzie
o księgę I, rozdział 18), uznać należy za zwykła literówkę (jest ich jednak w książce
1

L.R. F a r n e l l, The Cults of the Greek States, t. V, Oxford 1909, s. 85.
Z najnowszej literatury przedmiotu, której nie mogła jeszcze znać autorka recenzowanej pracy
cf. odpowiednio: Dioniso. Los orígens. Textos e imágenes de Dioniso y lo dionisíaco en la Grecia
Antigua, red. A. B e r n a b é, A.I. J i m é n e z S a n C r i s t o b a l, M.A. S a n t a m a r i a, Madrid 2013
oraz A. H e i n e m a n n, Der Gott des Gelages. Dionysos, Satyrn und Mänaden auf attischem
Trinkgeschirr des 5. Jahrhunderts v. Chr., Berlin 2016.
3
Cf. B. B e d n a r e k, Mit Dionizosa w poezji greckiej od Homera do Eurypidesa, Kraków 2015.
2
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zdecydowanie za dużo), to już stwierdzenie, że w cytowanym in extenso na s. 110 passu
sie (I 18,7) idzie o Olimpię (a dotyczy on świątyni Dzeusa Olimpijskiego w Atenach)
budzi zdumienie w wypadku pracy filologa klasycznego. Pozwalam sobie na te uwagi
w głębokim przekonaniu, że książka Rybowskiej zasługuje na drugie choć raczej nowe,
poprawione i zmienione, wydanie w lepszej zdecydowanie szacie graficznej (ilustracje!)
oraz po starannej redakcji i korekcie.
Konstrukcja książki jest chyba odbiciem koncepcji postaci Dionizosa w przekona
niu autorki, podobnie zresztą jak i tytuł całości. Pierwsza część pracy (s. 15–193) nosi
tytuł „O bogu, który przynosił ludziom radość”. W ten właśnie sposób rozumie Rybowska
(moim zdaniem słusznie) określanie Dionizosa mianem Agathos Daimon. Takie miano
boga można także ograniczyć do sfery płodności przyrody i obfitości jej darów widząc
w nim w takim razie wyłącznie bóstwo przyrody odpowiedzialne głownie za wegetację
świata roślinnego i to tak w wypadku dzikiej natury (pan drzew, bóstwo kwiatów), jak
i kultywowanej przez człowieka (pan winnej latorośli, towarzysz Demeter, bogini i daw
czyni zboża). Autorka sięga znacznie głębiej, poświęcając sporo miejsca stosunkowi do
wina oraz roli picia wina w kulturze i w całości refleksji czy wręcz duchowości Greków
oraz zwracając uwagę na boga radości i wesołości (polygethes), który jako charma bro
toisin czy charidotes może zapewnić ludziom chwile szczęścia i radosnego zapomnienia
dzięki stosownej konsumpcji wina i uczestnictwu w obrzędach. Rzecz jasna badaczka
wkracza w ten sposób na szerokie pole toczonych od lat dyskusji na temat „dionizyjsko
ści” czy wręcz „religii dionizyjskiej” oraz genezy obrzędowych uniesień w kulcie tego
boga, nawiązując nolens volens do prądów intelektualnych wychodzących już w XIX w.
poza sferę klasycznej Altertumswissenschaft. Szkoda, że nie uwzględniła tak ważnej wła
śnie dla kultury europejskiej koncepcji „pradionizyjskości” sformułowanej niegdyś przez
uczonego i wielkiego poetę w jednej osobie, Wiaczesława I w a n o w a. Jego praca w ory
ginalnej postaci z roku 1929 (publikacja w Baku!) jest oczywiście praktycznie niedostęp
na, chociaż do obiegu naukowego weszła ponownie po wydaniu jej obszernej części
w roku 19884, a od kilku lat mamy pełną i uzupełnioną przez autora (który pracował nad
nią praktycznie całe życie uwzględniając nowe prace i studia, w tym słynne dzieło
Waltera F. O t t a) wersję niemiecką jego dzieła, przygotowaną zresztą jeszcze przez
niego samego w tym języku5.
Badając źródła i przejawy dionizyjskiej radości oraz sfery życia przez nią zdomino
wane (wino, taniec, nastrój wesołości i zabawy) dość powierzchownie traktuje Rybowska
zagadnienie obrzędów fallicznych i roli seksualności w kulcie Dionizosa, zapominając
najwyraźniej o znanym i słusznym stwierdzeniu Cornelii I s l e r – K e r é n y i, która anali
zując ikonografię dionizyjską doszła do wniosku, że istotną cechą (przedstawianego
na wazach okresu archaicznego) świata dionizyjskiego is precisely sexuality; not as
an expression of fertility or reproductive inclination, but of joie de vivre, that is to say

4

W. I w a n o w, Woznikowienie tragiedii, [w:] Archaiczeskij rituał w folklornych i rannie
litieraturnych pamjatnikach, red. L.Sz. R o ż i n s k i j, Moskwa 1988, s. 237–293.
5
V.I. I v a n o v, Dionysos und die vordionysischen Kulte, Tübingen 2012.
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a sexuality which in essence is useless and playful6. Pozostawiając tę sferę całkiem na
uboczu, pominęła nasza autorka całkowicie ważne prace Erica C s a p o7, których brak
nawet w postaci wzmianki w bibliografii jej książki.
Druga część omawianej pracy („Na tropie ‘menad’ podążających na Agrionia”,
s. 197–266) łączy się logicznie z pierwszą, Dionizos jest w niej przedstawiany i interpre
towany jako bóg stanów ekstatycznych, uniesień i boskiego szału ogarniającego głównie
kobiety. I to zagadnienie ma w tej chwili ogromną literaturę licząc przynajmniej od słyn
nego studium Adolfa R a p p a z 1872 r. (doskonale znanego autorce) i trudno polemizo
wać z takim czy innym wyborem uwzględnionych prac i badań, a jednak dziwi znowu
pominięcie dwóch najnowszych monografii zagadnienia8. Nie można się przy tym oprzeć
wrażeniu, że autorka nie ma jasnego poglądu, co w analizowanym przez nią materiale
należy do sfery wyobrażeń mitycznych, a co jest poświadczeniem rzeczywiście odbywa
nych obrzędów. Trudno czynić jej z tego zarzut, bo odnośnie do wartości „Bachantek”
Eurypidesa jako świadectwa obrzędów kobiecych w V w. p.n.e. zdania do dziś są podzie
lone, brak jednak wyraźnie w książce Rybowskiej jasno sformułowanego podejścia me
todologicznego. W obu zresztą częściach autorka nie zechciała bądź może nie potrafiła
ukazać zmienności i zróżnicowania idei i wyobrażeń religijnych w zależności od miejsca
i czasu. Nie ma podstaw, by wobec znanego i podkreślanego także przez Rybowską braku
jednolitych, kanonicznych wersji mitów dionizyjskich czy powszechnie obowiązujących
przepisów liturgicznych przyjmować, że mieszkańcy Olbii w VI–V w. p.n.e. czcili takie
go samego Dionizosa, co obywatele Miletu lub Grecy w Egipcie w okresie hellenistycz
nym czy mieszkańcy Smyrny w czasach Cesarstwa.
Mimo zasygnalizowania problemu, nie zajęła się autorka dogłębniej kwestią mę
skich thiasoi i obrzędów bakchoi, co zresztą może nie byłoby potrzebne w przypadku
monografii dotyczącej pewnego, szczególnego aspektu Dionizosa, jakim jest jego po
stać jako Agathos Daimon. Rybowska wkroczyła jednak na pole (niewyobrażalnie dziś
szerokie i przy tym nader grząskie) tzw. orfizmu i chtonicznych cech Dionizosa (tu
znów zdumienie budzi pominięcie słynnych reliefów ze Sparty i głośnego, choć kontro
wersyjnego studium Conrada S t i b b e g o9 oraz misteryjnych form jego kultu i skompli

6

C. I s l e r – K e r é n y i, Dionysos in Archaic Greece. An Understanding through Images, Leiden–
Boston 2007, s. 1.
7
E. C s a p o, Riding the Phallus for Dionysus: Iconology, Ritual, and Gender–Role De/
Construction, „Phoenix”, t. LI, 1997, s. 253–295; idem, The Dionysian Parade and the Poetics of
Plenitude, UCL Housman Lecture, Los Angeles 2013. Najnowsza, bardzo ważna praca tego autora
(The Earliest Phase of ‘Comic’ Choral Enteratinments in Athens. The Dionysian Pompe and the ‘Birth’
of Comedy, [w:] Fragmente einer Geschichte der griechischen Komödie, wyd. S. C h r o n op o u l o s,
Ch. O r t h, Heidelberg 2015, s. 66–108) ukazała się już po publikacji ksiązki Rybowskiej.
8
C. A c k e r, Dionysos en transe: la voix de femmes, Paris 2002 i M.–Ch. V i l l a n u e v e P u i g,
Ménades. Recherches sur la genèse iconographique du thiase féminin de Dionysos des origines à la fin
de la période archaïque, Paris 2009.
9
C.M. S t i b b e, Dionysos in Sparta, „BABESCH. Annual Papers on Mediterranean Archaeology”,
t. LXVI, 1991, s. 1–44. Badacz zresztą częściowo zmodyfikował potem swoje poglądy, cf. idem, Das
andere Sparta, Mainz am Rhein 1996, s. 222–234.
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kowanych wersji mitów o Zagreusie i synu Persefony. Przy tak ogromnym polu badaw
czym trudno jednak czynić autorce zarzuty z potraktowania wielu kwestii bardziej po
amatorsku niż z pełnym warsztatem specjalisty, pytanie tylko, czy rzeczywiście tablicz
ki kościane z Olbii wiążą się z jej tematem badawczym. Czytelnik może odnieść czasem
wrażenie, że autorka po prostu postanowiła napisać o Dionizosie wszystko, co wie, za
pominając o zagadnieniu sugerowanym przez tytuł książki. Nie ulega jednak wątpliwo
ści, że dzieło zatytułowane po prostu „Dionizos. Mit i kult” (czyli tak, jak w roku 1933
swoją książkę zatytułował Walter F. Otto) musiałoby dziś, przy ambicji uwzględnienia
różnych stanowisk i całego stanu badań włączając problematykę „orfickiego” Dionizosa,
liczyć zapewne około tysiąca stron. Ale Rybowska chyba właśnie taką książkę zamierza
ła napisać, przeznaczyła jednak na realizację tego zadania tylko (w druku) 266 stron
tekstu...
Na zakończenie powtórzę to, od czego zacząłem moją recenzję: autorce należy się
uznanie za odwagę, trzeba się też cieszyć, że mamy teraz pierwszą w nauce polskiej mo
nografię (wspomniana wyżej książka Bartłomieja B e d n a r k a ma charakter monografii
znacznie bardziej szczegółowego zagadnienia) bóstwa być może, najdziwniejszego,
a i przynajmniej czasem, i przynajmniej dla niektórych jego czcicieli, najważniejszego.
Jest też przy tym Dionizos postacią, wokół której skupiają się różne, kluczowe dla zrozu
mienia religijności Greków, kwestie i zagadnienia, a prócz tego tym spośród bóstw grec
kich, które (co najmniej od czasów Friedricha Hölderlina) najbardziej zakorzeniło się
w nowożytnej kulturze Europy. Nie ulega wątpliwości, że książka Rybowskiej wyrosła
z prawdziwej pasji naukowej czy wręcz fascynacji intelektualnej autorki i jest owocem
jej wielu lektur i przemyśleń. Życząc jej powodzenia w dalszych studiach, należy się
spodziewać, że jej akrybia i zdolność do samoograniczeń dorównają w przyszłości
fascynacji.
Włodzimierz Lengauer
Uniwersytet Warszawski
Wydział Historyczny

D. B o q u e t, P. N a g y, Sensible Moyen Âge, une histoire des émotions
dans l’Occident médiéval, Seuil, Paris 2015, s. 480.
Monografia zasłużonych mediewistów: Damiena B o q u e t a i Piroski N a g y doty
czy nośnej ostatnio tematyki emocji w kulturze. Autorzy patrzą na średniowiecze euro
pejskie od strony uczuciowości w jej różnych aspektach: w religii, w rodzinie, w polityce
i w literaturze. Monografia zawiera dziewięć rozdziałów, w których autorzy omawiają
kolejno różne aspekty życia emocjonalnego człowieka w porządku chronologicznym.
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Zaznaczyć należy, że zarówno Boquet, jak i Nagy tematem emocjonalności zajmują się
od dłuższego czasu, a książka jest rezultatem ich wieloletnich badań1.
W rozdziale pierwszym, dotyczącym chrystianizacji emocji, autorzy przyglądają
się, w jaki sposób nowa religia wpłynęła na dotychczasowe myślenie o uczuciach („La
christianisation des affects (IIIe–Ve siècle)”, s. 21–46). Podstawowym pytaniem, które
sobie stawiają, jest: czy Bóg chrześcijański wykazuje się uczuciami? Czy działa w spo
sób emocjonalny, czy przeciwnie, jest Absolutem, pozbawionym uczuć? Przypominając,
że Biblia jest tekstem opisującym bardzo różne uczucia: od miłości, poprzez gniew,
złość, zazdrość aż do nienawiści, autorzy podkreślają, że dla pierwszych teologów pod
stawowe były dwa uczucia Boga: gniew i miłość. Zauważając zależności wczesnej teolo
gii od myśli filozoficznej antyku, głównie stoicyzmu i neoplatonizmu, autorzy pytają,
w jaki sposób Bóg, który dla filozofów był z natury Absolutem, przepełnionym boską
apatheia i tranquillitas, mógł dopuszczać się tak gwałtownych uczuć, jak gniew?
Chrześcijańscy myśliciele proponowali różne odpowiedzi. Orygenes pisał, że nie należy
opowieści o boskim gniewie odczytywać zbyt dosłownie. Funkcją takich opisów jest bo
wiem wzmocnienie ludzkiej wiary i wzbudzenie strachu przed złem. Dla Tertuliana
z kolei boski gniew był wyrazem Bożej mocy i sprawiedliwości. Autor ten rozpatrywał
uczucie gniewu w kategoriach moralnych pytając, czy jest dobre, czy złe i jaką rolę pełni.
Do podobnych konkluzji doszedł także Laktancjusz, podkreślając, że Bożego gniewu nie
można oceniać w kategoriach ludzkich. Jest on innej niż ludzka natury, jest wyrazem
Bożej dobroci i miłosierdzia. Filozof ten podkreśla też, że Bóg bez uczuć byłby Bogiem
biernym, nie egzekwującym swoich zamierzeń, a to kłóci się z pojęciem boskości.
Kolejni myśliciele, w tym św. Augustyn, uważali, że najważniejszym uczuciem Boga jest
miłość. Miłość to uczucie, które łączy trzy Osoby Trójcy Świętej, to także uczucie, które
Bóg kieruje ku swemu stworzeniu i które jest Mu odwzajemniane. Miłość, tak istotna
w nauce Chrystusa, okazuje się podstawowym uczuciem chrześcijaństwa. W pierwszym
rozdziale więc autorzy skoncentrowali się na filozoficznych i teologicznych aspektach
uczuciowości.
W rozdziale drugim, opisującym korzenie europejskiego monastycyzmu („La cité
du désir: le laboratoire monastique (Ve–VIIIe siècle)”, s. 51–74), autorzy zastanawiają
się nad uczuciami, którymi mogli kierować się pierwsi pustelnicy. Piszą, że początkowo
wydaje się, iż ruch ascetyczny rozwijający się na Wschodzie pomijał kwestię uczuć
i życia wewnętrznego. W późnym antyku na Wschodzie panowały trudne warunki życia,
mnożyły się klęski głodu. Zdaniem autorów asceci, którzy odeszli na pustynię, świado
mie wybrali życie we wrogich warunkach, z dala od społeczności, aby wypróbować fi
zyczne i psychiczne możliwości człowieka. W tekstach o pierwszych pustelnikach poja
wiają się opisy cudownego rozmnażania żywności i walki z codziennymi trudnościami,
podkreślające materialny aspekt życia. Jednym z pierwszych pustelników, który stworzył
teorię emocji, był Ewagriusz z Pontu. Ten myśliciel, wychowany na filozofii stoików
i platoników, podkreślał Bożą apatheia. Ewagriusz uważał, że celem mnicha jest dążenie
1

Cf. D. B o q u e t, L’Ordre de l’affect au Moyen Âge: autour de L’Anthropologie Affective
d’Aelred de Rievaulx, Caen 2005; P. N a g y, Le Don des larmes au Moyen Âge, Albin Michel 2000.
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do doskonałości, która polegała na wyzbyciu się wszelkich uczuć i powiązań ze światem
zewnętrznym. Uczucia jako wyraz słabości i przejaw irracjonalnej warstwy człowieka
należało zwalczać. Mnich powinien więc walczyć z pokusami ciała i z demonami, które
atakują duszę, dążąc w ten sposób do zjednoczenia z Bogiem. Myśli Ewagriusza rozwi
nął Jan Kasjan, autor podstawowych dla monastycyzmu dzieł: „Konferencji”
i „Instytucji”. Dla Kasjana wstąpienie do klasztoru jest jak śmierć dla świata, duchowe
ukrzyżowanie, które ma prowadzić do zerwania więzów ze światem zewnętrznym i spo
łecznością ludzi. Mnich powinien zerwać więzy z dotychczasowym życiem i pozbyć się
łączących go ze światem uczuć. Kasjan podkreśla, że uczucia są jak nieczyste i pożądli
we myśli, które próbują oderwać mnicha od pobożnej lektury lub modlitwy. Dla pierw
szych ascetów i mnichów uczucia miały więc raczej wydźwięk negatywny. Dopiero
Grzegorz Wielki zauważył, że emocje mogą być zarówno dobre, jak i złe; to od człowie
ka zależy, jak ukierunkuje swe uczucia. Rozdział drugi nie wydaje się wnosić do nauki
nowych kwestii, poruszając znany problem zerwania ze światem pierwszych pustelników
i mnichów.
Kolejny rozdział dotyczy uczuć we Francji V–X w. („Des émotions pour une société
chrétienne: France, Ve–Xe siècle”, s. 75–102). Autorzy podkreślają pewną teatralność
i pompatyczność uczuć w owym okresie. Przypominają, że jednostki we wczesnym śre
dniowieczu były powiązane z większą całością: rodziną, rodem i społecznością. Ich zda
niem emocje w tym czasie miały przede wszystkim znaczenie społeczne i określały miej
sce jednostki w grupie. Za szczególnie ważne autorzy uznają więzy amicitia i inimicitia.
Uznają, że nadrzędne znaczenie miały przyjaźnie i antypatie polityczne. Przypominają,
że wybór przyjaciół był uzależniony politycznie, co podkreśla powiedzenie amicus ami
cis, inimicus inmicis. Bouqet i Nagy zaznaczają też, że od VIII w. wzrasta rola indywidu
alnej modlitwy, co łączyło się z poszukiwaniem indywidualnego kontaktu z Bogiem,
również uczuciowego. Autorzy podkreślają także rolę uczuciowości arystokratycznej na
wielkich dworach, za przykład podając dwór Karola Wielkiego. Wysmakowana kultura
dworska tego czasu, oparta na wzorach klasycznych, operowała pojęciem dworskiej
uczuciowości. Listy Alkuina stwarzają wrażenie, jakoby dwór królewski był przepełnio
ny uczuciami miłości Karola do poddanych i do jego uczonych przyjaciół. Więzy miłości
miały przede wszystkim łączyć wykształconych na tych samych wzorach kulturowych
uczestników życia literackiego epoki. Ciekawe jest spojrzenie na świat dworski od stro
ny łączących dworzan uczuć amicitia.
W rozdziale czwartym („L’apogée du l’affect monastique (XI–XII siècle)”, s. 103–
150) autorzy przyglądają się zmianom, jakie zaszły w życiu duchowym niektórych
wspólnot mniszych XI i XII w. Zwracają uwagę na podkreślenie roli miłości (caritas)
w relacji pomiędzy człowiekiem i Chrystusem, a także we wspólnotach mniszych.
W życiu i pismach ówczesnych przywódców świata duchowego: Brunona z Kwerfurtu,
św. Wojciecha czy Piotra Damianiego istotny był osobisty kontakt z Chrystusem i pra
gnienie powtórzenia Jego Męki poprzez np. wypełnianie misji wśród pogan. W XII w.
nastąpił rozwój owej duchowości chrystologicznej, akcentowano też rolę przyjaźni du
chowej i miłości braterskiej wśród ludzi. Rozdział piąty dotyczy etyki emocji arystokra
tycznych okresu feudalnego („Éthique et esthétique des émotions aristocratiques à l’âge
féodal (XIe–XIIIe siècle)”, s. 151–186). Pisząc o uczuciach w średniowieczu, nie sposób
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uniknąć tematu miłości dworskiej. Autorzy poświęcają część rozdziału motywowi miło
ści, w tym miłości nieszczęśliwej, w literaturze pełnego średniowiecza. Podkreślają też
odrodzenie się w XI–XII w. istotnej w antyku tematyki homoerotycznej. W tym okresie
powstały w literaturze takie pary, jak Floovant i Richier („Le Chanson de Guillaume”),
Balan i Naimes („La Chanson Aspremont”), wreszcie Roland i Olivier („Pieśń
o Rolandzie”). Wraz z pojęciem miłości erotycznej pojawiają się takie uczucia, jak za
zdrość i wstyd. Boquet i Nagy poddają je analizie. Uważają, że niektóre powstałe wów
czas dzieła można nazwać powieściami zazdrości („Las navas del papagay” Arnauda de
Carcassès, „Flamenca”). Zazdrość była na ogół domeną zdradzanego męża i prowadziła
do zguby bohaterów. Przypomnijmy chociażby postać Izoldy o Białych Dłoniach, której
zazdrość przyspieszyła śmierć Tristana, oczekującego przybycia ukochanej. Z kolei
wstyd łączy się z problemem honoru i dyshonoru. Pierwotnie był związany z obawą
przed utratą pozycji społecznej. Za wymowne i charakterystyczne dla cieszącego się sza
cunkiem społecznym arystokraty można uznać słowa Tristana: „Boję się wstydu
i grzechu”.
W rozdziale szóstym („La nature émotive de l’homme (XIe–XIII siècle)”, s. 187–
224) autorzy jeszcze raz zajmują się teorią uczuć od antyku do pełnego średniowiecza.
Przypominają, że Platon i Arystoteles przyznawali emocjom walor ontologiczny, podczas
gdy stoicy uważali je za zaburzające ogląd świata i uznawali, że uniemożliwiają one
prawdziwy osąd. W XII w. nauka i filozofia europejska wzbogaciły się o tłumaczenia
arabskich dzieł naukowych, także z dziedziny medycyny. Dokonali ich m.in. Konstanty
Afrykański i biskup Alfanus (zm. 1085), były mnich z Monte Cassino. W wyniku tych
tłumaczeń powrócono do teorii afektów. W „Pantegni”2 Konstanty Afrykański przedsta
wił emocje jako poruszenia tchnienia życia, które bierze swój początek w sercu. Według
niego dynamika uczuć zależy od wchłaniania ciepła, które jest przenoszone przez krew.
Psychologiczną teorię uczuć rozwinął Awicenna, według którego emocje pełnią rolę
w podejmowaniu decyzji. Według tego filozofa proces ten składa się z następujących
elementów: percepcji formy, percepcji intencji przedmiotu, oceny tej intencji w połącze
niu z reakcją ciała (to jest emocja sensu stricto), następnie decyzji i odpowiedzi za pomo
cą mięśni i nerwów. Emocja jest więc instynktowną odpowiedzią na sytuację, której
przyczyna leży po stronie przedmiotu zewnętrznego. Emocje plasują się więc po irracjo
nalnej stronie człowieka, są domeną zwierzęcości. Człowiek jednak może za pomocą
rozumu kontrolować swoje życie uczuciowe i wpływać na odczuwanie emocji. W peł
nym średniowieczu podkreśla się powiązania pomiędzy emocjami i intelektem, a nawet
duszą. W pełnym średniowieczu przypisywano emocjom dużą rolę w leczeniu różnych
chorób. Według medyków na strach i lęki znakomitym lekarstwem było wino, które roz
grzewało krew. Podobnie działało ono na smutek i melancholię. Zalecano też unikanie
nagłych emocji, głównie gniewu, gdyż zdaniem lekarzy, mogły one doprowadzić do na
głej śmierci. Aby osiągnąć stan umiarkowanej radości, Arnald de Villeneuve polecał
dietę opartą na białym mięsie, zaś Gentile de Foligno m.in. cynamon, koper i likier.

2

Cf. Constantine the African and Ali ibn al–Abbas al–Maǧusi, The Pantegni and Related Texts,
„The Journal of the American Oriental Society”, Studies in Ancient Medicine, vol. X, Leiden 1994.
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W rozdziale szóstym niezwykle istotne wydaje mi się skupienie na teorii uczuć, z pod
kreśleniem filozofii Awicenny.
Rozdział siódmy dotyczy problemu emocji w polityce i rządzeniu („Politiques des
émotions princièrs (XIIe–XVe siècle)”, s. 225–252). Boquet i Nagy przypominają, że
władcy również nie byli pozbawieni uczuć i czasem ulegali różnym emocjom. W tym
okresie w opisie państwa popularna była metafora ciała. Po raz pierwszy to Jan z Salisbury
porównał społeczeństwo do ciała, którego głową był król, ludzie zaś członkami3. Ciało
króla, będąc fizycznie ciałem człowieka, było jednocześnie częścią organizmu społecz
nego. Stąd od stanu fizycznego i psychicznego króla zależały losy i powodzenie króle
stwa. W połączeniu z teorią humorów i temperamentów dawało to konkretne poglądy na
temat idealnego władcy. Zdaniem lekarzy i myślicieli najbardziej odpowiednia dla króla
była proporcjonalna budowa ciała, która znamionowała opanowanie i żywe usposobie
nie. Dobrym królem mógł być więc władca o zdrowej cerze, szerokiej piersi i harmonijne
rozwiniętych członkach. Sina cera mogła z kolei znamionować strach lub melancholię.
Przykładem władcy, którego wygląd zwiastował temperament choleryczny, był Karol
Śmiały (zm. 1477). Kronikarze pisali o jego bujnym temperamencie, nagłych decyzjach
i rozchwianych emocjach, dochodząc do wniosku, że zachowanie księcia było zgodne
z jego wyglądem. Z kolei już powierzchowność Ludwika Świętego miała zapowiadać
jego sprawiedliwe i święte uczynki. Autorzy zwrócili więc w omawianym rozdziale
uwagę na wpływ teorii emocji na pospolite przekonania o typach ludzkich i o charakte
rach władców.
W rozdziale ósmym autorzy podjęli temat gorących emocji w kulturze europejskiej
XIII–XV w. („La conquête mystique de l’émotion (XIIIe–XVe siècle)”, s. 257–302).
W okresie tym w centrum zainteresowania znalazło się ciało ludzkie. Cielesność w śre
dniowieczu stała się już tematem wielu monografii4. Autorzy omawianej pracy podkre
ślają, że wraz z ustanowieniem w 1215 r. doktryny o transsubstancjacji i obowiązkowej
komunii przynajmniej raz do roku zwrócono uwagę na realną obecność Chrystusa tu na
Ziemi. Ciało Chrystusa stało się faktycznie dostępne dla wiernych, natomiast wielu gor
liwych wyznawców chrześcijaństwa zaczęło podejmować się czynów i rytów, które
miały zbliżyć ich ciała do ciała cierpiącego Chrystusa. W 1260 r. pojawiły się w Perugii
pierwsze grupy flagellantów — ruchu, który rozwinął się następnie w wielu miastach
Italii i Cesarstwa. Można oczywiście rzec, że okres gorliwości religijnej rozpoczął się już
wcześniej, chociażby z początkiem wypraw krzyżowych, które wykorzystywały nastrój
ekstatycznego dążenia do nawracania. W XIII i XIV w. warto jednak podkreślić indywi
dualne próby osiągnięcia jedności z Chrystusem. To także epoka wielkich mistyczek,
które swą wyjątkową łączność z Chrystusem określały często w kategoriach erotycz
nych5. Autorzy monografii podkreślają też, że typowa dla ówczesnej emocjonalności
była postać św. Franciszka z Asyżu, który ascezę łączył z prostotą i duchowością chry
3

Jan z Salisbury, Policraticus, CCM 118, 1993.
Cf. J. L e G o f f, Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006; La Production du corps.
Approches anthropologiques et historiques, red. M. G o d e l i e r, M. P a n o f f, Amsterdam 1998;
J.–C. S c h m i t t, Le Corps, les rites, les rêves, le temps. Essais d’antropologie médiévale, Paris 2000.
5
Cf. V. d e J o s é, Revelations of Women Mystics: From Middle Ages to Modern Times, New
4
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stologiczną. Podsumowując, należy stwierdzić, że w XIII–XV w. doszły do głosu emocje
i stany psychiczne, które starano się wcześniej zepchnąć na margines. Był to okres wiel
kiej miłości do Boga–Człowieka i podkreślenia człowieczeństwa w Chrystusie, którego
starano się naśladować nawet w Jego Męce i Pasji.
Ostatni rozdział poświęcony został emocjom jako uczuciom wspólnotowym
(„L’émotion commune (XIIIe–XVe siècle)”, s. 303–346). Autorzy przypominają, że od
czucia nie istnieją tylko w sferze indywidualnej. Szczególnie w późnym średniowieczu
były one niezbędnym elementem polityki i wszelkich publicznych rytów. Autorzy przy
pominają epizod poddania się Calais, opisany przez Froissarda. W opisie tym dużo pła
czu i lamentów, oddających uczucia upokorzenia i poniżenia. Według autorów takie
barwne opisy wspólnotowych uczuć pełniły dużą rolę w ówczesnych rytach deditio/re
ceptio in misericordiam.
Podsumowując rozważania należy stwierdzić, że recenzowana monografia w rzetel
ny sposób stara się przedstawić problem emocjonalności w średniowieczu. Okazuje się
to bardzo ambitnym zamierzeniem, gdyż uczucia obecne są we wszystkich dziedzinach
życia, a omawiany okres jest bardzo długi. Nie sposób więc w jednym tomie oddać
wszelkich problemów emocjonalności średniowiecznej. Książka została wzbogacona
o kilka kolorowych ilustracji i bogate przypisy, umieszczone na końcu.
Magdalena Brzozowska
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Artur L i s, Prawne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w świetle
wybranych źródeł polskich do 1320, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015,
s. 289.
Autor omawianej książki jest doktorem dwóch nauk (historia i prawo), jak czytamy
w jego oficjalnym biogramie, opublikował dotąd ponad osiemdziesiąt prac, w tym cztery
książki. Przedstawiana publikacja ukazała się w wydawnictwie naukowym KUL, z pozy
tywnym opiniami dwóch recenzentów, wymienionych z imienia i nazwiska na stronie
redakcyjnej.
Podstawę opracowania stanowią cztery źródła: Kronika Galla Anonima, Kronika
Polska Wincentego Kadłubka, Księga Henrykowska oraz Księga Elbląska, które, jak wy
nika z tekstu, autor uznał za „odpowiednie” (s. 11). Na tejże s. 11 znalazła się jeszcze
wzmianka o „garści nowości”, jakie „przyniosły poszukiwania archiwalne” w bibliote

York 1985; F. B e e r, Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu, Kraków 1996; A. S i e c k,
Mistyczki, Kraków 2012.
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kach polskich (BN, BUW, BJ, Ossolineum, Bibliotekach KUL i UMCS), ale w trakcie
lektury nie udało mi się natrafić na żaden ślad owych archiwalnych (?) odkryć. Z niewia
domych — albowiem niewyjaśnionych przez autora — przyczyn niemal całkowicie po
minięte zostały podstawowe dla badanego okresu i tematyki źródła dyplomatyczne (autor
jedynie wzmiankował w całej pracy siedem dokumentów, z tego, przypuszczalnie, część
z drugiej ręki, cf. s. 143 i Bogdan L e s i ń s k i, „Stanowisko kobiety w polskim prawie
ziemskim do połowy XV wieku”, Wrocław 1956, s. 111, przypis 231) oraz źródła hagio
graficzne, których nie trzeba poszukiwać, są bowiem od dawna znane i doczekały się
edycji krytycznych.
Artur L i s skonstruował logiczny kwestionariusz badawczy, pracę podzielił na roz
działy dotyczące odpowiednio: prawnego znaczenia pokrewieństwa, osobowego prawa
małżeńskiego i podstaw prawnych materialnego bytu rodziny. Do tego dodany został
jeszcze rozdział pod zagadkowym tytułem „Rodzina jako podstawa siły państwa”.
Schemat przyjęty przez badacza nie budzi większych wątpliwości: zapowiada on analizę
przemian skutków prawnych istnienia między ludźmi relacji biologicznych i powstają
cych w wyniku małżeństwa w okresie chrystianizacji społeczeństwa Polski, przebadanie
kluczowego dla zrozumienia tych zmian procesu przekształcania się instytucji małżeń
stwa w warunkach nakładania się na siebie różnych systemów normatywnych (prawo
zwyczajowe, zasady narzucane przez Kościół) i wreszcie towarzyszącego tym zjawiskom
kontekstu ekonomicznego. Wszystko to są ważkie problemy, które w zdecydowanie zbyt
małym stopniu absorbują uwagę historyków. Problem w tym, że czytelnik niekoniecznie
dostaje od Lisa to, czego mógłby się spodziewać na podstawie tytułów poszczególnych
części rozprawy.
Część rozważań wydaje się w ogóle luźno powiązana z tytułem pracy (a przynaj
mniej autor nie wyjaśnia, dlaczego zdecydował się je włączyć do swej rozprawy). W roz
dziale poświęconym prawnemu znaczeniu pokrewieństwa obszerne fragmenty dotyczą
relacji w rodzinie piastowskiej, co nie dziwi wobec skromnej podstawy źródłowej.
Wywody te jednak w gruncie rzeczy sprowadzają się do opisu powiązań genealogicznych
kolejnych monarchów, brak tu natomiast zapowiedzianej analizy uwarunkowań praw
nych tych stosunków. Podobnie, poza zapowiadaną tematykę pracy wykraczają rozważa
nia o instytucji regencji i wzorcach dobrych i złych regentek czy o pozycji księżnych
w strukturach władzy. Ostatni, najobszerniejszy rozdział pracy zawiera mocno dyskusyj
ne omówienie poglądów na temat przemian ustrojowych państwa piastowskiego, jego
organizacji gospodarczej, przedstawienie Kadłubkowej myśli politycznej czy charaktery
stykę złego i dobrego władcy (podrozdziały zatytułowane odpowiednio „Władca spra
wiedliwy źródłem dobrobytu rodzin w narracji kronikarskiej”/ „Władca niesprawiedliwy
źródłem cierpienia rodzin”), ale rodzina pojawia się w nim tylko marginalnie. Niestety,
nawet lektura tych partii, które wprost dotyczą problematyki uwarunkowań prawnych
funkcjonowania rodziny, przynosi rozczarowanie.
W zasadzie trudno się jest doszukać w omawianej pracy nowych ustaleń. Niewiele
znajdziemy prób samodzielnej analizy tekstów źródłowych, autor opiera się przede
wszystkim na literaturze przedmiotu, powtarzając zaczerpnięte z niej opinie. Znaczne
partie tekstu są kompilacjami myśli i fragmentów przejętych mniej lub bardziej dokład
nie z opracowań innych badaczy. Niekiedy autor w celu wzmocnienia swych lakonicz
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nych stwierdzeń zamieszcza obszerne cytaty z literatury przedmiotu bez opatrzenia ich
choćby słowem komentarza. Z reguły zaznacza w przypisach pochodzenie fraz, nie za
wsze jednak posługuje się cudzysłowem — nawet wtedy, gdy przepisuje literalnie lub
prawie dosłownie cudze sformułowania. Co gorsza, zdarzają się cytaty nieoznaczone
w żaden sposób. Na przykład, na s. 60–61 znajduje się fragment zaczerpnięty ze s. 117
artykułu Jana T y s z k i e w i c z a, „Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII
wieku”, [w:] „Społeczeństwo Polski średniowiecznej”, t. VI, Warszawa 1994, s. 111–
120, od którego też przejęte zostało odwołanie do pracy Jana S. B y s t r o n i a (przy
pis 10). Autor naśladuje nawet tabelaryczne zestawienia z innych opracowań — jak na
s. 96–98, gdzie mamy wykaz potomstwa Piastów wzorowany na tym z książki Małgorzaty
D e l i m a t y („Dziecko w Polsce średniowiecznej”, Poznań 2004, s. 42–44; w przypisie
zresztą powołuje się na nią). O ile jednak Delimata sporządziła taką tabelę w celu osza
cowania dzietności rodzin książęcych, w pracy Lisa została ona wstawiona w tekst doty
czący nieślubnego potomstwa bez żadnego logicznego uzasadnienia.
Przyjrzyjmy się bliżej sposobowi pracy autora na wybranym przykładzie: oto na
s. 199 znajdujemy fragment poświęcony przemianom ustrojowym w monarchii piastow
skiej. Autor pisze: „Monarchia piastowska była majątkiem rodowym i podlegała
dziedziczeniu, zgodnie z prawem spadkowym. Miała charakter państwa patrymonial
nego, czyli uznawania go [sic! — A.P.] za własność panującej dynastii (patrimonium).
Dziedziczenie tronu było zwyczajnym sposobem następstwa. Jak zauważa Wacław
U r u s z c z a k, dziedziczenie tronu następowało »po mieczu«, a od XIII wieku także
przez kobiety” (tu: przypis 15 odwołujący się do artykułu Uruszczaka, „Następstwo
tronu w księstwie krakowsko–sandomierskim w Królestwie Polskim (1180–1370)”,
CzP–H, t. LXII, 2010, z. 1, s. 2–3). A teraz sięgnijmy do przywołanej przez Lisa pracy
Uruszczaka, s. 2. Otóż czytamy tam: „W swej istocie podobny pogląd reprezentował
Stanisław K u t r z e b a. W pierwszym wydaniu swojej »Historii ustroju Polski t. 1
Korona« (Warszawa 1906) twierdził, że państwo piastowskie było »majątkiem rodowym« i podlegało dziedziczeniu zgodnie z regułami prawa spadkowego. Dziedziczenie
tronu następowało »po mieczu«, zaś od XIII w. także przez kobiety, jak to miało
miejsce w przypadku Wacława II Czeskiego oraz Ludwika Węgierskiego”. Jak widać,
autor przypisał Uruszczakowi referowane przez tego badacza (i to w celach polemicz
nych) poglądy Kutrzeby. Fragment wykorzystywanego opracowania przepisał niemal do
słownie, bez cudzysłowu, dopiero przy drugim fragmencie podając źródło zapożyczenia.
Cały wywód sprawia wrażenie zestawienia — chaotycznego i nieprzemyślanego — nie
dokładnie streszczanych opinii różnych autorów, niekiedy wzajemnie się wykluczają
cych. Spójrzmy bowiem na przykład, co sam autor sądzi o koncepcji „monarchii patry
monialnej”. Otóż na s. 197 powołuje się na tegoż Uruszczaka (przypis 3, „Historia
państwa...”), kiedy wyjaśnia zmiany społeczne dokonujące się w epoce owej monarchii,
ale już na s. 199 pisze, że Uruszczak odrzucił koncepcję monarchii patrymonialnej (opa
truje zresztą wywód obszernym cytatem z tego autora).
Podobnie, tworząc kompilacje, autor gubi czasem zupełnie sens pierwotnego tekstu.
Np. na s. 113–114 powołuje się na Marię K o c z e r s k ą („Rodzina szlachecka w Polsce
późnego średniowiecza”, Warszawa 1975) w swych wywodach dotyczących liczebności
rodziny i pisze: „Badacze przyjmują, że przeciętna chata chłopska w monarchii piastow
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skiej mieściła od czterech do sześciu osób. Liczba mieszkańców gospodarstwa z czasem
zwiększała się do 9–11 osób”. W przywołanej pracy Koczerskiej czytamy tymczasem
(s. 93): „Domy zrębowe, czyli najpopularniejszy typ chat chłopskich mieściły zaledwie
kilka osób (4 do 6), a więc małą liczebnie, biologiczną rodzinę; ze stosowaniem kon
strukcji słupowej wiążą niektórzy badacze struktury niedzielne. Wszystkie te obliczenia
są możliwe dla typowej chaty chłopskiej. Typ budowli i pojemność późnośredniowiecz
nego dworu szlacheckiego wynikały z zamożności i stanu liczebnego rodziny posiada
cza. Tak więc nie były w żadnym wypadku czynnikami przesądzającymi o rozmiarach
rodziny. Demografowie, w obliczeniach ludności Polski w XIV w., przyjmują jako prze
ciętną liczbę mieszkańców gospodarstwa szlacheckiego–folwarku 9 do 11 osób”. Na
marginesie już tylko zaznaczę, że Lis odsyłał w tym wypadku do niewłaściwych stron
książki Koczerskiej.
Na koniec tego wyliczenia trzeba jeszcze dodać, że całe partie tekstu autor dosłow
nie lub niemal dosłownie przepisał ze swojej poprzedniej książki poświęconej
Wincentemu Kadłubkowi („Spory wokół biografii mistrza Wincentego Kadłubka”,
Lublin 2013). I tak, np. s. 43–48 omawianej książki są nieznacznie zmodyfikowanym
(zmienione pojedyncze słowa) powtórzeniem tekstu ze s. 102–109 książki z 2013 r.
(włącznie z tabelami), podobnie s. 28–33 zawierają obszerne przejątki ze s. 20–27 publi
kacji z 2013 r. Autocytatów tych Lis w żaden sposób nie oznaczył.
W książce rażą niekonsekwencje terminologiczne i problemy z jasnym definiowa
niem podstawowych pojęć, np. takich jak „ród”. W różnych miejscach książki znalazłam
co najmniej cztery (s. 62, 64) definicje tego pojęcia, stosowane wymiennie, jednak autor
nigdzie nie zastanawia się nad ich trafnością, nie wskazuje też, którą z nich posługuje się
w danym miejscu swych wywodów. Co prawda wie, że w historiografii toczyła się (nie
zakończona zresztą) dyskusja wokół „teorii rodowej”, ale zdaje się ignorować znaczenie
tego faktu w swoich badaniach. Podobnie nieprecyzyjne jest użycie terminologii doty
czącej relacji rodzinnych, w tym takich pojęć jak wiano, oprawa, pokrewieństwo czy
ogólnych terminów, jak feudalizm czy stany.
Autor bezkrytycznie przyjmuje i powtarza jako obowiązujące twierdzenia, które
w nauce już dawno zostały odłożone do lamusa. Weźmy jako przykład model zawierania
małżeństwa we wczesnym średniowieczu. Lis pisze o „kupowaniu żony” jako tradycyj
nej formie zawierania małżeństwa we wczesnośredniowiecznej Europie (s. 128–132,
186), a kobietę sprowadza do roli swoistego towaru: faktycznie, starsza historiografia
(m.in. przez analogię do zjawisk obserwowanych przez antropologów z przełomu XIX
i XX w. wśród społeczeństw tradycyjnych, błędnie na ogół rozumianych) w ten sposób
interpretowała znaną ze źródeł wczesnośredniowiecznych praktykę przekazywania przez
narzeczonego określonej kwoty opiekunom narzeczonej (tzw. „cena za narzeczoną”). Już
w połowie XX w. badacze zajmujący się zmiennością i dziejami rodziny — antropologo
wie a za nimi historycy — odeszli od takiego uproszczonego rozumienia wymiany dóbr
towarzyszącej zawieraniu małżeństw. Lis jednak najwyraźniej tych nie najnowszych
przecież badań nie zna. Nic zatem dziwnego, że naszkicowany przez niego obraz obycza
jów związanych z powstawaniem małżeństwa nie różni się w zasadzie od tego, który pra
wie sto lat temu stworzył Władysław A b r a h a m; na jego prace Lis się zresztą regularnie
powołuje (cytując je niekiedy słowo w słowo). Autor zdaje się zresztą dokładnie znać
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model rodziny i praktyki małżeńskie na ziemiach polskich z okresu, dla którego brak ja
kichkolwiek źródeł pisanych. Formułuje dobitne sądy, niepodparte żadnymi argumenta
mi źródłowymi. Napotykamy np. stwierdzenie, jakoby w epoce plemiennej „kobiety
i dzieci nie miały żadnych praw” (s. 62), a zgodnie z obyczajem słowiańskim mężczyzna
był nie tylko „zwierzchnikiem”, ale i „posiadaczem” rodziny (s. 115), porwanie było
pierwotną formą zawierania małżeństwa itd.
W książce roi się od uproszczeń, wynikających chyba z niedostatecznego rozpozna
nia stanu badań: Lis twierdzi np., jakoby w Polsce małżeństwa kojarzono i zawierano
w bardzo młodym wieku. Pojawia się jednak natychmiast szereg pytań: co to znaczy
„młody wiek”, do których grup społecznych odnosi się to stwierdzenie i skąd autor czer
pie informacje. Przytoczony przez niego przykład zaręczania dzieci w kołyskach nie
uprawnia bowiem do formułowania takich wniosków (s. 115). Podobnie też niejaką kon
sternację, szczególnie w przypadku dzieła badacza łączącego kompetencje historyka
i prawnika, budzą stwierdzenia typu: „w średniowieczu źródłem prawa był przede
wszystkim zwyczaj. Źródła prawa stanowionego były wyjątkami” (s. 169) — jaki czas
i obszar autor miał na myśli, tego się nie dowiadujemy. A może chodzi o całe
średniowiecze?
Niektóre fragmenty wydają się być zestawieniem luźnych myśli — w każdym razie
nie znajduję między nimi logicznych związków. Aby nie być gołosłowną, podam jeden
tylko przykład z rozdziału poświęconego materialnym podstawom bytu rodziny (s. 165–
166) — bezpośrednio po obszernym cytacie z pracy Stanisława S m o l k i, „Mieszko
Stary i jego wiek”, s. 42–43, zawierającym poetycki opis piękna ziem polskich, czytamy,
co następuje: „w IX wieku nastąpił podział społeczeństwa na trzy stany: tych, co się
modlą (oratores), tych, którzy walczą (bellatores), oraz tych, którzy pracują (laborato
res). Podział ten został zaakceptowany przez Kościół i otrzymał chrześcijańską wykład
nię [tu autor daje przypis do zbiorowego opracowania „Człowiek średniowiecza”, red.
Jacques L e G o f f, Warszawa 2000, bez podania stron — A.P.]. Przyjęcie chrześcijań
stwa przyczyniło się do ściślejszego związania ze sobą poszczególnych ziem i zamiesz
kujących je plemion oraz doprowadziło do skonsolidowania państwa, a Kościół pomógł
w rozbudowie i wzmocnieniu administracji [tu przypis do Jerzego D o w i a t a, „Chrzest
Polski”, Warszawa 1966, s. 92–95 — A.P.]”.
Lis z dezynwolturą łączy w ciągi przyczynowo–skutkowe wnioski z prac dotyczą
cych różnych epok, wykorzystuje przekazy z epoki nowożytnej, a także opracowania et
nograficzne z XIX w. do wyjaśniania zjawisk z wcześniejszego średniowiecza, bez uza
sadnienia i uwiarygodnienia takiego zabiegu. Brak dyscypliny (i chyba również
świadomości) metodologicznej nie pozwala tu mówić ani o metodzie retrogresywnej, ani
porównawczej. W narracji zaś nie sposób dopatrzeć się ani perspektywy diachronicznej,
ani synchronicznej, co powoduje jej chaotyczność. Z pracy Lisa możemy się np. dowie
dzieć, jak w dawnej Polsce określano rodzeństwo — tyle tylko, że przywoływane przez
autora ustalenia dotyczą terminologii w języku polskim, na dodatek w epoce nowożytnej,
a nie łaciny, czyli języka źródeł, na których opiera swe badania. Często przywoływana
praca Koczerskiej o rodzinie szlacheckiej w późnym średniowieczu, bazująca na mate
riałach z XV w., służy mu jako punkt wyjścia do opisu sytuacji zarówno w wieku X (vide
np. s. 116), jak i XIV. Ustalenia etnologów dotyczące wsi polskiej stuleci XIX i XX rzu
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tuje bez wahania na społeczeństwo o blisko tysiąc lat starsze. Do zarysowania relacji
majątkowych między małżonkami i prawa dziedziczenia w rodzinie (jak wynika z kon
tekstu, chodzi o ziemie polskie do 1320 r.) czy też sposobów zawierania małżeństwa Lis
wykorzystuje równolegle, za to bez uzasadnienia, ustalenia dotyczące klasycznego i po
klasycznego prawa rzymskiego, wczesnośredniowieczne zwody praw barbarzyńskich
i polskie prawo ziemskie, a w najmniejszym stopniu sięga do źródeł z interesującego go
okresu (vide np. s. 131–136 i 183–192). Całkowicie dowolnie przeskakuje między stule
ciami i krainami geograficznymi, zestawiając odległe od siebie chronologicznie i prze
strzennie zjawiska jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. Statyczny schemat
stosunków feudalnych (wypracowany jeszcze w XIX w. przez historyków prawa na pod
stawie źródeł głównie z obszaru Francji i Niemiec, od dawna kwestionowany przez me
diewistów jako sztuczny konstrukt) służy do wyjaśniania relacji społecznych i majątko
wych opisanych w Księdze Henrykowskiej (vide zwłaszcza s. 174–175 i n.). Co ciekawe,
choć w przypisie autor sygnalizuje znajomość toczącej się w latach dziewięćdziesiątych
XX w. wielkiej dyskusji na temat feudalizmu, która przyczyniła się do zrewidowania
obowiązujących ustaleń (s. 174, przypis 45), w tekście głównym brak śladów tej wiedzy.
Prawo rzymskie staje się Lisa podstawą do interpretacji pozycji i uprawnień członków
rodziny w średniowiecznej Polsce (vide np. użycie pojęcia pater familias i patria pote
stas; problem adopcji), w kategoriach tego prawa próbuje opisywać zjawiska z życia ów
czesnego społeczeństwa, choć kategorie te były owemu społeczeństwu obce (chyba że
przyjmiemy, iż uczone wywody Kadłubka odzwierciedlają przeciętną świadomość praw
ną w Polsce u progu XIII w.). Podobnie, obszerne partie książki poświęcone zostały
omówieniu prawnych, teoretycznych kategorii własności podzielonej, posiadania (gewe
re), władztwa nad rzeczą itd., ale bez odniesienia ich do rzeczywistości źródeł, na któ
rych autor pracował (rozdział IV). Lis wprost zresztą stwierdza, że taki zabieg jest nie
tylko dopuszczalny, ale wręcz konieczny. Pisze mianowicie: „w epoce średniowiecza
brak było ścisłych pojęć prawnych związanych z tym zagadnieniem, dlatego należy ko
rzystać z pojęć wypracowanych w późniejszej doktrynie” (s. 106). Polemizowałabym
z tym poglądem.
Mankamentem pracy jest odnoszenie do praktyki życia społecznego ustaleń poczy
nionych na podstawie analizy tekstów, które mówią o idealnych wyobrażeniach na temat
stosunków w ramach rodzin. Innymi słowy, autor ignoruje specyfikę gatunkową bada
nych źródeł i uwarunkowania, w jakich tworzyli ich autorzy, a co za tym idzie, wynika
jące stąd ograniczenia interpretacyjne. Dotyczy to w szczególności przekazu Kadłubka.
Weźmy jako przykład relacje między rodzeństwem w badanym okresie: Lis kwituje je
krótko jako oparte na „silnej miłości braterskiej” (s. 63), przywołując jako argument
pełną retorycznych zwrotów przemowę, którą Mistrz Wincenty wkłada w usta Kazimierza
Sprawiedliwego (skądinąd bardzo interesującą z punktu widzenia badań nad pojęciem
braterstwa w języku teologii i polityki XIII w.). Autor generalnie traktuje źródła po ma
coszemu — najczęściej praca na źródle polega na zacytowaniu fragmentu jako ilustracji
do stawianej a priori tezy, bez próby przeprowadzenia głębszej analizy czy choćby ele
mentarnego rozbioru tekstu. W konsekwencji, około jedną czwartą książki stanowią wy
pisy źródłowe.
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Miejscami można odnieść wrażenie, że Lis nie przeczytał tego, co wcześniej napisał
— świadczą o tym wszechobecne powtórzenia, a także pojawiające się wielokrotnie we
wnętrzne sprzeczności: raz autor zdaje się podpisywać pod jednym stwierdzeniem, a na
stępnie sam sobie zaprzecza. O tym, kiedy Piotr, przyszły autor Księgi Henrykowskiej,
przybył do Henrykowa dowiadujemy się aż trzykrotnie (zapewne dla utrwalenia tej istot
nej informacji), ale już możemy poczuć się nieco zagubieni, kiedy autor mówi nam
o jego pochodzeniu: stwierdza bowiem, że przybył on z Lubiąża, „jak już wcześniej
wspomniano” (s. 18), choć wcześniej Lubiąż pojawiał się jedynie przy okazji krytykowa
nej przez Lisa tezy o pochodzeniu Piotra spośród osadników niemieckich zamieszkują
cych dobra lubiąskiego klasztoru. Nie wiemy nawet, kim w zasadzie był Piotr — raz po
jawia się jako przeor, raz jako opat henrykowski.
Książka niewątpliwie pomyślana została jako praca naukowa. Nie jestem jednak
pewna, jak w tym kontekście poradzić sobie ze stwierdzeniami w rodzaju: „Nie znamy
imienia autora »Kroniki polskiej«, dlatego w literaturze określany jest on konwencjonal
nie Anonimem tzw. Gallem” (s. 12), czy też z tabelarycznym zestawieniem spisu treści
Księgi Henrykowskiej. Niektóre fragmenty pracy czytałam z prawdziwym zdumieniem,
np.: „Dotychczas ukazało się kilkanaście wydań Kroniki Polskiej Wincentego Kadłubka,
zarówno w języku polskim, jak i łacińskim, na podstawie rękopisów” (s. 13) — rozu
miem, że zawiodła redakcja, bo nie sądzę, by istniał polski rękopis Kroniki. Ale nie
umiem już znaleźć wyjaśnienia dla sformułowania: „Koncepcja władzy ukazana w kroni
ce [Kadłubka — A.P.] jest zgodna z duchem epoki, w której społeczeństwo stanowe było
pojmowane jako organizm. Duchowieństwo i rycerstwo, w szczególności monarcha, zaj
mowali szczególne miejsce w drabinie feudalizmu”. Czyżby autor usiłował przekonać
czytelnika, że w początkach XIII w. w Polsce istniało społeczeństwo stanowe (co autor
przez to rozumie?), na dodatek zorganizowane zgodnie ze schematem „drabiny feudal
nej”? Na miejscu autora nie broniłabym też poglądu, że „o licznych kontaktach Piotra
[autora Księgi Henrykowskiej — A.P.] świadczą jego rozmowy z prostym chłopem
Kwiecikiem” (s. 19), nawet jeśli to stwierdzenie chciałby podbudować autorytetem przy
wołanego w przypisie Jacka M a t u s z e w s k i e g o.
Lis stara się przekonać czytelnika o swej erudycji i znajomości literatury przedmio
tu. Jednak fragmenty poświęcone przedstawianiu stanu badań sprawiają wrażenie zesta
wienia fiszek bibliograficznych, zgromadzonych w trakcie kwerendy. Autor zasypuje
bowiem czytelnika nazwiskami i tytułami, nie informuje jednak, jaki jest jego stosunek
do tez poszczególnych badaczy, czy mają one w ogóle jakikolwiek związek z przedmio
tem jego pracy (niekiedy związku takiego nie można się dopatrzeć). Aparat krytyczny do
tekstu traktowany jest zresztą w nader swobodny sposób. Odwołania do literatury to naj
częściej przypisy do całej publikacji, bez wskazania interesujących autora stron, kiedy
zaś pojawiają się strony, wtedy fragmenty, do których czytelnik zostaje odesłany, nieko
niecznie są powiązane z treścią sugerowaną w tekście głównym (np. s. 115, przypis 25,
s. 104, przypis 175, s. 211, przypis 79). Czasem w ogóle nie wiadomo, dlaczego autor
przywołuje daną pozycję: spójrzmy np. na s. 64, przypis 25, gdzie przywołana została
(bez podania stron) praca Jacka B a n a s z k i e w i c z a, w której nie pisze on wcale na
temat omawianego w tym miejscu przez Lisa fragmentu Kroniki Kadłubka, podobnie
rzecz się ma z przypisem 27 na s. 116. W prawdziwe zdumienie wprawiło mnie przywo
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łanie w przypisie do dyskusyjnego skądinąd zdania: „W społeczeństwie średniowiecz
nym, głównie w środowisku rycerskim, opierającym się na dziedziczeniu dóbr material
nych, najistotniejsza była funkcja gospodarcza [rodziny — A.P.]”, dwóch prac
socjologów, w tym badacza dwudziestowiecznej wsi podkrakowskiej. W niektórych
przypadkach można podejrzewać przejmowanie przypisów z drugiej ręki, np. na s. 114
(przypis 7) i 117 (przypis 30 i 31), gdzie autor odsyła do odległych od tematyki jego
pracy opracowań dotyczących historii powszechnej późnego średniowiecza, przywoły
wanych przez Marię B o g u c k ą, na której pracę („Gorsza płeć”, Warszawa 2005) rów
nież się zresztą powołuje (np. s. 117, 120). Już tylko tytułem uzupełnienia odnotujmy, że
w przypisach sporo jest błędów technicznych: wielokrotnego przywoływania pełnych
opisów tych samych pozycji czy niekonsekwencji w stosowaniu skrótów, np. dz. cyt.,
ks./lib.
Wiele można byłoby też powiedzieć o błędach merytorycznych, wynikających —
miejmy nadzieję — jedynie z niechlujnej (a raczej braku) redakcji. Znaleźć tu można
bowiem np. statut warecki (s. 11) czy „sygnały” zamiast „sigli” (s. 13, przypis 23), „fran
końskie” zamiast „frankijskich” (s. 190, 192), darem teścia dla zięcia we wczesnym śre
dniowieczu miałaby być „szpada” (s. 130), „wyprawa” występuje w znaczeniu „oprawy”
(s. 61) itd. Niektóre zdania są wewnętrznie sprzeczne, np.: „W zasadzie od XI wieku
przekazania panny młodej narzeczonemu dokonywał kapłan w kościele według zasady
traditio ante ostium ecclesiae — przed bramą kościoła” (s. 130–131), niektóre zaś zupeł
nie niezrozumiałe, np.: „Niezależnie od władzy ojcowskiej w średniowieczu, ważną rolę
w procesie wychowywania dzieci odgrywała matka. Rodzice mieli więc pierwszorzędne
i niezbywalne prawo oraz obowiązek wychowania potomstwa matki” (s. 79).
Czas na podsumowanie: książka Artura Lisa jest zła. Nie znaczy to jednak, że jest
całkiem bezwartościowa. Można ją z powodzeniem wykorzystać na zajęciach propedeu
tycznych dla studentów jako kopalnię przykładów ilustrujących to, jak nie należy pisać
historii.
Aneta Pieniądz
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Adriano P r o s p e r i, Delitto e perdono. La pena di morte nell’orizzonte
mentale dell’Europa cristiana. XIV–XVIII secolo, Giulio Einaudi editore,
Torino 2013, s. 577.
Adriano P r o s p e r i (rocznik 1939, a więc z pokolenia Carlo G i n z b u r g a) należy
do grona najbardziej znanych współczesnych włoskich historyków. Absolwent Università
di Pisa oraz tamtejszej prestiżowej Scuola Normale Superiore; uczeń m.in. Delio
C a n t i m o r i e g o. Wykładał historię nowożytną w Kalabrii, Bolonii oraz Pizie (na tam
tejszym uniwersytecie oraz w macierzystej Scuola Normale Superiore). Jest członkiem
prestiżowej l’Accademia Nazionale dei Lincei.
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Obiektem naukowych zainteresowań Prosperiego są dzieje kultury i mentalności na
przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem in
kwizycji rzymskiej oraz ruchów heretyckich w szesnastowiecznej Italii. Jego bodaj naj
bardziej znana do tej pory książka, „Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori,
missionari”, wydana w serii Biblioteca e Cultura (Einaudi, Torino 1996, 2009), przedsta
wia panoramę relacji pomiędzy Kościołem a społeczeństwem i jest wnikliwą analizą
skomplikowanego procesu osiągnięcia przez Kościół katolicki dominującej pozycji
w Italii na przełomie XVI i XVII w. Do ważnych i często cytowanych zalicza się też
pracę Prosperiego o inkwizycji rzymskiej („L’Inquisizione Romana. Letture e ricerche”,
Storia e Letteratura, Roma 2003).
Prezentowana tu książka, zatytułowana „Zbrodnia i wybaczenie”, poświęcona jest
karze śmierci oraz stosunkowi do niej w kulturze europejskiej wczesnej epoki nowożyt
nej; podzielona została na trzy części. W pierwszej, zatytułowanej „Skazywać i wyba
czać” („Condannare e perdonare”), autor omawia powstały się we Włoszech i stopniowo
nasilający się nurt refleksji nad karą śmierci (poczynając od Cesare Beccarii, pierwszego
poważnego krytyka takiej kary, który — formułując swoje wątpliwości — zwracać miał
uwagę, że człowiek nie jest przecież Bogiem), a także daleko szerszą problematykę ade
kwatnego rewanżu za zło oraz kwestię wybaczenia krzywd; śledzi — także posługując
się materiałem literackim (Dante) — konstruowanie i utrwalanie się scenariusza ostat
nich chwil skazanego („spowiedź mordercy”), a także coraz powszechniejszy obyczaj
ingerowania duchownych w procesy karne. Tę skłonność przedstawicieli Kościoła autor
postrzega i rozpatruje w szerszych kategoriach konfliktu czy też raczej rywalizacji po
między władzą duchowną i świecką. W tej części znajdziemy także rozważania na temat
pochówku, który — zdaniem uczestników ówczesnych debat — mógł/powinien być kon
tynuacją represji, a zatem integralnym elementem kary („Pogrzebani z osłami” — to wy
mowny tytuł jednego z podrozdziałów).
Część druga („Confortare i condannati, una storia italiana”) poświęcona jest rytu
ałowi ostatnich chwil ludzi osądzonych i prowadzonych na śmierć, w tym ważnej jego
sekwencji — pocieszania skazanych. Autor, świadom oczywistej dysproporcji pomiędzy
zachowanymi w źródłach wypowiedziami skazujących a głosem skazańców, stara się na
słuchiwać przede wszystkim tych drugich. Lakoniczne opisy ich ostatnich chwil nie dają
mu jednak — o czym wielokrotnie przypomina — wielu możliwości interpretacyjnych
i skutecznie ograniczają to intrygujące pole dociekań. Prosperi podkreśla przy tym, że
przez bardzo długi czas niechętnie udzielano skazańcom ostatniego słowa, bowiem —
takie było powszechne przekonanie — w tym ekstremalnym momencie przysługiwać im
miała tylko modlitwa. Ten fragment rozważań kończy się, notabene, krótkim podrozdzia
łem rozpatrującym samą egzekucję oraz czynności bezpośrednio jej towarzyszące w ka
tegoriach spektaklu.
W części trzeciej („Trionfo e crisi della morte barocca”) autor opuszcza Italię, z któ
rej terytorium — dodajmy na marginesie — pochodzi absolutna większość wykorzysta
nego materiału źródłowego, aby zaprezentować ujęcia komparatystyczne. Zwraca przy
tym uwagę, że przyrost „literatury przedmiotu”, a więc rozpraw teoretycznych na temat
kary śmierci, a także opisów jej wykonywania, najwyraźniej sprzyjał unifikacji procedur
w skali całego kontynentu. Prosperi odnotowuje zarazem stopniowe doskonalenie argu
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mentacji procesowej, ale także upowszechnianie się postaw dewocyjnych wśród skaza
nych oraz coraz bardziej rozbudowywane i zapewne coraz skuteczniejsze wsparcie du
chowe, jakiego im udzielano. Śledzi kolejne — narastające zwłaszcza w ciągu XVI w.
— dyskusje wokół kary śmierci, które przyczyniły się do powstania odmiennych modeli
postępowania oraz myślenia na ten temat, a w konsekwencji do wypracowania różnych
„kultur litości” we Francji, Portugalii, Hiszpanii i Niemczech, które to modele — dzięki
wynalezieniu druku — mogły się konfrontować i wzajemnie na siebie oddziaływać.
Użyte w podtytule książki określenie orizzonte mentale, które pozostaje czytelne
także bez znajomości języka włoskiego, zdaje się najtrafniej charakteryzować postawę
badawczą Prosperiego i pole jego naukowych dociekań. Autora interesuje kultura w sze
rokim sensie: dzieje myślenia o relacjach społecznych, wzajemne oddziaływanie teorii
i praktyki, przemiany mentalności, a zarazem owych przemian hamulce oraz katalizato
ry. Nie stroni przy tym od komparatystyki (realia włoskie — z całym wewnętrznym
skomplikowaniem tego określenia — wobec francuskich; porównanie „kultur litości”
w różnych krajach etc.), co w oczywisty sposób zwiększa atrakcyjność jego rozważań,
a także siłę argumentacji.
Prosperi, jeśli na takie uogólnienie możemy sobie tutaj pozwolić, to autor, który
w praktyce badawczej i pisarskiej potrafi łączyć finezję rozumowania z solidnym apara
tem naukowym; w każdym razie omawiana książka jest tego przekonującym dowodem.
Dodać wypada, że nie jest ona zaopatrzona w typowe zestawienie bibliograficzne, co
uznać trzeba za oczywisty mankament, natomiast rozbudowany aparat naukowy uloko
wany został w przypisach, z których — dzięki indeksom — można w miarę efektywnie
korzystać. A w owych odnośnikach cytowana jest zarówno obszerna i wielojęzyczna lite
ratura przedmiotu, jak też bardzo bogate źródła rękopiśmienne, które pochodzą ze
wszystkich najważniejszych włoskich miast–państw, a także z archiwów zakonnych (na
czele z centralnym archiwum zakonu jezuitów — ARSI) oraz ze zbiorów watykańskich.
Prosperi to zarazem autor, który żyje tu i teraz, o czym czytelnikowi co pewien czas
sugestywnie przypomina: od otwierającej książkę sceny ogłoszenia w telewizji przez
prezydenta Baracka Obamę informacji o śmierci Osamy bin Ladena (Justice has been
done), w której prezydent USA nie ukrywał swej radości i satysfakcji, co znaczna część
odbiorców — w tym sam Prosperi — przyjęła z mieszanymi uczuciami, aż po końcowe
rozważania na temat zupełnie współczesnych relacji emocjonalnych lekarz — pacjent,
któremu ten pierwszy ma do przekazania bardzo niedobre wiadomości.
Generalnie bowiem sposób pisania Prosperiego budzi respekt swoją różnorodnością.
Autor bardzo umiejętnie (i chyba świadomie — takie w każdym razie odnoszę wrażenie,
choć daleko mi do swobody w posługiwaniu się językiem oryginału) zmienia poetykę
swojej narracji, co pozwala mu łączyć naukowy, solidnie udokumentowany wykład z ob
szernymi fragmentami mającymi charakter eseistyczny. Być może jest to recepta na
utrzymanie wysokiego poziomu intelektualnego książkowej narracji, bez straty odbior
ców i zawężenia ich grona do wąskiej grupy profesjonalistów. Warto się nad tym zasta
nowić, bo problem sposobów utrzymania czytelniczego zainteresowania, w kontekście
narastającego zalewu różnorodnymi „narracjami”, w tym wszelkiego typu informacjami,
których pozyskiwanie coraz częściej nie zależy od naszej woli, zdaje się szybko
narastać.
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Dodajmy, że prezentowana książka została zilustrowana nie przesadnie bogato, ale
bardzo smakowicie (siedem czarno–białych rycin oraz kolorowa wkładka zawierająca
18 zdjęć). Reprodukcje obrazów mistrzów włoskich (Giotto, Cristoforo di Jacopo da
Bologna, Giovanni di Paolo, Piero della Francesca, Cristoforo de Predis, Filippo
Dolciati), przedstawiające przejmujące sceny egzekucji i tortur, ale także gesty współ
czucia i miłosierdzia, także uznać można za ważny element narracji, a nie tylko jej ele
gancką inkrustację.
Polskiemu czytelnikowi twórczość Prosperiego kojarzyć się może, a omawiana po
zycja zdecydowanie się do tego przyczynia, z pracami Bronisława G e r e m k a, autora
„Litości i szubienicy” oraz „Świata »opery żebraczej«”, z jednej, a Lecha S z c z u c k i e g o,
najwybitniejszego dziś naszego znawcy inkwizycji rzymskiej i badacza różnowierstwa,
z drugiej strony. Mamy tu bowiem do czynienia zarówno z finezyjną narracją na temat
przemian dawnej europejskiej moralności i mentalności oraz stosunku do społecznie wy
kluczonych, jak też z wnikliwą prezentacją systemów prawnych oraz realiów funkcjono
wania instytucji Kościoła w szerokim kontekście społecznym. W moim przekonaniu oba
te trafne skojarzenia stanowią zachętę do lektury, także dla niespecjalistów, co — już na
zakończenie — poddaję pod rozwagę rodzimym wydawcom, którzy powinni jak najszyb
ciej rozważyć przygotowanie polskiej edycji „Delitto e perdono”.
Wojciech Tygielski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historii Sztuki

Szymon S u ł e c k i, Księgozbiór klasztoru karmelitów na Piasku w Kra
kowie, Kraków 2014, s. 351, il. 71, 5 aneksów.
Autor postawił sobie zadanie przedstawienia historii księgozbioru karmelitów kra
kowskich od schyłku wieku XIV do końca XVIII. Dolna granica związana jest — co
oczywiste — z okresem powstania klasztoru, ufundowanego w Krakowie przez Jadwigę
i Jagiełłę w 1395 (1397) r., do którego karmelici przybyli najprawdopodobniej z Pragi
(lub z innych klasztorów czeskich). Górna granica zaś jest warta podkreślenia, gdyż
w odróżnieniu od wielu innych zgromadzeń zakonnych karmelici przeżywali aż do re
form józefińskich autentyczny rozwój, powiększając liczbę domów zakonnych do blisko
800 konwentów i 15 tys. zakonników, z czego na prowincję polską przypadało 60 domów.
Kolejnym argumentem za takimi cezurami chronologicznymi była możliwość wy
korzystania siedmiu zachowanych inwentarzy księgozbioru, z których najstarszy spisano
w 1595 r., a ostatni w 1793. Ponadto, pod koniec XVIII w. biblioteka karmelitów liczyła
ponad 4 tys. woluminów, z których większość przetrwała do dzisiaj. Oczywiste zatem, że
na takiej bazie źródeł archiwalnych i zawartości treściowej księgozbioru możliwe stało
się podjęcie tak szerokich — w kontekście chronologicznym — badań bibliologicznych.
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Rozdział pierwszy przybliża historię karmelitów od pustelników na Górze Synaj,
przez średniowieczną Europę, po wiek XVIII. Szczegółowo potraktowano dzieje kon
wentu krakowskiego, system edukacji i uzyskiwania stopni naukowych oraz konstytucje
i rozporządzenia dotyczące księgozbiorów. W drugim scharakteryzowano bibliotekę
konwentu krakowskiego od schyłku XIV w. do roku 1587. Kolejny koncentruje uwagę
czytelników na sali bibliotecznej z drugiej połowy XVII w., formach jej zarządzania,
źródłach nabytków i samych nabytkach. W ostatnim rozdziale scharakteryzowano zasób
tegoż księgozbioru w XVII–XVIII w., omówiono ówczesne katalogi biblioteki oraz za
wartość treściową księgozbioru. W aneksach opublikowano m.in. bardzo ciekawy inwen
tarz z 1595 r.
Zasadniczym problemem zasygnalizowanym przez autora jest brak możliwości
stwierdzenia, które rękopisy z zachowanego księgozbioru pochodzą ze średniowiecznej
biblioteki karmelitów krakowskich. Stało się tak dlatego, że w żadnym inwentarzu nie
umieszczono informacji o rękopisach, jakby ich nie dostrzegając. Szymon S u ł e c k i
próbuje wytłumaczyć ten fakt przechowywaniem ich poza właściwym księgozbiorem,
ewentualnie brakiem zainteresowania dla zawartych w nich „przestarzałych” już treści
lub tak dużą popularnością, że trudno je rozpoznać z powodu zwięzłości opisów.
Dopuszcza też możliwość, że nie zostały one podarowane, lecz nabyte lub przepisane
w klasztorze. To ostatnie wydaje się jednak mocno wątpliwie, bowiem najczęstszą prak
tyką, znaną z literatury przedmiotu, było „podpisywanie się” przez kopistów w formie
kolofonu1. Ostatecznie autor formułuje tezę, że wielce prawdopodobną przynależność
dziewięciu rękopisów powstałych w XV w. potwierdza przybycie ich po II wojnie świa
towej z klasztoru karmelitów we Lwowie, który to klasztor był założony, obsadzony
i wyposażony w niezbędny księgozbiór przez dom krakowski. Brak zaś not prowenien
cyjnych tłumaczy tym, że zwyczaj ich wpisywania karmelici przyjęli dopiero w XVII w.
W okresie tym wspomniane rękopisy były już we Lwowie. Nie komentując tak karko
łomnej hipotezy, warto jednak zwrócić uwagę na najstarszy rękopis, zawierający
„Revelationes” św. Brygidy, powstały w 1386 r., który trafił do karmelitów nie wcześniej
niż w 1409 r.
Jeszcze inaczej wygląda sprawa rękopisów liturgicznych. Tym razem autor rzetelnie
i z właściwą faktografią uzasadnił praską proweniencję kilku manuskryptów. Według
niego powstały one w domu macierzystym z przeznaczeniem dla nowej, krakowskiej
fundacji lub zostały jej przekazane w kilka lat później, zapewne w odpowiedzi na potrze
by domu na Piasku i z powodu rosnącej jego popularności, a zatem konieczności wzbo
gacenia „oferty” liturgicznej. Byłyby to trzy antyfonarze z lat 1394–1397 i prawdopo
dobny czwarty, „Kyriale i Graduale”, będące pierwotnie częścią brewiarza. Autor nie
zajął w tej kwestii jednoznacznego stanowiska, omawiał jednak dwie hipotezy. Pierwsza
z nich idzie w stronę uznania, że rękopisy trafiły do Krakowa znacznie później niż po
wstała fundacja, może w wyniku wojen husyckich. Druga, która bardziej do mnie prze
mawia, wskazywałaby na rolę fundatorów krakowskiego domu w zaopatrzeniu nowej
placówki w rękopisy liturgiczne wysokiej klasy artystycznej.
1

Vide Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbio
rów polskich, t. I: Biblioteki Warszawy, red. E. P o t k o w s k i, Warszawa 1993.
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Z okresu późniejszego znamy inwentarz księgozbioru z 1595 r., wykazujący 138
woluminów, przy czym osiem lat wcześniej miał miejsce pożar klasztoru2. Sułowski,
analizując oprawy, noty proweniencyjne i donacyjne, wskazał na 208 tytułów wchodzą
cych w skład biblioteki karmelitów krakowskich przed końcem XVI w., z czego 96 to
inkunabuły! Największa ich część to literatura kaznodziejska, Pismo Św. i jego komenta
rze, Ojcowie Kościoła, teologia, liturgika, hagiografia, historiografia, literatura pole
miczna i apologetyczna, prawo, kompendia i encyklopedie, filozofia, gramatyka i retory
ka, nauki przyrodnicze, reguły i konstytucje zakonu.
Uważam, że zadziwiająca jest taka proporcja paleotypów do starodruków. Wydaje
się, że autor mógł się w tym przypadku pokusić o hipotezę będącą próbą odpowiedzi na
takie pytanie, czy było możliwe, że nie ucierpiała w trakcie pożaru ta część księgozbioru,
która składała się — jak to zwykle bywało — z ksiąg już w pewien sposób „przestarza
łych” i rzadziej czytanych, a przepadły wypożyczone, zwłaszcza do cel. Z literatury
przedmiotu wiadomo bowiem, że najbardziej atrakcyjne były nowości wydawnicze
i może dlatego w końcu XVI w. pozostało ich stosunkowo niedużo (oczywiście w stosun
ku do inkunabułów). Moim zdaniem, potwierdza to zestawienie 208 tytułów, w którym
znajdujemy zaledwie dwie książki z drugiej połowy XVI w.(!) Przy czym warto w tym
miejscu dodać, że autor, analizując rozwój klasztoru i formację intelektualną jego waż
niejszych członków, podkreśla wielokrotnie ich żywe kontakty z Akademią i środowiska
mi kanonickimi kościołów uniwersyteckich (tj. kolegiat św. Anny i św. Floriana) przez
cały XVI w., co według niego wpłynęło na rozwój biblioteki (s. 44).
Bardzo ciekawe są także ustalenia autora dotyczące opraw najstarszej części zacho
wanego księgozbioru, zwłaszcza próba odnalezienia warsztatów introligatorskich i ewen
tualnych wpływów — idących, co oczywiste, z Niemiec — w zakresie zdobienia opraw
i motywów. Jedyne, co można by było postulować w tym zakresie, to uzupełnienie przez
autora w przyszłości obrazu karmelitańskich opraw książkowych o studia porównawcze
nad innymi księgozbiorami, choćby tylko krakowskimi3.
O wiele dokładniej zostały przedstawione dzieje księgozbioru karmelitów krakow
skich w XVII i XVIII w., co jest efektem zachowania obfitych źródeł bibliotecznych
i archiwalnych. Znamy inwentarze, wyposażenie sali bibliotecznej i jej wystrój, sposoby

2

Vide S. S u ł o w s k i, Księgozbiór, s. 39, przypis 70, gdzie autor mylnie komentuje zapis w dzie
le Jacka Duracza: „A to było o tym obrazie pozostawiono w piśmie, w księgach Klasztornych, to
wszystko pogorzało w Interegnum teraz napoślednieysze. A. D. 1587, gdzie nie tylko tego nie mogli
ratować Bracia, do wydźwignienia, lecz y samych siebie w ochronie zdrowia swoiego ledwie ratowali
[...]”, napisał, że spłonęły księgi klasztorne. Ewidentnie chodziło w tym przypadku nie o księgozbiór/
bibliotekę, lecz o księgi spisujące cudowne wydarzenia związane z kultem obrazu Matki Bożej zwanej
Piaskową. Praktyka taka nie była niczym wyjątkowym. Jako przykład mogą nam posłużyć choćby
bernardyni w Tarnowie, gdzie pożar z 1563 r. doprowadził do zatracenia części księgozbioru znajdują
cego się w celi kaznodziei, który książki wykorzystywał do bieżącej pracy duszpasterskiej, vide
K. K a n t a k, Bernardyni polscy, t. I: 1453–1572, Lwów 1933, s. 141.
3
Dobrym punktem odniesienia mogłaby być praca J. T o n d e l a, Inkunabuły w zbiorach Bibliote
ki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, Pelplin 2007, w której autor obszernie omówił
oprawy i zaprezentował bogaty materiał ilustracyjny.
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udostępniania, przechowywania książek oraz zarządzania biblioteką. To wszystko posłu
żyło do funkcjonowania studium generalnego, a obecnie pozwala na określenie siedem
nasto– i osiemnastowiecznych zainteresowań zakonników, oczywiście grupy kilkunastu
najlepiej wykształconych karmelitów, którzy pozostawili po sobie nawet po kilkadziesiąt
tomów. Na ile zaś dary osób świeckich odzwierciedlają rzeczywiste zainteresowania
wspólnoty, a nie świadczą o memoratywnych dążeniach ofiarodawców, tego oczywiście
nie jesteśmy w stanie określić. Zatem, choć autor stwierdził, że działalność fundatorska
była efektem istotnego znaczenia klasztoru w środowisku krakowskim, woluminy loko
wano w miejscu, gdzie uznawano, że będą użyteczne, daleki byłbym od stwierdzenia ich
przydatności dla formacji intelektualnej wspólnoty i ewentualnej poczytności.
Powyższych kilka uwag należy traktować jedynie jako uzupełnienie, i to w dużej
mierze hipotetyczne, rozważań Sułeckiego. Całość publikacji nie pozostawia wątpliwo
ści co do fachowości autora, jego bardzo dobrego warsztatu naukowego, a przede wszyst
kim co do celowości podjętej pracy. Książka prezentuje w znakomity i wyczerpujący
sposób — oczywiście na tyle, na ile pozwalają źródła i zachowany księgozbiór — pro
blematykę kultury książki w kręgu krakowskich karmelitów. Wartością samą w sobie jest
fakt, że możliwym stało sie prześledzenie historii księgozbioru funkcjonującego bez
przerwy od schyłku XIV do schyłku XVIII w. Nie ulega wątpliwości, że praca w znaczą
cy sposób poszerza naszą wiedzę o księgozbiorach historycznych, zwłaszcza klasztor
nych, na ziemiach polskich. Może też stanowić cenne tło porównawcze dla innych, po
dobnych publikacji.
Piotr Kardyś
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Historii

Robert Š i m ů n e k, Reprezentace české středověké šlechty, Argo, Praha
2013, s. 474, ilustr.
Autor rozprawy należy do badaczy o uznanym dorobku i na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat obdarzył czytelników wieloma studiami, które — w większym lub mniej
szym stopniu — ogniskują się wokół problematyki szlachty czeskiej późnego średnio
wiecza i początku epoki nowożytnej1. Mówiąc dokładniej, autora interesują raczej losy
elit, przedstawicieli najwyższych pięter hierarchii społecznej, czyli arystokracji.
Geograficznie rzecz ujmując, horyzont Roberta Š i m ů n k a obejmuje głównie południo
we Czechy, ale nie wyłącznie. Recenzowana rozprawa — jak się wydaje — stanowi swo
1

R. Š i m ů n e k, Pamět’ a tradice v prostředí české šlechty v pozdním středověku. Formy a média,
„Mediaevalia Historica Bohemica”, t. X, 2005, s. 199–246; idem, Správní system šlechtického dominia
v pozdně středověkých Čechách. Rožmberska doména 1418–1472, Praha 2005; idem, R. Lavička, Páni
z Rožmberka 1250–1520: Jižní Čechy ve středověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia
ve středověkých Čechách, České Budějovice 2011.
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iste podsumowanie dotychczasowych, w dużym stopniu analitycznych artykułów i roz
praw i jej wnioski zgodne są z różnymi wcześniejszymi ustaleniami autora.
Tytuł omawianej pracy zawiera określenie „średniowieczna szlachta”, chociaż
polem obserwacji Šimůnek czyni wielokrotnie wiek XVI, pragnąc jakby zweryfikować
spostrzeżenia dotyczące schyłku średniowiecza.
Głównym tematem recenzowanej rozprawy jest „portret własny” szlachty czeskiej;
właściwie czeskie określenie reprezentace nie ma dobrego odpowiednika w języku pol
skim. Chodzi o pewną świadomą kreację własnego znaczenia, dumy, niekiedy pychy. Do
rzeczywistego usytuowania elity w hierarchii społecznej należało teraz dobudować sto
sowną ideologię, aby realia socjalne znalazły swe uzasadnienie w sferze pewnego typu
mitologii. Zjawisko to było znane w całej Europie, doczekało się też obfitego dorobku
w historiografii, z pewnością dają się w nim uchwycić pewne różnice regionalne.
Studium dzieli się na dwie części; w pierwszej otrzymujemy charakterystykę „śro
dowiska”, a w drugiej „środków wyrazu”. Wydaje się, że dystynkcja ta jest dość przej
rzysta i właściwie oddaje intencje autora. Słusznie poruszamy się cały czas w dwóch
porządkach: świeckim i sakralnym. Wiadomo wszak, że elity świeckie i duchowne oma
wianego okresu żyły w ścisłej symbiozie, choć dochodziło między nimi do różnorakich
konfliktów. Jako symbole władzy Šimůnek wyróżnia zamki i miasta rezydencjonalne.
Zamek traktuje jako zjawisko dość złożone, które łączy w sobie elementy materialne
i symboliczne. Architektura, wyposażenie, siedziba rodu, miejsce władzy, a także cen
trum kultury — te i inne znaczenia zamku eksponowane w nowszych badaniach są także
przedmiotem zainteresowania autora. Przypomniano też o ewolucji zamku, który z wcze
śniejszego miejsca obronnego przeobraża się na progu czasów nowożytnych w wygodny
pałac, ale przemiana ta przebiega stopniowo i wiąże się m.in. z ogromnym przełomem
cywilizacyjnym.
Śledząc następnie fenomen miast rezydencjonalnych, Šimůnek wyodrębnia dwa mo
dele ich rozwoju i podaje bardzo bogatą egzemplifikację. Jest to mocna strona książki,
przedstawiane tezy autor uzasadnia wieloma konkretnymi przykładami o znacznych wa
lorach dokumentacyjnych. Przy okazji tych rozważań można było chyba bardziej rozbu
dować kwestię „miast idealnych”, a także literackich „pochwał miast”, zjawisk nie
zwykle charakterystycznych dla XV–XVI w. Rozwój utopii sąsiadował z próbami
ucieleśnienia ich w postaci rzeczywistej, przykładem włoska Palma Nova czy Zamość,
miasto wymyślone — jak wiadomo — i wybudowane przez Jana Zamoyskiego.
Wyobrażenie miast to zresztą temat sam w sobie niezwykle ciekawy, pamiętamy przecież
wielostronną krytykę miast w średniowieczu jako „dziedzictwa Kaina”, a w Czechach
w XV w. Petr Chelčický formułuje swój „antyideał miasta”2.
Jako miejsca manifestacji postaw religijnych autor — zgodnie z logiką — wybrał
klasztory, kościoły i kaplice. Na podkreślenie zasługuje próba ukazania pewnej ewolucji,
zresztą uwaga ta odnosi się do wszystkich prezentowanych w rozprawie instytucji.
2

Cf. F. Š m a h e l, Antiidéal města v díle Petra Chelčického, „Československý Časopis Historic
ký”, t. XX, 1972, s. 71–94; W. I w a ń c z a k , Między pacyfizmem i anarchią — nauka o społeczeństwie
Piotra Chelčickiego, „Studia Historyczne”, t. XXXIV, 1991, s. 3–20; J. B o u b i n, Petr Chelčický.
Myslitel a reformator, Praha 2005.
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Pokazanie fundacji klasztornych szlachty czeskiej umożliwia prześledzenie istotnych
przemian w tym zakresie, od fundacji związanych z epoką kolonizacji niemieckiej XII–
XIII w. aż do założeń piętnastowiecznych, będących wyrazem pewnej mody. Upodobania
szlachty do różnych zakonów zmieniały się, w okresie pohusyckim największą popular
nością cieszyli się franciszkanie.
Rozwój sieci parafialnej w Czechach (podobnie jak w sąsiedniej Polsce) zakończył
się praktycznie w XIV w., natomiast mapę kościołów szlacheckich, przeznaczonych na
nekropolie rodzin fundatorów, da się zrekonstruować dla XVI w. Rodzi się tu wiele
pytań, autor zastanawia się, jakie były przyczyny budowania w małych miejscowościach
czy na wsi szlacheckich budowli sakralnych wysokiej klasy. Wydaje się, że trudno by
było tu znaleźć jakąś ogólną prawidłowość, powody były zapewne rozmaite i wyjaśnie
nia trzeba chyba szukać w szczegółowych analizach.
Wyodrębnienie kaplic jako odrębnych obiektów obserwacji — obok kościołów —
ma uzasadnienie, Šimůnka wszak interesuje pobożność prywatna, a tu rola kaplic rodo
wych jest nie do przecenienia. Posiadanie prywatnej kaplicy było dowodem wysokiego
prestiżu społecznego, a obyczaj ten — w ślad za szlachtą — przejmowali reprezentanci
patrycjatu miejskiego, dążący do zrównania się z „dobrze urodzonymi”. Kwestia naśla
downictwa warstw wyżej usytuowanych w hierarchii społecznej powróci zresztą wielo
krotnie w toku wywodów autora.
Odnosząc się jeszcze do rozważań na temat przestrzeni sakralnej w omawianej
pracy, można odnieść niekiedy wrażenie, że autor pragnie w tej swoistej syntezie
uwzględnić wszystkie możliwe wątki, ale odbywa się to kosztem skrótowego potrakto
wania niektórych zagadnień. Wzmiankuje tylko np. kapitalną kwestię napisów na dzwo
nach, ograniczając się do jej odnotowania, podczas gdy warta jest szerszego potraktowa
nia. Brak czasem może też spojrzenia porównawczego, np. klasycznej już pracy Juliusza
C h r o ś c i c k i e g o, „Pompa funebris”3, gdy problematyce funeralnej autor poświęca
sporo miejsca.
W części drugiej otrzymaliśmy przegląd „środków wyrazu”, za pomocą których
szlachta demonstrowała swe pretensje i aspiracje. Przypomniano rolę herbu jako nośnika
określonych znaczeń, ale także jako praktycznego środka wyrazu. Zwrócono uwagę na
pewną specyfikę sytuacji Czech, ponieważ — przy dość dużej obfitości źródeł w porów
naniu np. z Polską — zachowały się z ich terenu tylko dwa herbarze. Mało też funkcjo
nowało stowarzyszeń i zakonów szlacheckich, istniejące zaś związane były zazwyczaj
z władcą. To są kwestie, które autor jedynie sygnalizuje i czyni słusznie, gdyż wymagają
one jeszcze dalszych, pogłębionych badań. Ta grupa zjawisk wskazuje na pewną odmien
ność rozwoju społecznego w Czechach, nasuwa się zatem pytanie, na ile na taki przebieg
wydarzeń wpłynął fenomen husytyzmu.
Za wartościową stronę recenzowanego tomu należy uznać szerokie uwzględnienie
źródeł ikonograficznych i materialnych. Tu mieszczą się rozważania na temat sławnych
i cieszących się wielkim zainteresowaniem badaczy galerii herbowych w zamku Lauf
i Jindřichův Hradcu. Średniowiecze, które — jak wiadomo — przemawiało bardzo inten
sywnie za pomocą obrazu, posiłkowało się często stylizacją i rozmaitymi konwencjami.
3

J.A. C h r o ś c i c k i, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.
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Tak działo się też w dziedzinie portretów szlacheckich w sztuce, malarstwie, rzeźbie i in
nych sztukach plastycznych. Ogromna liczba nagrobków pokazuje znaną ewolucję —
wcześniejsze przedstawienia są stereotypowe, niepozwalające uchwycić rysów indywi
dualnych, w miarę wyrazisty portret szlachecki pojawia się od przełomu XV i XVI w.
Swoistą instrumentalizację owego portretu w postaci tworzenia galerii przodków obser
wujemy dopiero od pierwszej połowy XVI stulecia, przy czym ewidentnie mamy tu do
czynienia z naśladownictwem wzorów płynących z dworu królewskiego, przede wszyst
kim z rodowodu cesarza Karola IV na Karlštejnie.
Eksponowanie swej odmienności od reszty społeczeństwa służyć miało interesom
szlachty nie tylko w sferze ideowej, ale także praktycznej, materialnej. Nic też dziwnego,
że ta uprzywilejowana pozycja stała się obiektem zazdrości warstw niższych, zwłaszcza
mieszczaństwa. Bogaci patrycjusze kupowali majątki ziemskie i drogą nobilitacji dosta
wali się w szeregi szlachty. Następuje zagrożenie tradycyjnych wartości, jak to trafnie
określa Šimůnek, który po raz kolejny przedstawia bogatą dokumentację dla twierdzeń
ogólnych. Fałszerstwa tytułów i innego typu uzurpacje, dewaluacja nobilitacji, gdy mo
narcha posługiwał się nią w odniesieniu do ludzi podłego stanu — to wszystko poddawa
ło w wątpliwość wartości tradycyjne, jak starożytne pochodzenie i szlachetne urodzenie.
Stare rody próbowały się bronić, żądając wykazania się właściwym urodzeniem.
Struktura społeczeństwa średniowiecznego nie była spetryfikowaną całością.
Pomiędzy poszczególnymi piętrami tej budowli zachodziły rozmaite interakcje, które
przybierały różne formy. Przebiegały one dwukierunkowo — z jednej strony ci, którzy
usytuowani byli wyżej, oddziaływali — per fas et nefas — na grupy niżej stojące w hie
rarchii, z drugiej zaś ci „z dołu” zapatrzeni byli na tych, którzy znajdowali się wyżej
i usiłowali ich naśladować. Marzeniem zaś parweniuszy było dostanie się do elit społecz
nych. Šimůnek przypomina znany dobrze w literaturze przedmiotu mechanizm owego
naśladownictwa, upodobnienia się, a jednocześnie upowszechnienia pewnych wzorców
idących „z góry”. To ostatnie zjawisko zostało już przed laty zarysowane m.in. przez
Georgesa D u b y4 i nie budzi raczej dzisiaj wątpliwości. Szlachta naśladowała króla,
a dwór monarchy był ogniskiem, z którego promieniowały pewne wzory kulturowe, takie
jak moda, sposób bycia, zachowanie przy stole, etyka wojenna. Możni, przejmując pewne
normy czy modele płynące z dworu władcy, przyłączali się niejako do owej „idei monar
szej”, ale mamy też przykłady rywalizacji poprzez naśladownictwo. Instruktywnym tutaj
przykładem są działania rodu Rožemberków, takie jak organizowanie ceremonii podob
nych do odbywanych na dworze królewskim. Z kolei usytuowane niżej mieszczaństwo,
kupując ziemię i budując zamki, aspirowało do uzyskania identycznego statusu społecz
nego jak szlachta.
Do mniej udanych fragmentów rozprawy należy przedstawienie opowiastek herbo
wych i fikcji genealogicznej. Przypomnienie znanych kwestii, takich jak szukanie prehi
storycznego rodowodu w postaciach z przeszłości, do biblijnego Adama czy Noego
włącznie, to sprawy oczywiste, typowe dla średniowiecza. W Czechach do takich zja
wisk należało m.in. powoływanie się przez Rožemberków na przodków z rzymskiego
4

G. D u b y, La vulgarisation des modèles culturels dans la société féodale, [w:] Niveaux de cul
ture et grupes sociaux, Paris–La Haye 1971, s. 33–40.
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rodu Orsinich czy popularność opowieści „trojańskich” lub o Aleksandrze Wielkim. To
było naśladownictwo pewnej maniery rozpowszechnionej w literaturze zachodnioeuro
pejskiej, ale te motywy należały do sfery fikcji literackiej. Šimůnek, analizując opo
wiastki heraldyczne czy pewne teksty dziejopisarskie, usiłuje dojrzeć tam „jądro praw
dy” — konkretne fakty historyczne. To nie jest właściwe podejście. Rzeczywistość
literacka to świat konwencji, toposów, fikcji i nie należy jej stawiać na jednym planie
z „rzeczywistością historyczną”. To jest mieszanie dwóch porządków, a wyciągnięte
wnioski nie mogą być wiarygodne. Szukanie kodów i tropów literackich, konwencji to
nie to samo co solidna i konkretna analiza historyczna.
Udał się natomiast autorowi wywód o nośnikach pamięci, w tym o roli imion i przy
domków (tu można było z pożytkiem sięgnąć do nieco starszej, ale ciągle ważnej pracy
Jacka H e r t l a5). Materialne nośniki pamięci historycznej pełniły ważną rolę, ale w tym
punkcie dobrze by się mieścił akapit o kolekcjonerstwie różnych pamiątek i przedmio
tów (jeśli oczywiście takie przykłady istnieją, a można domniemywać, że tak), a więc
zachowań, których znakomitym wzorem był cesarz Karol IV, niestrudzony kolekcjoner
rozmaitych przedmiotów6.
Z ewentualnych uzupełnień do — i tak bardzo bogatej treściowo — rozprawy można
dodać np. wątek tzw. czeladzi św. Wacława, czyli szlachty, która usiłowała „przejąć” od
władcy kult tego świętego, który realizował się m.in. w postaci jego opieki nad wojskiem
czeskim w bitwie, także w analizowanej przez autora bitwie pod Kressenbrunn. W odnie
sieniu do literatury przedmiotu zabrakło może kilku klasycznych już rozpraw uczonych
francuskich (wszakże początki europejskiej kultury rycersko–dworskiej związane są
mocno z Francją), jak Jean–Claude S c h m i t t a7 o geście, Michela P a s t o u r e a u
o symbolice barw8 czy Philippe’a C o n t a m i n e’ a9 o arystokracji i wojnie, a kwestie te
żywo przecież interesują autora.
Konkluzja Šimůnka o „długim średniowieczu”, czyli o kontynuacji pewnych wąt
ków średniowiecznych w czasach nowożytnych, nie budzi wątpliwości, był to bardzo
długi proces. Podsumowując te uwagi, pragnę stwierdzić, że otrzymaliśmy studium do
kumentujące wielką pracowitość autora, który zgromadził imponującą ilość materiału.
Pewne zastrzeżenia budzi niekiedy warstwa interpretacyjna rozprawy, a wnioski czasami
ograniczają się do przywołania ustaleń z literatury przedmiotu. Tym niemniej autor przy
gotował kompendium potrzebne, do którego będą w przyszłości z pewnością sięgać ba
dacze arystokracji.
Wojciech Iwańczak
(Warszawa)
5

J. H e r t e l, Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu, Toruń 1980.
Cf. W. I w a ń c z a k, L’empereur Charles IV et son attitude face a l’histoire, [w:] Les princes et
l’histoire du XIVe au XVIIIe siècle, red. Ch. G r e l l, W. P a r a v i c i n i, J. Vo s s, Bonn 1998, s. 141–151.
7
J.–C. S c h m i t t, La Raison des gestes dans l’occident médiéval, Paris 1980.
8
M. P a s t o u r e a u, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris 2004.
9
Ph. C o n t a m i n e, La Guerre au Moyen Âge, Paris 1980; idem, La noblesse au royaume de
France, de Philippe le Bel à Louis XII, Paris 1997.
6
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From the Editors
The international Conference in memory of Iza B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t
th
on the 20 anniversary of her death took place at the University of Warsaw on
20–21 November 2015. Its organizers were the Institute of History, the Department
of Papyrology and the Chair of Roman Law and the Law of Antiquity of the
University of Warsaw. The current issue contains the texts of papers given during
this conference.
Iza Bieżuńska–Małowist, a historian of Antiquity and a long–time head of
the Chair (later: Department) of Ancient History at the Institute of History of the
University of Warsaw, was associated with Przegląd Historyczny for nearly a half
of a century. She became a member of the editorial board in 1949, representing the
editorial secretariat — first in cooperation with Celina B o b i ń s k a and then, from
1951, as the sole secretary (sekretarz naukowy); in 1953 she became the deputy
editor–in–chief, which position she held until her death in 1995. In practice, she
was the co–editor of the periodical for over forty years, cooperating closely first
with Stefan K i e n i e w i c z, later with Andrzej W y r o b i s z.
Shortly after her death, the editorial board of Przegląd Historyczny devoted
a special issue to her (no. 2/1996), which contained reminiscences of her friends
(Aleksander G i e y s z t o r, Pierre L é v ê q u e and Józef W o l s k i) and scholarly
papers by her colleagues and disciples.
The current issue, containing the conference materials, is to some extent
similar, since all the speakers — with only one exception, Daniel P. T o m p k i n s
— were scholars who were personally acquainted with Iza Bieżuńska–Małowist or,
in fact, belonged to the circle of her friends and frequently also close collaborators.
The Reader will easily notice the miscellaneous nature of this volume: it contains
both reminiscences (by Luigi L a b r u n a, Dorothy T h o m p s o n or Wolfgang
S c h u l l e r) and scholarly essays dedicated to Iza Bieżuńska–Małowist and
to a greater or lesser extent connected with her research interests (by Luigi
C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, Hans Joachim G e h r k e, Hans H a u b e n or Joseph
M é l è z e M o d r z e j e w s k i). A separate and very special place is held by the
study by Daniel P. Thompkins reviewing the role of Iza Bieżuńska–Małowist in the
international scholarship concerning slavery in the ancient world. A biographical
sketch and materials pertaining to her life published herein will permit the Reader
to get better acquainted with her not only as a scholar, but also as a person whose
life was certainly extraordinary, even though, in some sense, typical of those who
belonged to her sphere and her generation.
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WŁODZIMIERZ LENGAUER
University of Warsaw

Iza Bieżuńska–Małowist
1917–1995
The life of Iza Bieżuńska–Małowist constitutes a very interesting case study
in the research on the history of the Polish Jews and of the Polish intelligentsia.
Yet it would be difficult to research this case reliably on the basis of surviving
documents, because — after the Holocaust, the obliteration of the entire family
and the loss of all possessions kept in a house that had been destroyed to its
foundations — the war left her without any family archives whatsoever. Neither
did she write any memoirs, even though in conversations she would sometimes
return to the happy period of her youth. She would always omit the dark years of
the Nazi occupation and her life in the ghetto; only shortly before her death, out
of the sense of duty, so to speak, did she begin to mention that period of her life. It
was then that she decided to write a short account intended to be lodged with the
institutions gathering the Holocaust documentation. Yet many of her recollections
are now stored solely in the memories of the writer of these words and of the author
of her to–date largest biographical sketch, who had held many long conversations
with her in the last years of her life.1 The history of her family, however, was
researched with a truly noble passion of a dilettante by her relatively distant but
much loved cousin, a well–known American scholar Jacob Rubin (1919–2007),
a specialist in soil and water science and a professor at Stanford University, who
was in possession of some family papers and old photographs transferred to the
United States before the war. The genealogical tree he had made, even though
partly on the basis of oral tradition only, now constitutes practically the sole source
of information about the family’s most distant past.2
Iza Bieżuńska–Małowist belonged to the sphere of the relatively affluent
Jewish middle class (in the personal questionnaires she had to fill in during the
entire period of the People’s Republic of Poland, in the column ‘social background’
she would write: ‘small–merchant class’, in Polish drobnomieszczaństwo), a group
1

K. S t e b n i c k a, ‘Iza Bieżuńska–Małowist 1917–1995’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego [Bulletin of the Jewish Historical Institute], 3/95–2/96 [175–178] (1996), pp. 176–184.
2
Manuscript in the author’s possession.
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that was quite thoroughly Polonised, but to a large extent isolated from the
Christian community. According to her birth certificate (which survives because
just before the closing of the ghetto she deposited her most important personal
papers, like her school–leaving certificate, university grade transcript, graduation
diploma and the birth certificate in question, to her friends on the ‘Aryan’ side) she
was born in ‘the house no. 7/2406 at Nowolipki Street’. Her subsequent address
was no. 21 Nowolipki Street, where her father’s company was also registered. She
was given the name Idess — she would later proudly say it was a variant of the
name Jehudit, i.e. Jewess — but this name was not used even by her family; to her
relatives she was Iza, reportedly because her parents had been hoping for a boy,
who was to be called Isaac in honour of one of the grandfathers. In the year 1947
she officially changed her name to Izabela, but she did not like the full form and so
she signed most of her publications with the name Iza.
Her father, Elijahu (Eliasz) Bieżuński (1885–1943?) was a businessman,
as we would say today, which then meant that he simply continued the family’s
traditional involvement in commerce. The family came from the vicinity of
Włocławek; Elijahu’s father, Moshe Bieżyński (1857–1935; some members of the
family used this version of the surname, most probably arising from an error in
its transcription from Russian) and his wife had a haberdashery there. Both father
and son married women from the same local family, surnamed Prawda. According
to a family story known to Jacob Rubin, the Bieżuńskis came from the town of
Kowal, and the Prawdas from the neighbouring Lipno, and the two families had
been interrelated for a long time. Many of their members lived in either town, and
then in Włocławek, where Jacob Rubin was born. Jakub Bieżuński, who in the year
1820 was an ironmonger in Kowal, is believed to be their earliest known relative.
The ancestor of the family may have arrived to the Dobrzyń Land and Kuyavia
from the town of Bieżuń, located some hundred kilometres from Kowal (then in
the Płock governorate, today in the Mazovian voivodship); it was believed that the
surname assigned to the family by the Russian authorities in the early period of the
Congress Kingdom was derived from the name of that locality.
In 1919, Eliasz Bieżuński entered into partnership with Jakub Groner (then spelt
Cafał Jakób Groner). In 1922, the partners registered a business venture involved
in wholesale trade in coffee and tea.3 According to the surviving documentation
of the Commercial Register (signature 13/298), the partnership was in operation
in the period 1922–1936;4 afterwards, both partners entered into tenement house
construction and lived from rents. Tea and coffee were Iza Bieżuńska’s favourite
beverages throughout all her life. She recalled how, being ill with typhus in the
3

Tygodnik Handlowy. Organ poświęcony sprawom gospodarczym: organ Stowarzyszenia Kupców
Polskich [The Trade Weekly. A Periodical Devoted to Economic Issues: the Organ of the Polish
Merchant Association], R[ocznik] 4 (1922), no. 21–22, p. 253.
4
<https://warszawa.ap.gov.pl> (accessed 20 March 2016).
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

IZA BIEŻUŃSKA–MAŁOWIST 1917–1995

375

ghetto, she was almost happy to be so sick, because she was given real tea which
her father extracted for her from his secret hoard.
Idess began her education at home, because she was a sickly child due to an
innate heart condition and spent much of her time in bed. She went to secondary
school (the gymnasium) only at the age of ten. She always recalled that she owed
very much to her mother Dyna (née Prawda, 1888–1943?), a well–educated woman
who herself had attended a finishing school for girls and was entirely Polonised
(although Iza’s parents sometimes spoke Yiddish to each other when at home).
From an early age Idess Bieżuńska read a lot and enjoyed studying; her favourite
subjects at school were mathematics and Latin. Fascination with the latter remained
with her until the end of her life. She would read Latin authors — occasionally
Cicero, most often Tacitus or Pliny the Younger — before sleep or in various
waiting–rooms and queues; her elegant briefcase or her rather large handbag would
usually contain some volume or other by one of these authors. After her death, the
writer of these words discovered her handwritten notes on one of Pliny’s letters in
one of her handbags.
The school to which she was sent, and to which she owed, first of all, her interest
in history, would certainly deserve a separate monograph. Its founder was Ewa
Strauch–Szlezyngierowa (vel Szlezyngerowa); the subsequent headmistress was
Janina Święcicka. From 1930, the school’s official name was ‘Janina Święcicka’s
Private Gymnasium for Girls founded by Ewa Strauch–Szlezyngerowa’5 (this is the
name written on Idess Bieżuńska’s school–leaving certificate, dated 1934, which
contains no other grade than ‘excellent’). The school was not officially attached to
the Jewish commune, but the Mosaic religion was one of the subjects. Latin was
taught, of course, but Greek was not.
Two teachers in particular influenced the interests of the teenaged schoolgirl:
her Polish teacher Henryk Wolpe (1899–1966) and her history teacher Stefan
Rudniański (1887–1941). Especially the latter greatly contributed to the formation
of her intellect and perhaps her entire personality. Born Szloma (Salomon)
Rubinroth, he was associated with the Left from his teenage years; expelled from
school for his participation in the school strike in 1905, he then became a member
of the Polish Socialist Party — Left (PPS–Lewica), and possibly also of the
Socialist Democratic Party of the Polish Kingdom and Lithuania (SDKPiL), and
thus entered the revolutionary circles. A philosopher and a historian by education,
he was a convinced Marxist — he translated Lenin’s Materialism and Empirio–
criticism into Polish6 — and he passed on to his young protégée both an intellectual
fascination with Marxism (which she would never deny she had) and leftist social
5

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości [The Official Journal of the Ministry of
Justice], no. 21, 15 November 1930, p. 460.
6
Polish biographical dictionary online <http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/stefan–rudnianski>
and S. D z i a m s k i, Z dziejów myśli marksistowskiej w Polsce [From the History of Marxist Thought
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and political views. Henryk Wolpe, in turn, a graduate of the departments of Law
and the Polish Studies of the Warsaw University, was additionally interested in
classical literature (his doctoral dissertation, supervised by Józef Ujejski, focused
on the role of Horace in Jan Kochanowski’s poetry). To him she owed her excellent
Polish and enormous linguistic culture (to the end of her life, her final argument in
all debates concerning language correctness was: ‘This is how Wolpe taught me’).
He also contributed to the strengthening of her Marxist and Leftist views. He was
one of the founder of the Communist League of Polish Youth, and later was an
activist of the underground Communist Party of Poland. He spent the war years in
the Soviet Union, where he was, among others, a lecturer in Polish Literature at the
University of Moscow. After the war, from 1955 until his death, he was the deputy
director of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in
Warsaw.7
Idess Bieżuńska selected history as her university subject (quite against the
desires of her father, who envisaged her as a medical doctor), and from the very
beginning decided to specialise in the history of classical Antiquity. Generally
speaking, the then–current system of university education (she studied in the period
1934–1938) did not involve attending a fixed curriculum; Bieżuńska was enrolled
at the Faculty of the Humanities, which meant she was obliged to attend a specified
number of hours of lectures, workshop classes and seminars to be selected from
the entire Faculty’s curriculum, whereas the particular field of the degree, to be
confirmed by the diploma and the university degree, was determined by the seminar
selected for the preparation of the Master’s thesis and the passing of specific
examinations. With regard to obligatory courses, she seems to have been a student
of Classical Philology, because almost the entire number of her prescribed lecture
and workshop class hours involved philological subjects. She attended lectures
by Tadeusz Z i e l i ń s k i, Gustaw P r z y c h o c k i and Aleksander T u r y n, and
she studied papyrology with Jerzy M a n t e u f f e l. From the first year onwards
she was a diligent student of Greek; she passed the examination entitling her to
attend the philological seminar (after having successfully attended Aleksander
Turyn’s ‘Greek pro–seminar’), but ultimately she came to focus on ancient history,
which she studied with two outstanding scholars, Tadeusz W a ł e k – C z e r n e c k i
(1889–1949) and Zdzisław Z m i g r y d e r – K o n o p k a (1897–1939).
Wałek–Czernecki was the first ordinarius of Ancient History at the University
of Warsaw. He began his university education with philology and archeology in
Cracow, which was usual at the time, but his subsequent studies, supervised by
in Poland], Poznań 1979, pp. 236–237 and 249–255, website: <http://instytut–brzozowskiego.pl/
?p=363 (accessed 20 March 2016).
7
Biuletyn Polonistyczny [Polish Studies Bulletin] no. 9/26/27 (1966), pp. 151–152, and K. W y k a,
‘Henryk Wolpe (22 czerwca 1899 — 27 kwietnia 1966)’, Pamiętnik Literacki [The Literary Journal]
57/4 (1966), pp. 709–712.
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Edward Meyer in Berlin,8 concerned purely historical research. During Bieżuńska’s
period of study, his research interests focused on the Hellenistic world in the period
of the Roman conquest; this, coupled with the papyrology classes conducted by
Jerzy Manteuffel (1900–1954), contributed to the young historian’s decision to
focus on Egypt in the Ptolemaic era.
Yet it was Zdzisław Zmigryder–Konopka that she would always consider
to have been her true mentor. He was at the time a young ‘Privatdozent’ at the
University of Warsaw, where he conducted a course known as the ‘pro–seminar’ in
order to retain the venia legendi to which he was entitled after having obtained the
habilitation; in addition, he taught Latin at various secondary schools of Warsaw and
lectured at the Free Polish University(Wszechnica Polska), sometimes travelling to
its subdivision in Łodź. His interests concerned mostly the political system of the
Roman Republic; as a disciple of Gustaw Przychocki and Tadeusz Zieliński, by
education he was more of a philologist, but he had a firm interest in history and
hence he collaborated closely with Tadeusz Wałek–Czernecki, considering himself,
at least in part, the latter’s disciple as well.9
During her studies, Bieżuńska developed research interests to which she would
remain faithful all her life. The fundamental direction of her investigations had
certainly been defined by the Marxist views of her teachers Rudniański and Wolpe
— she focused on social history, with a special interest in the lower, exploited strata
of the societies she researched. But perhaps it would be more appropriate to describe
her interests in a different way: she wished to understand social mechanisms that
lead to the exploitation and oppression of certain groups. For this reason the topic
of her Master’s thesis was the situation of women, which she researched on sources
derived from Egyptian papyri. Just before the outbreak of the war, it was published
in a slightly revised and expanded French language version.10
After graduation, Bieżuńska acquired the status of a postgraduate student; this
involved solely the right to attend selected seminars and to use the University’s
library. In addition, she became Zmigryder–Konopka’s voluntary assistant at the
Free Polish University. Thus, she continued her university studies without the need
to earn her livelihood (a situation facilitated by her father’s financial circumstances),
but she completed the year–long teaching practice required to obtain a teacher’s
diploma. The practice supervisor was her future husband, Marian M a ł o w i s t
(1909–1988), then already a doctor (his Ph.D. dissertation had been supervised
by Marceli Handelsman), a medievalist, who taught at several secondary schools
in Warsaw. It is beyond doubt that Bieżuńska’s clearly Marxist methodological
8

W. L e n g a u e r, ‘Tadeusz Wałek–Czernecki’, [in:] Antichisti dell Università di Varsavia nel
Novecento. A cura di Iza Bieżuńska–Małowist, Napoli 1992, pp. 121–139.
9
I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, ‘Zdzisław Zmigryder–Konopka’, [in:] ibidem, pp. 141–155.
10
Études sur la condition juridique et sociale de la femme grecque en Égypte gréco–romaine,
Leopoli 1939. Cf. a review by P. C i a p e s s o n i, Athenaeum 18 (1940), pp. 206–207.
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approach was reinforced by her contacts with the young scholar, who was not only
a convinced Marxist, but also an inspired, charismatic teacher and a man of a wide–
ranging intellect and great personal charm. She would later relate that it was then
that she discovered she enjoyed teaching and decided to choose this profession.
The war years are a chapter of her biography which she later attempted to
close forever. In November 1940 the tenement house where the Bieżuński family
lived was incorporated into the enclosed Jewish district. Even before the ghetto
was closed, a German officer came to their flat (she did not recognise his uniform
at the time) and meticulously examined the books in her library. He selected a good
pile, and then turned to their owner and said: ‘Machen Sie sich keine Sorgen, sie
gehen in die guten Hände’. After the war, she recognised him at a conference in
East Germany. He was indeed her Fachkollege — Werner H a r t k e, a renowned
scholar, member of the Academy of Sciences of the German Democratic Republic
(Akademie der Wissenschaften der DDR) and an activist of the Socialist Unity
Party (he became the member of the German Communist Party already in 1945).
After the reunification of Germany, it turned out that he had also collaborated with
Stasi, the security police.11
She stayed in the ghetto until July 1942. Cut off from scholarly pursuits, the
academic circles and the library resources, she tried to busy herself with normal
activities amidst the nightmarish reality of ghetto life. She attempted to learn
watchmaking; she also became a teacher at clandestine classes. She kept in touch
with Marian Małowist, who was also involved in the clandestine education in the
ghetto and cooperated with Emanuel Ringelblum’s famous team. She worked as
a private tutor (at the clandestine classes, she taught history and Greek).12 She
managed to leave the ghetto thanks to the help of her pre–war university colleagues
and close friends, Aleksander G i e y s z t o r and Witold K u l a.13 She came to live
at 7 Towiański Street in the Żoliborz district, renting a room in the apartment of the
pre–war ministry counsellor Stanisław Sendorowski. She had very reliable ‘Aryan’
papers, secured through Gieysztor’s contacts with the underground; she had
a Kennkarte, identity card, bearing the name of Janina Truszczyńska, a professional
embroideress. Years later, she recollected that the one requirement of clandestine
life which she had found the most tiring was the need to carefully conceal that she
was well–educated (even though after the war it turned out that her landlord, Mr
Sendorowski, and his partner Mrs Regina Czerwińska had been very well aware
that they sheltered an escapee from the ghetto in their house); in addition, she
did not know how to embroider and throughout the remaining period of the Nazi
occupation she could not lay her hands on any Greek or Latin texts.

11
12
13

<https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Hartke> (accessed 24 March 2016).
S t e b n i c k a, ‘Iza Bieżuńska–Małowist’, p. 179.
Ibidem, p. 180.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

IZA BIEŻUŃSKA–MAŁOWIST 1917–1995

379

She left Warsaw after the Warsaw Uprising, together with all of the city’s
surviving civilian population, and stayed in the village of Jeżów near Skierniewice.
She returned to Warsaw in February 1945 (her first Warsaw address at that time
was 29 Wileńska Street; then she lived in Żoliborz, again at Towiański Street).
She found employment as a clerk in the Ministry of Education, at the Department
of Science and Higher Education, even though already in the autumn of the same
year she also began to teach at the university, encouraged to do so by Tadeusz
M a n t e u f f e l, who re–organised the system of historical studies and restored the
pre–war Institute of History to life. The Chair of Ancient History stood vacant;
the philologist Jerzy Manteuffel was its temporary curator. The only member of
the pre–war staff to be present was Father Franciszek S o k o ł o w s k i, but, ill and
weakened by his time in the concentration camp, he was unable to begin teaching;
in any case, he soon received a grant from the French government and left Poland,
most probably to remain in emigration for the rest of his life (although it has been
reported that he returned to Poland just before his death and died at a monastery).
Iza Bieżuńska ceased to work as a clerk in 1947, when she was employed as senior
assistant at the Institute of History of the Warsaw University. She had obtained her
doctorate by then, and this meant for her a return to scholarship.
A French government grant, which she received for a few months in 1947,
certainly facilitated her return to scholarly research after a six–year interval. It was
then that she decided to focus on the issue of slavery in Antiquity. She once told
the writer of these words that her interest in slavery evolved under the influence
of her war experiences. She wanted to understand how it was possible for a person
to disregard a fellow human being’s humanity and treat him or her as a thing or,
worse, as a dispensable item. She was particularly interested in the combination
of this attitude to other people with elevated humanistic culture, characteristic of
both the elites of the ancient societies and of the Germans, who had been capable
of genocide.
Her doctoral dissertation appeared in print in 1949.14 From then on, she
published her works under the double surname (she had married Marian Małowist
th
on 11 November 1947).15 She had other clear interests in this period as well; she
was fascinated by Cicero and Seneca, she was drawn to the topic of the decline of
the Roman Republic. She later acknowledged that these interests arose from her
sense of the total loss of the pre–war world and her perception of a radical change
14

I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, Z zagadnień niewolnictwa w okresie hellenistycznym [On the
Issue of Slavery in the Hellenistic Period], Wrocław 1949 (a summary in French on pp. 65–69).
15
A full bibliography of works by I. Bieżuńska–Małowist: B. B r a v o, J. K o l e n d o, W. L e n 
g a u e r (eds.), Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie
Bieżuńskiej–Małowist w pięćdziesięciolecie pracy naukowej przez Jej uczniów [The Ancient World.
Social Relations, Ideology and Politics, Religion. Studies Presented to Iza Bieżuńska–Małowist by Her
th
Disciples in the 50 Year of Her Scholarly Work], Warszawa 1988, pp. 5–16, and Przegląd Historyczny
87 (1996), pp. 151–153.
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— not only of the political system, but the entire system of social relationships;
yet the influence of Zmigryder–Konopka’s pre–war seminars and his views on
the evolution of the Roman political system may also be discerned. The fruit of
these studies was her post–doctoral dissertation Poglądy nobilitas okresu Nerona
i ich podłoże gospodarczo–społeczne16 (the habilitation colloquium took place in
December 1951); later she gradually abandoned this area of research.
Afterwards, she was the head of the Chair of Ancient History at the Institute
of History of the University of Warsaw, from 1952 as a deputy professor and from
1954 as professor extraordinarius. She held this position until her retirement in
1987; by then, the Chair had been transformed into a Department, and she was
professor ordinarius from 1973.
She often recalled that her return to the issues of slavery and the research
in papyrology was prompted mostly by her conversations with the outstanding
French scholar Louis R o b e r t, whom she to a certain extent regarded as a mentor
she needed (Zmigryder–Konopka was dead by then, whereas Wałek–Czernecki,
who had left Poland in September 1939, never returned from emigration; he died
in 1949).
In 1959 she published the first study in this field after her doctorate.17 It was
the text of a lecture she had given in Paris, where she was invited by Louis Robert;
at the same time, it constituted a return to the area of her earlier research, initiated
by her doctorate. Thus she entered a research field that had not been particularly
popular or well–regarded in Western scholarship; she took up a set of issues which
were often considered self–evident and sufficiently researched by the classical
th
works of 19 –century scholarship.18 In addition, in those days this area of study
was certainly considered to have a particularly strong ideological flavour; it was
practically considered to be characteristic to a very specific political faction.
Schematically perceived Marxism, vigorously promoted in Russian scholarship
by the political authorities, launched the conception of the ‘slavery formation’,
which accorded with Vladimir I. Lenin’s famous theory of social formations. An
interest in slavery may therefore have been perceived as a declaration in favour
of the theory of dialectic and historical materialism, and also as an expression of
pro–Soviet or pro–Communist political sympathies.19
16

[The Views of the Nobilitas in the Time of Nero and their Socio–Economic Foundation], Warsaw
1952 (an extensive summary in French on pp. 111–136). Reviews: S.J. D e L a e t, Latomus 13 (1954),
pp. 268–269; J.P.V.D. B a l d s o n, Classical Review 4 (1954), p. 175.
17
‘Recherches sur l’esclavage dans l’Égypte romaine’, Comptes Rendus de l’Academie des
Inscriptions et Belles Lettres 1959, pp. 203–209.
18
H. W a l l o n, Histoire de l’esclavage dans l’Antiquité, vol. I–III, Paris 1879 (2nd edition), and
E. M e y e r, Die Sklaverei im Altertum. Vortrag gehalten in der Gehe–Stiftung zu Dresden am
15. Januar 1898, Dresden 1898.
19
Cf. M.I. F i n l e y, Ancient Slavery and Modern Ideology, New York 1980, and I. B i e ż u ń s k a –
M a l o w i s t, ‘Ancient Slavery Reconsidered’, Review 1 (1982), pp. 111–126.
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Iza Bieżuńska–Małowist approached her research with a conviction that the
significance of slave labour and the place of slaves in ancient societies needed
comprehensive source research rather than theoretical assumptions adopted
a priori (she was always sceptical about all theoretical approaches). She was
interested in the place of slavery in ancient economy and the scale to which
slave labour had been used, considering the fact that an overwhelmingly greater
part of production was in the hands of small–scale farmers and artisans working
independently on their own small farms or in workshops. At the same time, she
did not deny that slavery had been a widespread phenomenon, familiar also among
the less prosperous free citizens. The other point of her interest was the sources
and supply of slave workforce, bearing in mind that even the moderately affluent
people would frequently own slaves.
She decided that her fundamental research would be based on document
sources, which, in her opinion, were more indicative of actual social phenomena
that the literary image or the statements of thinkers and creators of culture.
However, she once said that while reading Seneca (whose works were the main
basis for her post–doctoral dissertation), she had been struck and dismayed by the
fact that although he was a decided advocate of a humanitarian treatment of slaves,
he never considered the actual institution of slavery to be inhuman. He also clearly
considered slaves to be a threat to their owners and he feared a slave rebellion; yet
they were to him a natural and absolutely indispensable element of the world as he
knew it.
Papyri from the Graeco–Roman Egypt attracted her the most as sources
that brought information about authentic issues and problems of actual living
people. Although she naturally analysed all documents — including, first and
foremost, the set known as the Zeno archive — with equally great care, personal
letters preserved in papyri were her favourites. As her research progressed, she
increasingly powerfully formulated her two fundamental assumptions, which are
equally noticeable in her work on slavery in Egypt in the Hellenistic and Roman
eras20 and in her brief synthesis of slavery in the entire ancient world,21 with which
she concluded her explorations. First of all, she argued that production–related
slavery was a chronologically and territorially limited phenomenon: it occurred
mostly in the Roman state in the 1st century BC — 2nd century AD; additionally,
th
Athens in the 4 century BC and some other urban centres of the Hellenistic era
may be assumed to have had slavery–based economies, albeit to a limited extent.
At the same time, she emphasised — more strongly than many other scholars —
the extremely great importance of household slavery and the role of slaves as
20

L’esclavage dans l’Égypte gréco–romaine. Première partie: Période ptolémaïque, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974; L’esclavage dans l’Égypte gréco–romaine. Seconde partie: Période
romaine, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977.
21
La schiavitù nel mondo antico, Napoli 1989.
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indispensable household servants, who nevertheless did not constitute a separate
and self–aware social class. In connection with this, she devoted much attention
to the relationships between the owners and the slaves, who often felt a strong
attachment to their owners’ households, while the position of the householder
determined their own social standing. In private conversations on professional
matters, she liked to jokingly compare the situation of ancient slaves she described
with the position and behaviour of the pre–war household servants, with which
she was well acquainted. Her second fundamental thesis concerned the origin of
slaves: she considered intentional breeding as the chief source of slave workforce;
slaves were often bred for the express purpose of selling their offspring.
At some point, she decided that her investigation of the issue of slavery was
completed and that it was time to turn to other topics. She renewed her interest
in the position of women in Antiquity, with the result that three years before her
death she published a popular–science book on this subject.22 She did not intend
to continue this thread in her research; nevertheless, she was interested in Gender
Studies, which were already en vogue then, and she carefully followed the latest
literature, including feminist studies, where she perceived many assumptions as
correct. Herself, she was considering taking a closer look at legal cases in Athens
in the 4th century BC; hence she began to read court speeches. She also began to
sketch her memoirs, even though the perspective of having to write about the war
years was a traumatic experience for her. But none of these plans came to fruition;
she died suddenly at Nieborów on 27th July 1995. In her private papers she left
a note, prepared far in advance, in which she asked for her obituary to state that she
had been a Polish Jewess.
(translated by Klaudyna Michałowicz)

22

Kobiety antyku: talenty, ambicje, namiętności [Women of the Antiquity. Talents, Ambitions,
Passions], Warszawa 1992.
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LUIGI LABRUNA
Università di Napoli Federico II

Iza Bieżuńska–Małowist,
“Index” e la “Biblioteca di Storia Antica”
Il ricordo che di Iza B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t* ho, dell’epoca in cui l’ho
conosciuta ad inizio degli anni ’70, è quello di una donna che aveva la giovinezza
alle spalle,1 mite e gentile, determinata ed esperta, capace di contribuire a far
progredire la ricerca antichistica in modo saggio, posato e sereno, nonostante
fosse ancora costretta a vivere una vita quotidiana difficile e inquietante, dopo una
gioventù segnata dai momenti più tragici della storia del suo Paese e d’Europa.
Quando ogni spazio di libertà era chiuso e lei, come tanti suoi compatrioti, aveva
dovuto lottare per sopravvivere alle tragedie della guerra, alle persecuzioni
antisemite, ai rischi della clandestinità e agli orrori del Ghetto.2
Un esempio di dignità, la sua, non priva di qualche durezza, con una cultura
impregnata di passione civile, che riusciva a dare ai suoi interlocutori, pacatamente,
con una silente repressione delle proprie emozioni, la sensazione di non preoccuparsi
di corrispondere nei suoi comportamenti a mode politiche o culturali. E di essere
consapevole del significato, anche sociale, del ruolo che svolgeva nell’Università
di Varsavia, nella quale era divenuta uno dei personaggi più importanti della sua
Facoltà e in cui, dopo la guerra, aveva contribuito a ricostruire, sotto la direzione di
Tadeusz M a n t e u f f e l, l’Istituto di storia e poi (conseguito nel 1947 il dottorato
e nel 1952, con l’abilitazione, la cattedra) aveva creato negli anni la grande scuola
degli antichisti varsaviensi che oggi ne onora il ricordo.3

*

Jakub Urbanik, Witold Wołodkiewicz e Adelaide Caravaglios, Francesca del Sorbo e Valerio
Minale mi hanno aiutato in vario modo nel reperire dati biobibliografici particolarmente utili. Li
ringrazio tutti.
1
Era nata il 1 gennaio 1917.
2
W. L e n g a u e r, “Bieżuńska–Małowist Iza”, [in:] Handwörterbuch der antiken Sklaverei,
Stuttgart 2010, s.v.
3
Debbo a Jakub Urbanik la segnalazione (e un sunto) del ricordo, con molti particolari inediti
sulla vita di Iza scritto in polacco e pubblicato in Przegląd Historyczny 87 (1996), 155–158, del grande
medievista A. G i e y s z t o r, di un mezzo anno più anziano di lei, che nel 1935/36 frequentava con lei
le lezioni di Tatarkiewicz e Kotarbiński di filosofia e di Zieliński su diversi aspetti della storia antica,
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Sin da giovane, ma soprattutto negli anni della piena maturità, Iza ha saputo,
insomma, percorrere speditamente e con competenza le vie della ricerca storica
con una modernità, talvolta anche spregiudicata. Mai però soffocata da pastoie
ideologiche obbliganti. Riuscendo, con un uso «critico» di una metodologia ispirata
non pedissequamente al marxismo, ad accrescere la comprensione dei processi
storici e a concorrere ad elaborare una riflessione più matura relativa non solo agli
aspetti materiali della produzione e dei rapporti sociali nel mondo antico ma anche
al significato dell’uomo nella storia. Aprendo così nuovi problemi alla storiografia
dell’antichità e dando ad essi risposte il più delle volte originali e soddisfacenti,
sempre equilibrate.
Queste sue qualità le procurarono ben presto stima e notorietà internazionale
in una fase di drammatico stordimento dell’Europa in cui la crisi progressiva dei
sistemi politici dominanti in Polonia e nell’Est europeo si inaspriva, il mondo
era lacerato da divisioni che sembrava impossibile colmare, e appariva arduo
riannodare i fili di quei rapporti culturali, scientifici e personali che rappresentano
parte fondamentale dell’essenza stessa dell’Università e del mondo scientifico
internazionale.
Nel dar conto, ad esempio dei lavori del IX congresso internazionale di
papirologia di Oslo del 1958, l’A r a n g i o – R u i z teneva a mettere in evidenza le
“osservazioni assai acute” da lei svolte nel corso della relazione sulla Exstension
du droit de cité romain en Egypte aux premiers siècles de l’Empire (“massime per
quanto riguarda la diversa situazione dei figli dei militari, secondo che fossero nati
prima o dopo l’honesta missio”).4 E nella cronaca per Labeo dell’XI Congresso
internazionale di scienze storiche tenutosi a Stoccolma e Upsala nel 1961 —
durante il quale si verificò, come è noto, quella stolta aggressione, condita di
anatemi e scomuniche, da parte di storici tedeschi occidentali nei confronti dei
colleghi dei Paesi dell’Est europeo su cui ha scritto di recente con acribia Daniel
P. T o m p k i n s5 — Giuliano C r i f ò volle sottolineare “le equilibrate parole, un
po’ eterodosse” con cui Iza, era intervenuta nella disputa cogliendo l’occasione
della sua comunicazione su Il ruolo economico e sociale della schiavitù in Egitto
nel I e II sec. d.C.6 Tema, questo, del quale aveva già discusso, tra l’altro, presso
l’Académie des Inscriptions et Belles–Lettres di Parigi nel 1959,7 e che aveva

cattedra di cui era allora titolare Tadeusz Wałek Czernecki. Grande influsso sui due ebbe però
l’insegnamento di Zdzisław Zmigryder–Konopka (infra su nt. 45).
4
Labeo 4 (1958), 364.
5
“Excommunications et anathèmes ont trop longtemps été la regie, a laquelle tous n’ont pas
encore renoncé. Le Congrès de Stockholm en fournit, une foi de plus, l’occasion indirecte…”: Daniel
P. T o m p k i n s, “What Happened in Stockholm? Moses Finley, the Mainz Akademie and East bloc
historians”, Hyperboreus. Studia Classica 20 (2014), 436 ss.
6
Labeo 7 (1961), 120, cfr.124 s.
7
Cfr. nei Comptes rendus des séance dell’Académie 103 (1959), 202 ss.
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cominciato ad indagare alla ripresa della sua attività scientifica8 dopo la guerra,
quando l’argomento non destava ancora interesse fra gli storici dell’antichità.
L’inquietante, ma all’epoca non inconsueto, “match storico–ideologico”9 combattuto
in Svezia ebbe in realtà l’effetto opposto a quello che gli “aggressori” perseguivano,
provocando l’instaurarsi o il rafforzarsi di forti legami di collaborazione scientifica
tra la Bieżuńska, F i n l e y e altri importanti storici operanti nei Paesi dell’Europa
occidentale e dell’America.10
I seminari, le relazioni, le conferenze di Iza nelle più prestigiose sedi
scientifiche internazionali si susseguirono da allora in maniera incalzante. E così si
accrebbero notevolmente le sue pubblicazioni, oltre che in polacco, in altre lingue
più facilmente accessibili agli studiosi occidentali, soprattutto in francese, lingua
preferita per aver usufruito di una borsa di studio a Parigi nel 1947.11
Ad inizio del ’62, ad esempio, Giovanni P u g l i e s e C a r r a t e l l i, direttore
dell’Istituto italiano di studi storici, la invitò a tenere presso l’istituzione fondata da
Benedetto Croce e ancor oggi ospitata nel palazzo Filomarino, dimora napoletana
del filosofo, “una conversazione sui più recenti sviluppi degli studi di storia antica in
Polonia”, augurandosi (scriveva) di poter incontrare nell’occasione anche il marito,
Marian M a ł o w i s t, il grande storico della Polonia medievale e delle società
europee agli albori della modernità e dell’Africa occidentale in età precoloniale,12
la cui intransigenza etica e la smisurata cultura ebbi la fortuna di apprezzare
personalmente nelle non rare visite che ogni volta che son venuto a Varsavia gli
facevo (per lo più insieme con Pecci C a p o g r o s s i C o l o g n e s i) nella bella
8

Subito prima della guerra aveva pubblicato un saggio di cui si salvò solo qualche copia inviata
all’estero: Études sur la condition juridique et sociale de la femme grecque en Égypte gréco–romaine,
Leopoli 1939, su cui v. la Rec. di P. C i a p e s o n i, Athenaeum NS18 (1940), 206–207 ss.
9
G. C r i f ò, o.c., Labeo 7 (1961) 120, cfr.124 s.
10
Cfr. D.P. T o m p k i n s, art. cit. 437: “That this was an international conference providing new
interpersonal contacts was not lost on Moses Finley, a born networker. Though disturbed by the West
German attacks on Marxist historians, Finley initiated meaningfull collaboration with eastern
colleagues including Iza Bieżuńska–Małowist (Warsaw) and D.M. Pippidi (Bucharest)”.
11
Si v., per tutti, l’accurata sua bibliografia 1936–1987 pubblicata da W. L e n g a u e r, [in:]
B. B r a v o, J. K o l e n d o, W. L e n g a u e r (edd.), Świat antyczny. Stosunki społeczne, ideologia
i polityka, religia. Studia ofiarowane Izie Bieżuńskiej–Małowist w pięćdziesięciolecie pracy naukowej
przez Jej uczniów, Warszawa 1988, 5 ss.
12
Marian Małowist è scomparso il 30 agosto 1988. “Homme de très vaste culture, alliait une
connaisance approfondie des sources à une imagination théorique à la fois rigoureuse et hardie, ce qui
nous valait des textes novateurs et stimulants”: E. T e r r a y, Cahiers d’études africaines 28 (1988),
264. Oltre le sue opere più importanti in lingue occidentali, v. anche in polacco, Marian Małowist,
Wielkie państwa Sudanu Zachodniego w późnym średniowieczu, Warszawa 1964; Europa a Afryka
zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej, Warszawa 1969. Una raccolta di suoi scritti
“minori”, curata da J. B a t o u e H. S z l a j f e r, è stata pubblicata nel 2000 col titolo Western Europe,
Eastern Europe and World Development 13th–18th Centuries. Collection of Essays of Marian
Małowist, Leiden–Boston.
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e accogliente casa di ulica Brzozowa 10 nella Città Vecchia in cui vivevano lui ed
Iza, con la presenza discreta di un giovanissimo Włodek L e n g a u e r, l’allievo che
è stato per loro come un figlio, e che ora ne è l’erede.
Da Parigi, dove si trovava, Iza accettò rapidamente l’invito13 e venne così
a Napoli, dove strinse rapporti con Marcello G i g a n t e, Ettore L e p o r e e altri
storici della Facoltà di lettere. Non risulta abbia però incontrato anche i romanisti
napoletani del tempo, L a u r i a, G u a r i n o, D e M a r t i n o e si sa che, mentre
il terzo era spesso preso da gravosi impegni politici, i primi due erano sempre
molto ospitali con i colleghi stranieri. Perciò anche il loro mancato incontro
deve considerarsi indizio minimo, ma non senza significato, della persistente
difficoltà in quegli anni di intessere con faciltà relazioni personali tra studiosi
operanti in ambienti politici, culturali, giuridici tanto diversi e, forse, anche della
scarsa permeabilità tra settori disciplinari contigui non ancora giunti a stabilire in
permanenza quelle cooperazioni scientifiche che è indispensabile si realizzino tra
loro.
Fu anche per dare un contributo, pur modesto, al superamento di tali fratture
perniciose per la ricerca, e per cercare in qualche modo di aiutare a far fronte
ad una crisi della cultura giuridica contemporanea, incapace in certe sue non
infrequenti manifestazioni di disancorarsi da un sordo dogmatismo e destinata,
quindi, a comprendere sempre meno il senso e il valore della storicità del diritto,
che fu pensata e creata nel 1970, presso l’Università di Camerino, Index. Una rivista
romanistica, sotto molto aspetti diversa da quelle, pur molto autorevoli, esistenti,
e con l’ambizione di sottolineare e incoraggiare prospettive di studio, aperture
metodologiche, interessi scientifici nuovi, meritevoli di particolare considerazione.
Attenta, perciò, a superare le artificiose barriere ideologiche e storiografiche, oltre
che politiche, esistenti e ad aprirsi alle voci le più valide e disparate (per provenienza,
metodi e ideologie) dei cultori delle scienze dell’antichità. Con l’intento, inoltre,
di riuscire a promuovere un reale interesse dei romanisti “per discipline di cui —
scrissi nell’editoriale di apertura — è vano sottolineare orgogliosamente l’utilità
per la formazione del giurista moderno se non si ha piena coscienza della unitarietà
di un sistema conoscitivo che si imperni sulla consapevolezza della relatività
dell’esperienza giuridica”.14
Spetta ad altri dire se negli oltre suoi quaranta anni di vita la rivista (oggi
diretta, con me, da Cosimo C a s c i o n e)15 sia riuscita o meno a realizzare, almeno
13

Le lettere manoscritte di Pugliese Carratelli del 15 marzo 1962 e quella, in risposta, di sei giorni
dopo da Parigi della Bieżuńska (indirizzata al Segretario dell’Istituto, professor Sergio Bertelli) sono
state rintracciate da Valerio Minale negli archivi dell’istituzione napoletana. Ne ho copia, grazie alla
cortesia dell’attuale direttore Marta Herling, nipote di Benedetto Croce e figlia dello scrittore polacco
Gustaw Herling Grudziński, vissuto in esilio a Napoli.
14
L. L a b r u n a, Index 1 (1970), ix s.
15
Il volume 44 è attualmente (2016) in stampa.
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in parte quel programma. Certo è che essa, all’apparire, fu accolta con qualche
scetticismo16 ma per lo più con interesse e molta simpatia. Sia dai romanisti, i cui
più importanti esponenti d’ogni Paese iniziarono ben presto a collaborarvi,17 sia,
e sempre più numerosi, dagli storici, filologi, papirologi, archeologi, interessati
a loro volta a rinnovare i contenuti della storia antica attraverso un approccio
metodologico che si facesse carico della totalità dei possibili campi d’indagine
e prestasse particolare attenzione alle dinamiche reali delle istituzioni economico–
sociali, giuridiche, politiche e della produzione intellettuale nell’antichità.
Si stabilì così, ben presto, tra Index (che dalla terza annata, 1972, divenne
anche organo del “Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano”)18 e uomini
di scienza di ogni Paese una fitta trama di collaborazioni. Tra le quali (anche
grazie a Gérard B o u l v e r t) una, particolarmente intensa, con quella singolare
aggregazione di storici che inizialmente faceva capo a Pierre L é v ê q u e, Mario
Attilio L e v i ed Ettore Lepore, per poi consolidarsi, nel 1974, nel Girea (“Groupe
Internationale de Recherches sur l’Esclavage Antique”) promotore a Besançon
(ma in séguito anche altrove) di interessanti “colloqui scientifici” ai cui dibattiti
partecipavano regolarmente studiosi che ne condividevano in tutto o in parte gli
orientamenti sotto molti aspetti innovatori. Tra costoro non poteva naturalmente
mancare la Bieżuńska, che si integrò rapidamente nel Gruppo diventandone uno
dei componenti maggiormente ascoltati19 al punto da essere poi insignita (nel 1982)
del dottorato honoris causa dell’Université de Franche–Comté.
Fu allora che nacque la nostra collaborazione, che divenne ben presto salda
amicizia e si aggiunse a quella che sin dalla metà degli anni ‘60 mi legava, grazie
al comune maestro tedesco Max K a s e r, a Henryk K u p i s z e w s k i e, tramite
lui, a Witold W o ł o d k i e w i c z e ai loro allievi (molti, oggi, nostri autorevoli
colleghi),20 oltre che ai romanisti polacchi che essi aiutarono Pecci Capogrossi
e me a conoscere e ad apprezzare.21
16

Ad es. A. G u a r i n o, Labeo 16 (1970), 118. Lo scetticismo del mio maestro, pur prodigo di lodi
per l’iniziativa (“prova, prima che agli estranei, a noi stessi che la scienza romanistica, ad onta di tutto,
vive”), era relativo alle prospettive di durata e di regolarità della pubblicazione in avvenire: “uscirà
con frequenza irregolare (ma con frequenza ed è questo che importa) man mano che nuovi rapporti,
altri articoli, altre recensioni e via dicendo si accumuleranno in redazione”.
17
Per averne un’idea, si v. l’elenco degli autori relativo agli anni 1970–2002 nel vol. di Index 31
[Indici] (2003).
18
Fondato in quegli anni da Catalano, Capogrossi Colognesi e da me.
19
P. L é v ê q u e, “Iza Bieżuńska–Małowist”, Dialogues d’histoire ancienne 21/2 (1995), 7 ss.
20
Maria e Jan Zabłocki, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier, Jakub Urbanik, Jerzy
Krzynówek, Anna Plisecka, Agnieszka Kacprzak e ai tanti altri più giovani. Cfr. L. L a b r u n a,
Maestri, amici, compagni di lavoro, Napoli 2007, passim; W. W o ł o d k i e w i c z, Itinerari di un
giurista europeo. Dall’Università di Varsavia alla Federico II, Napoli 2010, 59 ss., 87 ss., passim.
21
Ricordo, per tutti, Władysław Bojarski, Władysław Rozwadowski, Janusz Sondel, Marek
Kuryłowicz, Wiesław Litewski.
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Di Iza ascoltai per la prima volta un intervento, per così dire, dal vivo proprio
a Besançon nel 1973 in un memorabile “colloquio” (il Quarto) sulla schiavitù,
ricco di discussioni, e per me di insegnamenti, che fu aperto da una splendido
intervento di Emilio S e r e n i, uomo di grande magistero, teorico eminente della
lotta del movimeno operaio, su La formation economique et sociale esclavagiste
(vi sostenne che il modo di produzione asiatico altro non sarebbe che una forma
particolare del modo di produzione schiavistico in cui gli schiavi appartengono
però non ai singoli ma alla collettività) e chiuso da un’altrettanto importante
relazione di J. M o d r z e j e w s k i su Les dichotomies de l’esclavage. Théorie
grecque et droit romain. La Bieżuńska parlò in maniera incisiva su L’esclavage
à Alexandrie dans la période gréco–romaine dimostrando, attraverso un suadente
e puntuale esame delle fonti, che contrariamente a quanto sostenuto da W i l k e n e
dal W e s t e r m a n n, notevole fosse stata la diffusione e la importanza del lavoro
servile ad Alessandria, sia in epoca greca che romana.22
Proprio in quel tempo, da preside di Giurisprudenza e poi rettore dell’Università
di Camerino, mi adoperai, insieme con Kupiszewski e Wołodkiewicz, per
istituzionalizzare i legami scientifici con i colleghi di Varsavia, stipulando un
accordo di cooperazione scientifica e didattica tra i due Atenei,23 ampliando così
la rete di rapporti, di scambi personali esistenti e rendendo più praticabili quelle
relazioni anche da un punto di vista organizzativo–finanziario. Si resero possibili
in tal modo lunghe permanenze di studiosi di Varsavia in Italia e viceversa e
divenne più semplice organizzare iniziative comuni con i colleghi polacchi. Più
volte studiosi italiani, soprattutto (ma non solo) allievi miei e di P e c c i (oggi,
non pochi, nostri colleghi) sono venuti qui a lavorare ed egualmente molte volte,
soprattutto negli anni ’70–2000, studiosi varsoviensi e, più in generale polacchi,
sono venuti in Italia (a Camerino, a Roma e a Napoli) per compiervi ricerche, per
discutere dei loro lavori di dottorato, tenervi conferenze, seminari, lezioni singole
o corsi ufficiali. Molti sono stati (e ancora sono) naturalmente i romanisti (Maria
Z a b ł o c k a, Tomasz G i a r o, Franciszek L o n g c h a m p s d e B é r i e r, Jakub
U r b a n i k, Jerzy K r z y n ó w e k, Anna P l i s e c k a, Agnieszka K a c p r z a k per
ricordarne alcuni)24 ma anche gli antichisti non mancarono. Tra questi innanzitutto
Iza e alcuni degli appartenenti alla sua scuola, Jerzy K o l e n d o, Włodzimierz
Lengauer, la dottoressa Maria N i e w ę g ł o w s k a, la quale — su indicazione della

22

Cfr. E. C a n t a r e l l a, Labeo 19 (1973), 387 ss. spec. 391 s.
Dal quale è poi disceso quello, vigente, tra la Federico II, dove mi trasferii nel 1976,
e l’Università Jaghellonica di cui ora è responsabile Cosimo Cascione. Ad analogo accordo di
cooperazione scientifica e didattica, a suo tempo stipulato tra Camerino e Besançon (presidente Pierre
Lévêque), è derivato quello vigente tra Napoli e Besançon: ne è responsabile Francesca Reduzzi, che
mi è succeduta anche nei rapporti con l’attuale Girea.
24
Buti, il compianto Franco Salerno, Carla Masi, Francesca Reduzzi, Cosimo Cascione, Felice
Mercogliano e altri più giovani. Su tutto ciò, cfr. W. W o ł o d k i e w i c z, Itinerari cit., passim.
23
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maestra e di Kupiszewski — collaborò alla elaborazione (tramite ancora schede
redatte a mano) degli indici delle prime trenta annate di Index.25
Nel volume 1978–79, interamente dedicato alla pubblicazione degli atti del
X Colloquio Girea che organizzammo a Camerino, spicca il testo, rielaborato,
dell’intervento di Iza su La vie familiale des esclaves.26 In esso, riaffermata
l’esigenza di un nuovo approccio a tale fenomeno (“l’avenir — scriveva — est soix
aux recherches sur le textes menées d’un façon très complète avec utilisation des
méthodes modernes … soit aux recherhes basées sur des sources nouvelles, ou peu
exploitées ou encore basées sur des études comparatives”), la studiosa sottolineò un
qualcosa che oggi, anche alla maggior parte di noi giuristi, sembra ovvia27 ma che
all’epoca non lo era. Che cioè, sia in antichità che nei tempi moderni, la situazione
giuridica e quella reale, “di fatto”, di chi viveva in schiavitù non sono mai state
coincidenti (“identiques”). E che questa divergenza tra “la lettre de la loi et la
réalité” — particolarmente evidente soprattutto per ciò che riguarda la vita privata
degli schiavi, “dans leur situation économique (problème de la proprieté) et dans
leur vie de famille” — si è manifestata con particolare chiarezza in tutte le epoche
e in ogni occasione in cui ci si è trovati difronte ad una schiavitù diffusa, di massa.
Per Index 1980, rifacendomi ad un’esperienza già utilmente sperimentata dalla
rivista anche per la Polonia grazie alla disponibilità del collega Adam W i l i ń s k i
di Lublino,28 chiesi a Iza — venuta in Italia, con Lengauer e la W ą s o w i c z per
partecipare ad un seminario su “La città antica come fatto di cultura”29– di tracciare
un quadro delle più recenti ricerche sulla schiavitù condotte dagli storici est–
europei in modo da integrare e aggiornare le informazioni e le valutazioni critiche
formulate sul tema cinque anni prima dalla Š t a e r m a n e da altri colleghi sovietici
particolarmente interessati al tema della schiavitù durante il Colloquio Girea di
Nieborów30 organizzato nel 1976 da lei e dai suoi allievi, come i successivi di
Kazimierz (1978) e di Jabłonna (1987). Iza redasse perciò, insieme con Kolendo,
una sorta di illuminante “rapporto” sul tema31 precisando di aver potuto tener
conto per la Polonia e l’Unione Sovietica di tutti i lavori pubblicati o in corso
di pubblicazione nell’ultimo quinquennio sull’argomento ma che, per le ricerche
dei colleghi bulgari, ungheresi, rumeni e cecoslovacchi avevano dovuto limitare la
loro indagine solo a quelli “di cui erano riusciti ad aver notizia (“autant que nous
25

Cfr. Index 31 (2003), x.
Index 8 (1978–79), 140 ss.
27
Dopo gli studii ben noti di Boulvert, Morabito, Buti, Reduzzi, Salerno ecc.
28
Autore di Rapporti sulla letteratura romanistica e antichistica in Polonia: cfr Index 3 (1972),
86 ss.; 6 (1976), 323 ss.
29
Che si tenne a Como per il XIX centenario della morte di Plinio.
30
Si v. Actes du colloque sur l’esclavage, Nieborów 2–6 XII 1975, Prace Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego 10, Warszawa 1979.
31
Les recherches des historiens de l’Europe de l’Est dans les années 1975–79 sur l’esclavage
antique, Index 9 (1980), 161 ss.
26
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le savons”). E anche questa apparentemente innocua notazione a me sembra un
ulteriore piccolo segno del clima in cui svolgevamo il nostro lavoro scientifico in
quegli anni difficili.
Il tema della schiavitù è indagato dalla Bieżuńska in una diversa, originale
prospettiva, in un altro saggio di rara limpidità pubblicato anch’esso in Index nel
1981 in cui cerca di dare, per il possibile, una risposta, al seguente interrogativo:
“est–ce que l’existence même de l’esclavage, le fait d’être toujours en présence
d’hommes privés de leur liberté, même là où la main d’oeuvre servile n’était
pas dominante dans la production, exerçait une influence sur la façon de penser,
sur le comportement de la population libre?”. Anche in questa occasione Iza usa
naturalmente tutta la prudenza del caso e sottolinea le difficoltà che derivano
dalla parzialità dei dati ricavabili dalle fonti frammentarie di cui disponiamo
e la necessità di distinguere le situazioni in cui la mano d’opera servile veniva
utilizzata “en masse” (nelle miniere, nell’agricoltura) da quelle in cui gli schiavi
erano presenti in maniera preponderante nella “domesticité”, nel commercio o in
artigianato, attività tutte in cui le vite dei liberi e degli schiavi erano in contatto
quotidiano. E dimostra come questo fattore, così come la paura ancestrale dei
liberi per le possibili ribellioni degli schiavi unita alla preoccupazione per il
rischio di perdere lo status privilegiato di cui godevano (ad esempio cadendo
prigionieri in guerra) esercitarono in generale nell’antichità una profonda influenza
sulle mentalità degli uomini liberi, quale che fosse la loro attività. D’altra parte
la mancanza di una marcata differenza etnica tra schiavi e padroni faceva sì che,
una volta affrancato, lo schiavo in pratica “disparissait parmi les hommes libres”,
sicché alla seconda generazione nessuno notava più l’origine servile dei suoi figli
e nipoti. Al contrario, i proprietari degli schiavi neri d’America non avevano alcun
timore di poter diventare a loro volta schiavi. Tra le due categorie esisteva anche
sul piano etnico un abisso profondo, incolmabile, che rassicurava i padroni e li
differenziava nettamente dagli uomini liberi dell’antichità che, come si è detto,
nutrivano il sentimento della precarietà del loro statuto legale.32
La questione nodale del significato sociale profondo del cambiamento di
status conseguito dagli ex–schiavi a seguito dell’intervenuta manumissione (su cui
la nostra autrice era già intervenuta con un saggio, ora negli Atti dell’XI Congresso
internazionale di Papirologia di Milano)33 fu ripresa e sottolineata con efficacia in
un breve articolo in Index 1985 su L’avancement des affranchis.34
I risultati ottenuti nei decenni e decenni di ricerche rigorose e appassionate da
lei condotte sui rapporti di dipendenza e le forme di sfruttamento del lavoro servile
32

Les hommes libres face à l’esclavage, Index 10 (1981), 3 ss. (relazione tenuta al G i r e a svoltosi
a Kazimierz Dolny nell’ottobre 1980).
33
Milano 1966, 433 ss. Il titolo della relazione fu: Les affranchis dans les papyrus de l’époque
grecque et de l’époque romain.
34
Index 13 (1985), 491 ss.
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vengono da Iza Bieżuńska–Małowist ripensati, raffinati e condensati in un’opera
realmente di grande importanza relativa alla schiavitù nell’Egitto greco–romano
pubblicata in due parti dall’Accademia Polacca delle Scienze nel 1974 e nel 1977
(la prima riferita al periodo tolemaico,35 la seconda al romano36) a Wrocław.37
Vi si sostiene che le principali fonti di schiavitù nell’Egitto tolemaico furono la
riproduzione naturale e l’importazione (gli schiavi “nati in casa” godevano di una
certa protezione da parte dello Stato che cercava di impedirne l’esportazione). La
prigionia di guerra e la schiavitù per debiti (probabilmente solo temporanea, dura nei
confronti dei debitori del fisco, rigorosamente regolamentata per le insolvenze tra
privati) davano un contributo modesto all’accrescimento del numero dei sottoposti.
Il maggior numero dei quali erano impiegati come personale domestico nella case
dei ricchi immigrati greci (si pensi al caso di Zenone) e, in quantità minore come
artigiani soprattutto nei grandi atelier tessili (di scarso rilievo l’utilizzazione della
mano d’opera servile nell’agricoltura e nelle miniere). Naturalmente la condizione
personale “di fatto” degli schiavi era diversa a seconda del rango sociale e della
mentalità dei propietari, del tipo di attività cui erano adibiti, per alcuni molto
disagiata per altri addirittura migliore di quella degli uomini liberi collocati in basso
nella scala sociale. La loro condizione giuridica (almeno in epoca tolemaica) era
decisameente ambigua, considerati come erano sotto certi aspetti (sottoposizione
alle imposte terriere, responsabilità penale personale ecc.) “individui” e sotto
altri (possibilità di esser venduti o esportati seppure a determinate condizioni)
“cose”. Comunque essi non rappresentavano che una percentuale minima della
popolazione (intorno al 13 per cento nelle città) ed erano concentrati soprattutto
nelle città greche e specilmente ad Alessandria. Nel passaggio dal regno dei Lagidi
al dominio romano si riscontrano persistenze ed elementi di continuità insieme
con rotture e cambiamenti di mentalità. La schiavitù resta a carattere prevalemente
domestico (oikogeneis, vernae). Il numero degli schiavi e dei sottoposti a forme
atipiche di asservimento rispetto alla popolazione resta modesto (intorno al 10 per
cento) soprattutto nei territori rurali. La stragnande maggioranza dei padroni è
costituita da greci e romani ricchi, che posseggono come i grandi proprietari terrieri
(qualcuno egiziano) vaste famiglie servili. Anche soldati e veterani dell’esercito
romano (reclutati per lo più tra piccoli proprietari greci) ne posseggono, ma in
quantità modesta. La vera novità rispetto alla fase precedente è rappresentata
dagli schiavi imperiali che ricoprono ruoli di responsabilità nell’amministrazione

35

V. le recensioni di J.P. B r i s s o n, Latomus 35 (1976), 175 ss., di J.A. S t r a u s, Chronique
d’Egypte 53 (1978), 188 ss.
36
Su di essa cfr. la recensione di J. L e n a e r t s, Latomus 40 (1981), 667 ss.
37
Recensisce l’opera completa (una cui breve rassegna è poi effettuata da M o d r z e j e w s k i in
Archiv f. Papyrusforschung 33 [1987], 105 s.) P. L é v ê q u e, Revue des Etudes Grecques 92 (1979),
231 ss.
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dell’Egitto e nella gestione dei dominii imperiali e che godono di una parziale
indipendenza, di condizioni economiche prospere e di un certo prestigio sociale.
I risultati di notevole importanza esposti nei due tomi dell’opera spinsero
Luigi Capogrossi Colognesi e me a chiedere all’autrice di pubblicarne una versione
italiana, ampliata, e in taluni punti particolari perfezionata che, arrichita di una
acuta prefazione di Pierre Lévêque, apparve nel 1984 con il titolo La schiavitù
nell’Egitto greco–romano, nella “Biblioteca di storia antica” che avevamo fondato
presso gli Editori Riuniti nella stessa logica che mi aveva spinto a creare Index.
Inaugurata nel 1975 con la pubblicazione dell’importante saggio di Sergej Lvovič
U t č e n k o, Cicerone e il suo tempo nella bella traduzione di Fedora B r e s c i a n i
e con prefazione di Filippo C à s s o l a,38 la “Biblioteca” avrebbe poi accolto, tra
le altre, il significativo saggio sull’Agricoltura nell’Italia romana del compianto
Jerzy Kolendo.39
Una Storia della schiavitù antica e moderna fu poi appositamente concepita
e redatta da Iza e Marian Małowist per una divulgativa ma rigorosa collana
(“Che so?”) da me diretta a Napoli presso le Edizioni Scientifiche Italiane, che la
pubblicarono in due volumetti nel 1986.40 Ammonitrice e drammatica la notazione
con cui termina l’avvincente tomo dedicato alla schiavitù medioevale nel mondo
mediterraneo e alla genesi ed evoluzione della schiavitù dei neri nei suoi rapporti
con l’espansione europea oltremare dal XV al XIX secolo: “Purtroppo, il secolo
XX ci ha messo di fronte a nuove forme di schiavitù ancora più cruente di quelle
antiche. Ma è un problema questo che esula dai limiti della nostra trattazione”.41
Parole che evocavano un disincanto, un’inquietudine profonda, un tormento e insieme
un rimpianto per le tante speranze e possibilità nel nostro tempo perdute.
Appartiene ad altro filone di ricerche, un genere storiografico per lo più
trascurato, che da qualche tempo anch’io (forse anche a causa dell’età) con
una certa intensità coltivo,42 la serie di saggi che, su sollecitazione del rettore
B i a ł k o w s k i, Iza coordinò per tracciare insieme a non pochi colleghi una storia
degli studi sulla cultura antica nell’Università di Varsavia dalla fondazione agli
anni ’80 del secolo scorso. Indagine durante la quale, scrisse, ci si rese conto
del fatto che la tradizione degli studi di antichistica, “fondamentale per tutta la
cultura nazionale”, ha svolto “un ruolo di prim’ordine anche in ambiti settoriali
38

Di Ciceron i ego vremja, appena edito nel 1972, in pratica ancora sconosciuto in Occidente,
avevamo ricevuto dall’autore una copia in occasione di un nostro incontro all’Istituto di storia antica
dellì Accademia delle scienze di Mosca.
39
Su di lui e sull’importante suo saggio da noi pubblicato in italiano, il suggestivo e approfondito
“ricordo” di L. C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, Index 43 (2015), 681 ss. e ivi nt. 5 a p. 684.
40
Su di essa: R. S c h o l l, Gnomon 66 (1994), 638 ss.; J.Chr. D u m o n t, Annales 54/5 (1999),
1228 s.
41
P. 126.
42
Oltre a Amici, maestri, compagni di lavoro cit., Semper professor e altri scritti, Napoli 2012,
Romanisti e no, Napoli 2014.
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più definiti”. La ricerca fu intrapresa nel 1986, un anno prima che Iza concludesse
il suo insegnamento,43 e fu pubblicata in polacco cinque anni dopo, nel 1991.44
Consta di una serie di profili di antichisti, molti dei quali maestri di Iza e dei suoi
coautori (il che la spinge a formulare interessanti osservazioni sul deterioramento
recente del rapporto di maestri–allievo, di cui invece riafferma il valore “quando
formatosi senza costrizione alcuna”). Nella sua redazione fu naturalmente
privilegiata l’analisi dei loro lavori scientifici, cercando di porre in risalto i più
importanti risultati conseguiti: quelli che, “fungendo da spartiacque, avevano
aperto nuovi orizzonti” alla ricerca internazionale e contribuito alla crescita del
centro varsoviense di studi sull’antichità.
Oltre alla introduzione, la Bieżuńska tracciò in quell’opera un ampio ed
emozionato ritratto del maestro Zdzisław Z m i g r y d e r – K o n o p k a, di cui mise
in luce oltre che le coinvolgenti qualità didattiche, il valore dell’opera scientifica
e la sua partecipazione, con sensibilità e coraggio, “alla vita dei suoi tempi”. Non
è azzardato scorgere nella “sua dedizione alla causa di una Polonia veramente
sovrana (scrisse) uno dei motivi che lo spinsero a indagare con passione il problema
dell’evoluzione della costituzione romana, per concentrarsi — specie negli anni
Trenta, quando da più parti si auspicava l’avvento di un forte potere monocratico
— sul problema della formazione della dittatura e dell’impero (per dirla con lui,
‘dell’imperatorato)’”, cioè sui gravi rischi del cesarismo.45 “Dovevamo occuparci
soltanto della cultura antica nell’Università di Varsavia (aggiunse) e invece, con
qualche sorpresa per noi stessi, licenziamo pagine che sono anche un contributo
alla storia contemporanea”.46
Fu anche per queste caratteristiche del libro, della cui imminente pubblicazione
mi aveva informato Iza durante una sua visita a Napoli nel novembre del 199047 —
e confesso: anche per poterlo leggere e meditare io, che della vostra Università mi
sento un po’ di far parte per avervi ricevuto uno dei dottorati che mi è più caro —
concordai con lei di affidare alla raffinata sapienza linguistica di Leszek K a z a n a
il còmpito di farne una traduzione in italiano da pubblicare ancora una volta in
Index nel volume 21 del 1993.48
43

La festeggiammo nel Rettorato dell’Università il 7 ottobre dell’ ’87, in una pausa del Colloquio
Girea di Jabłonna: v. F. R e d u z z i, Labeo 34 (1988), 107 s.; F. S a l e r n o, Index 16 (1988), 462 ss.
44
Col titolo W krȩgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po
I wojnie światowej, Warszawa 1991.
45
I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, “Zdzisław Zmigryder–Konopka”, Index 21 (1993), 141 ss. con
ampia bibl.
46
I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, “La tradizione degli studi di antichistica nell’Università di
Varsavia”, Index 21 (1993), 5.
47
Oltre ad alcuni seminari, tenne in Facoltà, il 22, una seguitissima conferenza su “l’histoire de la
femme grecque en Egypte”.
48
Vi apparve nel volume 21 del 1993 (p. 1–212). Un estratto anticipato fu edito come volume
autonomo dalla Jovene con il titolo Antichisti dell’Università di Varsavia nel Novecento, Napoli 1992.
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Con Iza sono rimasto in contatto fino a poche settimane prima della sua morte
avvenuta il 27 luglio 1995.49 Nella confusione di resti e frammenti dell’archivio di
Index pre–2000, visitato in campagna da ladri, ho ritrovato due delle ultime lettere
che mi inviò, manoscritte, datate gennaio e giugno di quell’anno.50 Entrambe
(a riprova dell’affetto e dell’interesse per i suoi studi) hanno per oggetto le ricerche,
le attività, le pubblicazioni di Lengauer. In quella del 30 gennaio accennando alla
sollecitudine con cui avevo adempiuto quanto mi aveva chiesto, scriveva: “Je me
rejouis pour lui ma aussi pour moi — d’avoir des amis veritables et fidèles même
dans des temps difficiles c’est important pour chacun. Mais c’est d’un importance
primordiale surtout pour le gens agés qui vivent par necessité naturelle un peu
à l’écart de la vie active”.
Si dice che anche le amicizie hanno un tempo. Per me non è così. Ancor oggi,
vent’anni dopo la morte di Iza, diventato vecchio anch’io quanto lei, vivo la sua
scomparsa con un inquieto, triste senso d’abbandono.
Berkeley, 4 novembre 2015.

49

Fra i ricordi a lei dedicati, oltre agli scritti di A. G i e y s z t o r, W. L e n g a u e r e P. L é v ê q u e
cit. innanzi (ntt. 3. 10 e 17), si v. quelli di A. Ł u k a s z e w i c z, Journal of Juristic Papyrology 25
(1994 [ma 1995]), 7 ss.; J. K o l e n d o, Index 24 (1996), 423 ss. e Gnomon 70 (1998), 90 s.
50
il 30 gennaio e il 14 maggio 2005.
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WOLFGANG SCHULLER
Universität Konstanz

Erinnerungen an Iza Bieżuńska–Małowist
Nur wenige Erinnerungen habe ich an Iza B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, aber
diese Erinnerungen sind, wie ich meine, charakteristisch für sie und für die Zeit, in
der sie leben mußte und ich zu einem geringeren Teil lebte.
Ich lernte sie im Zusammenhang mit dem Kooperationsabkommen zwischen
den Universitäten Warschau und Konstanz kennen. Als sie mit ihren Schülern
Włodzimierz L e n g a u e r und Ryszard K u l e s z a in Konstanz war und wir
uns schon einigermaßen kannten, machte sie mir den Vorschlag, ihre 1939 in
Lemberg erschienene Warschauer Magisterarbeit über die rechtliche und soziale
Stellung der Frau im griechisch–römischen Ägypten in deutscher Sprache in
meiner Schriftenreihe Xenia herauszubringen. Das war deshalb ein besonders
hochherziger Vorschlag, weil unmittelbar nach Erscheinen der Arbeit der deutsche
Überfall auf Polen — mit sowjetischer Beteiligung — stattfand, fast alle Exemplare
der Arbeit vernichtet wurden und auch deshalb nicht wirken konnten. Durch eine
Verkettung unglücklicher Umstände ist sie erst jetzt von mir übersetzt und von
Klaus M a r e s c h in Köln auf den Stand der Forschung gebracht worden, so daß
einer Veröffentlichung nichts mehr im Wege steht.1
Die weiteren Male fanden immer in Warschau statt, ich kann sie nicht im
einzelnen darstellen. Nur zwei Erlebnisse. Das eine Mal stattete ich, noch zur
kommunistischen Zeit, dem Rektor B i a ł k o w s k i einen Besuch ab, sie begleitete
mich, nachdem sie mir zuvor geschildert hatte, welch unglaublich schwierige
politische Situation dieser kluge und gebildete Mann meistern mußte. Diesen
1

Vielleicht zwei Marginalien von diesem Besuch. Ich hatte einen Vertrag vor einer studentischen
Verbindung zu halten, der ich selbst nicht angehörte, die sich aber gerne von mir bilden ließ, und ich
fragte, ob sie kommen könne und wolle. Sowohl sie als auch die Verbindung stimmten zu, und so er
schienen die drei polnischen Gäste an jenem Abend. Alsbald ging ein Ruck durch sie, denn der studen
tische Vorsitzende hielt eine kleine Begrüßungsansprache, und zwar auf Polnisch, womit weder sie
noch ich gerechtnet hatten; natürlich konnten die polnischen Gäste Gaudeamus igitur in mehreren
Strophen auswendig singen, die deutschen Studenten mussten in das Liederbuch blicken. — In der
Universität gab es eine Ecke, in der ausländische Tageszeitungen zur Lektüre auslagen. Als wir einmal
daran vorbeigingen, sagte ich zu Lengauer: “Hier können Sie die Trybuna Ludu lesen.” “Ach, wissen
Sie, lesen …”, antwortete er, “ich könnte sie schreiben.”
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Eindruck eines fast melancholischen, unter großem Druck stehenden bedeutenden
Mannes machte er dann wirklich auf mich. Als ich von seinem gewiss auch dadurch
verursachten Tod hörte ging mir das sehr nahe.
Das andere Mal war bei ihr zu Hause in der Brzozowa, aber dazu muß ich
ausholen. Es war zur Zeit des Kriegsrechts Jaruzelskis, und ich habe noch im Ohr,
wie ihr Gatte Marian M a ł o w i s t in dem für ihn charakteristischen spöttischen Ton
sagte: „Unser General trägt heute einmal Zivil.” Sie brachte bei den Gesprächen ein
Detail zur Sprache, das sie sonst mir gegenüber nie erwähnte, und worum es sich
überhaupt handelte, hatte ich vorher durch Włodzimierz Lengauer erfahren. Sie
war während der deutschen Besetzung in das Warschauer Ghetto gebracht worden,
aber es gelang ihr — und ihrem späteren Ehemann — mit falschen Papieren zu
entkommen. Weil sie aber sehr jüdisch aussah, zeigte sie sich aus Vorsicht so wenig
wie möglich in der Öffentlichkeit.
Als sie, das erzählte sie an diesem Abend aus einem Grund, der mir entfallen
ist, 1957 zum ersten Mal nach dem Krieg wieder in Deutschland war, in Ost–Berlin
vier Jahre vor dem Bau der Mauer, ging sie in ein Restaurant. Die Ost–Mark hatte
im Vergleich zur West–Mark einen sehr schlechten Kurs, so dass manche West–
Berliner in moralisch zweifelhafter Weise sehr billig im Ostsektor einkauften und
essen gingen. Daher wurde manchmal kontrolliert, ob jemand aus Ost– oder West–
Berlin war. Als sie also bei einem Kellner bestellen wollte, fragte sie dieser Mann
routinemäßig und dachte sich weiter nichts dabei: „Kann ich mal Ihren Ausweis
sehen?“ Sie aber dachte sich sehr viel, denn diese Frage aber war genau die, vor
der sie die ganzen Jahre des Krieges buchstäblich eine Todesangst hatte, und sie
stürzte in Panik aus dem Restaurant.
So also verkörperten sich in ihr viele zumeist schlimme Phasen der polnischen
und der polnisch–deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert, und so konnte ich sie als
die innerlich überlegene, herzliche, zuwendungsbereite Dame kennen. Im Juni1995,
kurz vor ihrem Tod sah ich sie zum letzten Mal in Nieborów bei einem Warschau–
Besuch anlässlich des fünfzigjährigen Endes des Krieges, ausnahmsweise einem
glücklichen Ereignis. Ich hätte ihr gerne ihr Buch in deutscher Sprache überreicht.
Nun erscheint es zwar lange nach ihrem Tode, aber es erscheint.
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DOROTHY J. THOMPSON
University of Cambridge

Iza Bieżuńska–Małowist and the Young Papyrologist
In this very personal and — as it were — pointilliste contribution to this
volume, I wish to recall some earlier memories of Iza B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t
and of visits to Warsaw, and also to take the opportunity to acknowledge some of
the important influences that Iza had on my intellectual life, on my development as
an ancient historian. Our relationship started of course as one of student and mentor
but I like to think that over the many years that we were in contact it developed into
one of friendship. And this was a relationship that for me was important in opening
up both approaches to history and a fuller awareness of life outside the narrow
bounds of home in what we now call the UK (then we knew it as Britain).
I should like to start by describing our encounters, which lasted from 1962
until I suppose her death in 1995, though the last time I saw and talked with Iza
was in 1988. For her that period represented just the last third of an eventful life;
for me in contrast these were formative years, and in looking back I shall try to
highlight the importance of such contacts in the international world of scholarship
— something that I think meant as much to Iza as to those of us who were living in
‘the west’. In doing this I’m fully aware of the problems of memory — what we do
and what we don’t recall — and I am grateful to others involved in our encounters
for aiding me through their files and different memories of the time.1
I first met Iza in the late summer of 1962 in Aix–en–Provence at the Second
International Congress of Economic History, where she acted as a session
chair.2 I had graduated as a BA from Cambridge in 1961 and after a year’s break
was about to start research as a PhD student back in Cambridge. I was in Aix,
however, with my whole family — my father (Frank William W a l b a n k) was
attending the meeting while my mother was in a local clinic having her appendix
removed — and, together with my brother and sister and a lively group of young
1

I should like to thank Michael H. Crawford and John A. Thompson who, at different times,
shared my visits to Poland and Włodzimierz Lengauer both for the invitation to contribute to the
memorial celebrations in November 2015 and for checking various dates.
2
See Deuxième Conférence Internationale d’Histoire Économique, Aix–en–Provence 1962, vol. I,
Trade and Politics in the Ancient World, ed. M.I. F i n l e y, Paris: Mouton 1965.
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researchers, we youngsters enjoyed the non–lecture side of congress life, eating
in the University cafeteria (where wine came with lunch), and sitting and talking
in cafés along the Cours Mirabeau. To some extent we interacted with the older
congress delegates but, as is often the case with the young, we were mostly bound
up in ourselves, preferring the ‘exciting’ company of our own contemporaries to
that of older delegates. I did not then do more than meet with Iza, who despite her
approachability belonged to ‘them’ rather than to ‘us’.
Once I started research and was groping around for a topic that would interest
me I was urged by my doctoral supervisor Moses F i n l e y to consider looking at
the wealth of papyrological sources and to contact Professor Bieżuńska–Małowist,
who would help to guide me in the mysteries of papyrology and introduce me to
Hellenistic Egypt. I regret to say that I did not then make use of this tip. I was young
and very shy — and foolish too! Instead I found my own subject and spent time in
Brussels working with the Belgian papyrologist Jean B i n g e n. It was only seven
years later in 1969 that I became fully conscious of what I had missed. By then I had
finished my doctorate and obtained a Junior Research Fellowship in Cambridge, as
well as getting married. In September 1969 there was a five–day meeting in the
beautiful setting of the Abbé de Royaumont, some 30 km north of Paris where,
ième
Section of the École Pratique des Hautes Études,
under the auspices of the 6
a small international group of around twenty scholars met to discuss ‘Problèmes de
la terre en Grèce ancienne’. Moses Finley directed the meeting and in 1973 edited
a publication of the papers we gave. I spoke on the opium poppy (grown for oil not
opium) as a Greek innovation in Egyptian agriculture; Iza’s paper was on landed
property in Roman Egypt with particular emphasis on the Roman element.3 It was
a memorable week and for me an important one in developing my self–confidence.
Iza and Moses conspired over how they would run things. They decided that the
youngest person there — that was Dorothy (me!) — should introduce the first
session, the next youngest the next session, and so on through the week. Well —
though somewhat daunting for me and other youngish participants — that broke all
ice and set up an excellent atmosphere; and so for the rest of the week friendly and
constructive discussion went on non–stop both in and out of sessions.
This for ancient historians was the era of structuralism, of viewing history
(in French, the main language of the meeting) ‘dans le temps et l’espace’, new
approaches that were not always easy for us to grasp. One’s first academic meeting
can be formative in how one feels about a discipline; this was a particularly happy
experience in which the young historian was made to feel at home in the exciting
company of senior academics. I now began to know Iza, and to learn from her.
3

D.J. C r a w f o r d, ‘The opium poppy: a study in Ptolemaic agriculture’; I. B i e ż u ń s k a –
M a ł o w i s t, ‘La propriété foncière dans l’Égypte romaine et le rôle de l’élément romain’, [in:]
Problèmes de la terre en Grèce ancienne, ed. M.I. F i n l e y, Paris and The Hague: Mouton1973,
pp. 223–251 and 253–265.
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Less than two years later, in spring 1971 Iza and Marian (the distinguished
historian who was her husband) came to spend a year at the new college of Clare
Hall in Cambridge. Clare Hall had been founded just five years earlier (in 1966) as
the first college to emphasize research rather than the teaching of undergraduates.
It was to be a community of scholars engaged in active research work, with
graduate students and Cambridge academics together with an ever–changing group
of visiting scholars who are housed and fed in the college. Clare Hall continues to
boast a lively and informal atmosphere compared with that of other, older colleges,
and Iza and Marian held — I hope also enjoyed — year–long fellowships there.
We locals certainly benefitted from their presence and Iza played an active role in
the Cambridge University Research Seminar in Ancient History then run by Moses
Finley, who in 1970 had succeeded Arnold Hugh Martin J o n e s as Professor of
Ancient History in Cambridge. The seminar was focused on Roman property. Once
again the papers resulted in a later volume edited by Finley.4 My own paper on
imperial estates, which in the first place had been confined to Egypt, was extended
for the volume and — to my immense pride — a version was also published in
Polish in 1975.5
How come, you may ask? Well early in 1974, I had been invited by Iza
(together with my husband Michael Crawford) to visit the University of Warsaw
and to give a lecture at the Papyrological Institute. So on 3 January we set out from
home via Paris where we took the overnight train with couchettes to Warsaw. The
train itself was going on to Moscow. That in itself was a new experience. We had
earlier been in East Germany to work in the Pergamum museum, but a Russian
train with a guard to each carriage with a samovar and constant supply of tea for
the passengers was something entirely new and, in the event, rather welcome.
Fortunately too, our guard turned a blind eye to the fact that we were transporting
a long strip of metal, a decorative strip to run along the side of the Małowist car —
a replacement Fiat part that could not then be found in Poland. That is probably the
strangest piece of luggage I have ever taken by train.
Traveling long distance by train is something we do not now often do but I
look back to such journeys with nostalgia. Passengers would generally build up
a good rapport, share their food, communicate somehow with one another in a mix
of different languages and put up with each other’s snoring overnight. It was on
the return journey from Warsaw in January 1974 that we met the most interesting
fellow–passenger I can remember. He was the man responsible, he told us, for
inseminating all the cows in Poland. Such a possibility — the product I assume
of a centralised system of dairy farming with a mega sperm bank for the whole
4

M.I. F i n l e y (ed.), Studies in Roman Property, Cambridge Classical Studies, Cambridge 1976.
D.J. C r a w f o r d, ‘Imperial estates’, [in:] Finley, Studies in Roman Property, pp. 35–70;
‘Domeny cesarzy rzymskich w I–III wieku n.e.’, Przegląd Historyczny 66 (1975), pp. 350–363 (with
summaries in Russian and French).
5

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

402

DOROTHY J. THOMPSON

country — was almost incredible to a young English couple. The details were
fascinating and together we all enjoyed the food that Iza had managed to find for
us for supper. But I digress.
Warsaw in early January 1974 was, I remember, very, very cold. We stayed
in a hotel but spent most of the day, when not out, in the comfortable Małowist
apartment at Brzozowa 10/4 with its wonderful library. Things were very hard in
70s Warsaw; food was not easy to find and consumer goods were few. The warmth
of our hosts and all the others we met made up for all else. I well remember too the
long sticks to be seen protruding out of the windows above with game — hares,
pheasants or other fowl — attached to them, just out there in the air in a natural
form of deep–freeze. That made for a sight of luxury! For, as Iza explained, many
enjoyed contacts out in the country and despite the lack of goods in the official
shops, as always when things are hard (I think back to wartime Britain of my
youth) somehow people will manage.
We had a full programme of visits around the already rebuilt centre of the
city — the National Museum was particularly memorable with the buildings
and objects recently acquired from Nubia, from Faras and elsewhere, as part of
the archaeological rescue mission set in place before the flooding of the area by
Nasser’s high dam at Aswan in Egypt. Professor Kazimierz M i c h a ł o w s k i
showed us round and it was a pleasure in November 2015 to go back and visit
the fine new display. I spent time with the papyrologists and gave a talk on skepê,
protection, in Egypt arising from some work I had been doing on a Berlin papyrus.
More of this later, but this in fact was my first publication in a Polish journal,
in the well–known Journal of Juristic Papyrology, with which I am happy still
to be connected.6 One cold day we were taken out into the country to visit the
palace of Nieborów, returning for lunch with Hanna and Bronisław G e r e m e k.
I had written my doctoral thesis and first book on an Egyptian village in the south
Fayum (Kerkeosiris)7 and Hanna had done the same for the north Fayum village
of Karanis.8 We had much to discuss, which we did with pleasure, and we kept
up the connection, later on one occasion meeting up again in New York. It is so
sad that neither of the Geremeks is still with us, but that is the case with so many
of our Warsaw friends — I think of Zbigniew B o r k o w s k i or Jan Krzysztof
W i n n i c k i and others too. For the two of us, these were fascinating days and Iza
acted as enabler and consummate hostess throughout our stay, introducing us to
other colleagues — Anna Ś w i d e r k ó w n a of course and the young papyrologists
of the time.
6

‘Skepe in Sokonopaiou Nesos’, Journal of Juristic Papyrology 18 (1974), pp. 169–175.
Kerkeosiris: an Egyptian Village in the Ptolemaic Period, Cambridge Classical Studies,
Cambridge 1971 (paperback reprint 2007).
8
H. G e r e m e k, Karanis, communauté rurale de l’Égypte romaine au IIe–IIIe siècle de notre ère,
Archiwum Filologiczne 17, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.
7
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And now I must fast forward, forward through various papyrological and
other international congresses, through Iza Bieżuńska’s two influential books on
Slavery,9 which I still regularly consult, on my side through a divorce and, later,
a second marriage, through a year in Princeton but mainly still in Cambridge, until
1988 when once again I was invited to visit Warsaw and to lecture here. And what
a pleasure that was. Marian, alas, had died on the 30th of August that year so when
John Thompson and I visited at the end of September — 29 September–6 October
1988 — Iza was just adjusting to her loss. Nevertheless, as before she again looked
after us and entertained us magnificently, providing a full programme of hospitality
with a whole array of colleagues and students. After my talk and discussions in the
Papyrological Institute, we were taken for two days to Kraków. Back in Warsaw on
different days we enjoyed two meals out with Anna Świderkówna, who somehow
had the ability to persuade hotels to feed us — something not at all to be taken for
granted in those straitened days — and were shown round the Royal Castle and city
by Adam Ł u k a s z e w i c z. Another day we had lunch with Adam Z i ó ł k o w s k i
and his family, and spent a most memorable evening with Ewa W i p s z y c k a and
Benedetto B r a v o (we well remember their kosher vodka). Yet another evening
we were taken to the opera (where we coincided with Professor Józef M é l è z e
M o d r z e j e w s k i), and in the course of our visit we met many of those who are
still my colleagues today. A young Tomek D e r d a, we remember, drove us all
round town and to and from the airport in his small car (worried much of the time
that it might run out of fuel). All of this was orchestrated by Iza. Looking back on it
all, I do not know how she did it so soon after the death of her husband.
Well things have changed in Poland now. In 1989 the Berlin wall fell and
th
the city we visited in 2013 for the 27 International Papyrological Congress was
more like other cities of the west, though Warsaw remains a city acutely aware of
its history as was brought home to us on August 1st. In the morning we visited the
Museum of the Warsaw Rising and in the afternoon at 5.00 pm we came out from
the University to stand on the street when the bells rang out and everything came to
a halt for a full minute to mark the outbreak of the uprising. The twentieth century
was surely a troubled one for the city of Warsaw as indeed for Poland as a whole,
and in her life and experience Iza Bieżuńska–Małowist was a survivor of many of
its troubles.
I want to end with a personal expression of gratitude for all that Iza taught
me. I go back to my first Warsaw visit in 1974 when I gave a paper on the role of
protection in Ptolemaic society, which I presented as the other side to corruption.
In discussion at home later Iza pointed out to me how culturally specific — even
simplistic — were my reactions: the product of my own background and upbringing
in a society with particular (puritanical) moral values. To understand the realities
9

L’esclavage dans I’Égypte gréco–romaine, vol. I, Période ptolémaïque; vol. II, Période romaine,
Archiwum Filologiczne 30 and 35, Wrocław–Warszawa–Kraków 1974 and 1977.
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of Ptolemaic Egypt, I needed to examine the structure of Ptolemaic society and to
think more broadly about how other societies worked. I hope I took this lesson to
heart.10 I remember it now so clearly. It is conversations like that with colleagues
from different backgrounds that are so important in our development. For Iza too
I think such contacts were important. A broad international context is crucial for
what we do; this way we can learn from the experience of others. It is for this
insight above all else that I want here to end by thanking Iza Bieżuńska–Małowist.

10

As a result, see for instance D.J. C r a w f o r d, ‘The good official of Ptolemaic Egypt’, [in:] Das
ptolemäische Ägypten, ed. H. M a e h l e r and V.M. S t r o c k a, Mainz am Rhein 1978, pp.195–202.
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

I rapporti agrari romani nei responsa
di un giurista dell’età degli Antonini
1.

In queste mie pagine, dedicate alla memoria di una grande studiosa ed amica
che tanto ha contribuito alla conoscenza della realtà sociale e delle forme di
sfruttamento e d’organizzazione del lavoro nell’Impero romano, mi riprometto
d’esaminare appartenenti a Cervidio Scevola raccolti dai Compilatori giustinianei
per ricavarne notizie sulla realtà agraria romana del II sec.d.C. Pochi sono infatti
i giuristi romani che, come Scevola, offrono così varie notizie intorno alla realtà
delle campagne italiche e provinciali d’epoca imperiale.1 Su questa importante
personalità ancora di recente, accanto ai saggi di autorevoli e sperimentati
romanisti,2 sono da registrare alcuni pregevoli contributi che si raccomandano per
un’ottima capacità d’inquadramento della figura di questo importante giurista, con
una vasta e puntuale panoramica dei problemi affrontati in proposito dalla moderna

1

Cfr. già L. C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, Ai margini della proprietà fondiaria2, Roma 1995,
Capp. V–VI.
2
Penso, in primo luogo, al titanico contributo di M. T a l a m a n c a, ‘I clienti di Cervidio Scevola’,
BIDR 103/104 (2000/2001), 483–701, la cui complessità è esemplare dell’altissimo livello analitico
dell’autore, ma anche della grande difficoltà che propone la sua lettura ed effettiva utilizzazione alle
normali forze di noi mortali. L’ampia e minuziosa discussione della letteratura precedente, da lui
effettuata in relazione ad alcuni filoni problematici qui approfonditi, mi risparmia ogni ulteriore
citazione bibliografica. Della ricca pubblicistica che s’è venuta accumulando sull’opera del giurista
romano si dovrà soprattutto tener conto dei contributi di F. S c h u l z, Überlieferungsgeschichte der
Responsa des Cervidius Scaevola, [in:] Symbolae Friburgenses O. Lenel, Leipzig 1931, 143 ss.;
D. L i e b s, Römische Rechtsgutachten und ‘responsorum libri’, [in:] G. Vo g t – S p i r a (Hrsgg.),
Strukturen der Mündlichkeit in der römischen Literatur, Tübingen 1990, 90 ss., e soprattutto G. W o l f,
‘Die Doppelüberieferungen in Scaevolas Responswerken’, SDHI 73 (2007), 1–70; idem, ‘Die
Scaevola–Responsen in Paulus’ ‘Libri ad Vitellium’, [in:] Studi per Giovanni Nicosia, VIII, Milano
2007, 435–477, idem, ‘Drei Klienten des Cervidius Scaevola. Eine Spürensuche’, [in:] Fides.
Humanitas. Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, VIII, Napoli 2007, 593–595.
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storiografia.3 Ad essi potrò fare sicuro riferimento inoltrandomi immediatamente
verso alcune questioni nodali di questa storia.
Riprendendo spunti presenti già in alcuni miei studi passati,4 potrò ora
avvalermi di una conoscenza maggiore di questa realtà, grazie anzitutto al
susseguirsi ininterrotto di nuovi e importanti contributi, tra loro sovente
diversamente orientati, che hanno efficacemente dissodato il campo delle nostre
conoscenze. In particolare, per quanto attiene al complesso rapporto tra forme
giuridiche e i rapporti produttivi, un sicuro riferimento è costituito dai lavori di
A u b e r t, mentre le varie analisi di K e h o e tendono in vario modo a illuminare il
vario intreccio tra tali fattori.5
Il fatto che l’epoca di cui ci stiamo interessando corrisponda ad una fase
dell’economia imperiale — sia per l’espansione dei traffici commerciali legati alla
pacificazione delle rotte marittime ed alla solidità delle istituzioni pubbliche anche
in relazione alle pratiche legali — resta sullo sfondo di questo mio intervento. Anche
se indubbiamente la singolare ricchezza organizzativa a base della produzione
agraria romana, echeggiata nei nostri testi, ne è stata sicuramente potenziata.
Mentre invece continua a pesare su gran parte della mia analisi quel motivo
d’incertezza che già accennavo, relativamente agli ambiti geografici privilegiati
dalla visuale di Scevola. Né la pur interessante onomastica che incontriamo nei
suoi testi può aiutarci molto nel cercar di precisare sino a che punto le sue ricche
testimonianze riflettano piuttosto pratiche e situazioni italiche rispetto a quelle del
mondo provinciale.

3

Un buon quadro generale è offerto da A. S p i n a, Ricerche sulla successione testamentaria nei
‘Responsa’ di Cervidio Scevola’, Milano 2012, Cap. I.
4
Mi riferisco soprattutto a L. C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, Grandi proprietari, contadini
e coloni nell’Italia romana [in:] A. G i a r d i n a (ed.), Società romana e impero tardoantico, Roma
1986, 325–365; ora in L. C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, Scritti scelti, Napoli 2010, vol. I, 237–298;
Ma v. anche il quadro tracciato in L. C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, Padroni e contadini nell’Italia
romana, Roma 2012, Cap. II.
5
Mi riferisco soprattutto all’ormai ‘classico’ lavoro di J.J. A u b e r t, Business Managers in
Ancient Rome. A Social and Economic Study of Institores 200 B.C.–A.D. 250, Leiden–New York–Köln
1994, ma v. anche, della bibliografia ormai sterminata su tali temi, direttamente più pertinenti al mio
studio, J. C a r l s e n, Land and Labour. Studies in Roman Social and Economic History, Roma 2013,
Capp. IV–VII; D.P. K e h o e, The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North
Africa, Göttingen 1988; idem, Investment, Profit, and Tenancy. The Jurists and the Roman Agrarian
Economy, Ann Arbor 1997; idem, Law and the Rural Economy in the Roman Empire, Ann Arbor 2007;
E. L o C a s c i o, Rescita e decline. Studi di storia dell’economia romana, Roma 2009, 1–135;
A. L a u n a r o, Peasants and slaves. The Rural Population in Roman Italy (200–B.C. to AD 100),
Cambridge 2011. Su aspetti specifici v. anche A. M a r z a n o, Roman Villas in Central Italy, Leiden–
Boston 2007; oltre ai contribute di Sirks, Martin, ed alle due conclusioni di Sirks e Aubert, in
J.J. A u b e r t, B. S k i r k s (eds.), Speculum Iuris. Roman Law as Reflection of Social and Economic
Life in Antiquity, Ann Arbor 2002.
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Le molteplici questioni che, sotto i più vari profili, hanno a che fare con
i temi affrontati in queste pagine, com’è ovvio, non sono egualmente ed in modo
uniforme presenti nelle varie parti dell’opera di Scevola, com’è a noi pervenuta
ad opera dei giuristi di Giustiniano e poi ricomposta da L e n e l . Come vedremo
il contributo maggiore al tipo di conoscenze da me perseguite in queste pagine
è fornito dalle due maggiori (almeno più presenti nella Compilazione giustinianea)
opere di Scevola: i digesta e i responsa dove una notevole attenzione, come da
ultimo ci ha ampiamente ricordato T a l a m a n c a , è dedicata al regime romano
delle successioni. E’ un dato del tutto ovvio, dato il fatto che il principale interesse
che muoveva gli stessi clienti di Scevola consisteva “nella successione ereditaria
e, più precisamente, nella successione testamentaria: e, infine, all’interno di
quest’ultima, nelle disposizioni a titolo particolare”. Un interesse che non trovava
riscontro solo nelle “opere di casistica pratica” dei giuristi romani — e non solo di
Scevola — ma anche “in quelle di casistica teorica” ed “in quelle di carattere più
sistematico” .6
2.

Quanto poi al ricco materiale offertoci dalle opere di Scevola, due
considerazioni s’impongono immediatamente alla nostra consapevolezza. La prima
concerne, come ho detto, la relazione tra strutture proprietarie e sistemi successori:
è un aspetto che permette di coglier nel vivo il ruolo fondamentale svolto, nel
sistema romano d’organizzazione e di gestione della ricchezza, dai meccanismi di
trasmissione mortis causa, rispetto ai fattori d’accumulazione di natura esogena.7
Naturalmente questo è solo un indizio, ma non privo di significato, di quanto
rilevanti fossero, nel mondo romano, come in molte società precapitalistiche (ma
forse P i c k e t t y, oggi, potrebbe obiettare che questo sia vero sempre) gli aspetti
connessi alla conservazione ed alla trasmissione della ricchezza, rispetto alla sfera
dello scambio e della circolazione.
Ma è molto più importante, per noi, un’altra constatazione che attiene alla
grande eterogeneità dei casi trattati, sotto il profilo della loro rilevanza economica.
I passi di Scevola, infatti, confermano in modo assai netto — se mai ciò fosse
stato necessario — la centralità di due strutture portanti dell’intera impalcatura
sociale romana: la schiavitù e la proprietà fondiaria. Il che, si noti, non significa
che la composizione quantitativa della ricchezza privata, soprattutto quella riferita
ai gruppi sociali più elevati, fosse totalmente sbilanciata a favore della proprietà
agraria. Numerosi, infatti, appaiono i richiami anche agli investimenti mobiliari,
tuttavia in una percentuale che, ad un primo esame, appare inferiore alla frequenza
6
7

T a l a m a n c a, I clienti, cit. (nt. 2), 622.
T a l a m a n c a, I clienti, cit. (nt. 2), 622–642.
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delle citazioni di immobili, rustici od urbani, dove è anche da sottolineare la grande
prevalenza dei primi sui secondi.8 Quanto alle dimensioni di questa stessa ricchezza
ed alla sua distribuzione, poco possiamo inferire dalle testimonianze di Scevola, che
non si prestano, sul punto, a valutazioni di tipo statistico. Fattispecie che evocano la
presenza di patrimoni di notevole consistenza s’alternano infatti a casi dove invece
la rilevanza economica dell’affare trattato è minima. Così, da un lato, abbiamo
casi, quasi sicuramente ricavati dalla pratica,9 ch’evidenziano una condizione di
debolezza economica, come quella evocata da Scevola in D. 31.89.4 (4 resp.), dove
il patrimonio paterno si rivela azzerato dai debiti, od il caso in cui il singolo fondo
viene a suddividersi tra più titolari.10 Assai più frequenti, tuttavia, appaiono invece
le situazioni di notevole consistenza patrimoniale sui cui contenuti legali Scevola
si viene interrogando e che, chiaramente, hanno a che fare con casi concreti
sottoposti alla sua attività rispondente. Colpisce così l’evocazione dell’imponente
cifra di 1.800 aurei corrispondente al valore del patrimonio ereditario di cui trattasi
in D. 32.42, e ancor più i ripetuti riferimenti ad una pluralità di unità fondiarie
che appaiono confondersi addirittura con una dimensione regionale.11 Ma, nel
complesso, parrebbe trattarsi di casi relativamente eccezionali, almeno rispetto alla
casistica ordinaria affrontata da Scevola. D’altra parte va anche tenuto presente che
il fatto che quasi tutti i passi di cui mi sono interessato si riferiscano a singole unità
fondiarie, sovente non attesta che il patrimonio del singolo pater e dello stesso
de cuius, in caso di successione, si riducesse a quell’unico fondo: era il problema
giuridico che riguardava quel particolare cespite.

8

Cfr, comunque D. 31.88.15 (3 resp.), D. 33.7.20.2 (3 resp.), D. 31.88.15 (3 resp.), D. 32.41.1
(2 dig.), D. 33.2.32. 2 (15 dig.), D. 32.35.3 (17 dig.), D. 33.7.7 (22 dig.), D. 20.1.34 pr. (27 dig.).
9
Come attestano, a contrario, i riferimento contenuti in D. 35.2.19 (Scaev., 2 quaest.).
10
Cfr. ad es. D. 33.2.32.5 (15 dig.), nonché D. 32. 41 pr. (22 dig.), e D. 31.88.9 (3 resp.).
11
Questo è il caso dell’obbligo assunto dal proprietario di un fondo di versare l’ammontare di
100.000 moggi di grano ricavati dallo stesso fondo, a favore del proprietario di un fondo vicino,
menzionato in D. 18.1.81.1 (Scaev., 7 dig.). La quantità annua di grano da consegnare al vicino segnala
la presenza di una grande proprietà fondiaria. E ciò si riscontra anche nel riferimento di D. 32.41.2
(Scaev., 22 dig.) alle regiones Umbriae Tusciae Piceno a indicare le proprietà immobiliari in esse
situate cum omnibus, quae ibi erunt, et mancipiis rusticis et urbanis et actoribus. Ma v. anche, di
questo passo, il successivo § 9, dove si menziona un’agri plagam, come parte di un asse ereditario, ed
i plura praedia di D. 11. 7. 46 pr. (Scaev., 2 quaest.). In D. 31.89.1 (4 resp.) si menziona un patrimonio
ereditario largamente superiore ai mille aurei, mentre di una qualche consistenza dovevano essere
anche le saline annesse ad altri beni ereditari, menzionate da Scevola in D. 33.2.32.3, e 3 (15 dig.).
Impnente, infin e, doveva essere il complesso fondiario che trascendeva la Galazia, giungendo sino
alla Cappadocia, menzionato in D. 32.35.1 (17 dig.). Mentre poi il centum menzionato da Scevola in
D. 33.1.21.3 (22 dig.), ha un valore astratto, reale è la funzione cui il lascito doveva servire: il
finanziamento biennale di certamina in memoria del defunto, con gli interessi della somma legata alla
civitas Sebastanorum. Certamina che richiedevano ovviamente una cifra consistente che dà la misura
dell’importanza del legato.
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Direttamente connessa alle difficoltà di pervenire a valutazioni di tipo statistico,
appare poi la povertà d’indicazioni che possiamo ricavare dall’opera di Scevola,
circa la consistenza le dimensioni delle unità fondiarie in essa richiamate (oltre
che, come ho detto, della complessiva dimensione dei patrimoni cui afferivano).
Salvo quanto può dirci la casuale comparsa di termini come praediolum,12 nulla
infatti sappiamo della rilevanza dei singoli praedia né delle logiche quantitative —
se ve ne sono state, del che si può fortemente dubitare — che possono aver indotto
il giurista (e i suoi stessi eventuali clienti) a parlare talora di più praedia, uniti se
non altro dalla presenza di un unico titolare,13 e talora caratterizzati da una certa
vicinanza, quando non confinanti, talora invece di partes di un unico fondo. Questi
processi di scomposizione, attestati dal vivo nei vari passi di Scevola,14 confermano
un mio vecchio discorso sulla facilità relativa con cui essi potevano intervenire.15
E questo, a sua volta, evoca una particolare struttura organizzativa delle varie unità
fondiarie su cui io insisto da tempo.16
Sempre restando alla dimensione quantitativa dei fenomeni economici evocati,
è interessante rilevare come non sia del tutto infrequente la menzione di fondi
vincolati a garanzia di debiti assunti dal loro proprietario.17 E’ un fenomeno questo
di cui, del resto, abbiamo anche numerose conferme esterne: a noi interesserebbe
sapere sino a che punto tali processi siano legati ad altre attività economiche facenti
capo al dominus e quanto invece essi siano inerenti alla stessa attività produttiva
del fondo (sia per investimenti da effettuare in esso, sia perché la sua redditività si
fosse rivelata inadeguata a sostenere i fabbisogni finanziari ordinari o straordinari
del dominus). In alcuni casi si tratta sicuramente della prima ipotesi.
Questa problematica mi riporta ad un’antica, ma non dimenticata discussione
aperta, molto tempo fa, dal mio maestro Vo l t e r r a e del suo illustre amico
e collega, l’indimenticabile Giuseppe G r o s s o, circa la poca rilevanza economica
delle questioni trattate dai giuristi romani.18 Il che, però, forse più che nel senso
12

D. 31.88.6 (3 resp.).
D. 4.4.47. 1 (resp.), D. 10.2.39. 1, e 5 (1, resp.), D. 23.4.29 pr. (2 resp.), D. 24.1.58 pr. (2 resp.),
D. 33.7.20 pr, (3 resp.), D. 34.1.20. 1 (3 resp.), D. 33.7.27 pr., e 5 (6 [16 Lenel] dig.), D. 43.3.31
pr. (14 dig.), D. 33.5.22 (17 dig.), D. 32.37.3 (18 dig.), D. 45.1.122.3 (28 dig.), D. 11.7.46. pr.
(2 quaest.).
14
D. 31.88.9 (3 resp.), cfr. anche supra nt. 15.
15
Ma v. soprattutto le precoci indagii di V.I. K u z i s c i n, ‘L’espansione del latifondo in Italia alla
fine della repubblica’, VDI 59 (1957), ora in tr.it. in L. C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, L’agricoltura
romana. Guida storico–critica, Bari 1982, 41–63, e idem, La grande proprietà nell’Italia romana,
tr.it., Roma 1984, 178 ss.
16
C a p o g r o s s i, Padroni e contadini, cit. (nt. 4), 128 ss.
17
Cfr. ad es. D. 10.2.39.5 (1 resp.), D. 16.1.28 pr.–1 (1 resp.), D. 18.1.81 (Scaev., 7 dig.), D. 32.38.
pr. (18 dig.).
18
G. G r o s s o, La misura umana individuale nel diritto, Trieste 1962, ora in G. G r o s s o, Scritti
storico–giuridici, vol. I, Torino 2000, 693–709. E. Vo l t e r r a, ‘La base economica della elaborazione
13
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dato dai due illustri romanisti, getta luce sulla gerarchia di criteri seguiti dal
giurista romano. Il problema infatti era la questione di diritto, che essa fosse posta
da un affare di poco momento o che coinvolgesse grandi interessi economici, per
il giurista che raccoglieva e discuteva i responsa ed i casi trattati da lui stesso o dai
suoi predecessori, poco rilevava, com’è ovvio. Certo, è una constatazione quasi
ovvia, a ben vedere, ma essa evidenzia bene il passaggio da un lavoro empirico
alla consapevole costruzione, da parte di un determinato gruppo di specialisti, del
proprio sapere come ‘scienza’.
3.

L’insieme dei vari riferimenti agli interessi ed affari economici evocati dalla
ricca attività rispondente di Scevola attesta un ruolo di primissimo piano svolto
dall’elemento servile. Dove, tuttavia, il riferimento agli schiavi, così frequente nei
suoi testi, è riconducibile a due schemi affatto diversi. Da un lato si tratta di figure
indeterminate, costituenti l’organico — altrettanto indeterminato, va detto, nella
sua consistenza complessiva — della forza–lavoro a disposizione dei proprietari e,
in particolare, dei proprietari fondiari. Dall’altro, però, noi, ad ogni piè sospinto e in
modo capillare in un’infinità di passi, incontriamo figure di schiavi assai meglio
determinati e specificamente individuati. E questi, a loro volta si suddividono in due
distinte tipologie: la prima è espressamente associata a settori d’attività gestionale
— non solo i vilici e gli actores presenti nelle proprietà agrarie — ma soprattutto
attività commerciali e finanziarie, assolvendo le note funzioni di institores, con
spazi d’attività che trascendevano largamente i loro peculia. V’è poi un’altra
categoria di schiavi domestici — assai meno determinata nei suoi ruoli specifici —
anch’essi legati in modo particolare al dominus e del cui destino questi s’interessa
in modo diretto, come risulta da numerose clausole testamentarie, dove però
sembrano prevalere rapporti personali, talora con forti sfumature emotive.19 Questo
avviene soprattutto in concomitanza con una più generale tendenza ad utilizzare
l’istituto del fedecommesso per creare vincoli permanenti alla circolazione della
proprietà fondiaria, associandola alla persistenza delle strutture e delle genealogie
familiari.20 Insomma parrebbero affiorare, seppure sporadicamente, meccanismi
che adombrano la massiccia utilizzazione dei fedecommessi nel processo di
consolidamento delle società feudali.
Queste pagine si concentreranno soprattutto su due tipologie di schiavi:
i ‘managers’, per riprendere una felice formula di D i P o r t o, ma anche la
sistematica del diritto romano’, Rivista italiana per le scienze giuridiche 94 (1967), 239–271, ora in
E. Vo l t e r r a, Scritti giuridici, vol. V, Napoli 1993, 123–155.
19
D. 32.39. pr. (28 dig.).
20
D. 31.88.15 e, con un vincolo parzialmente diverso, 16 (3 resp.), D. 32.38. pr.–5, e 7 (18 dig.).
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forza–lavoro bruta: entrambe specificamente legate all’ attività agricola. Dove,
tuttavia, è da rilevare come quasi sempre, quanto all’effettiva condizione legale
(e in parte sociale) non sembra aversi grande differenza. Sia il vilicus o l’actor
preposti dal loro dominus alla gestione della sua proprietà fondiaria, sia la massa
di schiavi impiegati nel lavoro dei campi, sono infatti annoverati assai spessa come
meri instrumenta, al fondo.
Quanto mai numerosi, in effetti, sono appunto i riferimenti che incontriamo
in Scevola a questo particolare tipo di instrumenta. Soprattutto nelle pratiche
testamentarie, sembrerebbe una formula quasi consuetudinaria quella che prevede
l’assegnazione di un fondo (o di più praedia) instructus, talora senza ulteriori
riferimenti (D. 33.7.28, Scaev., 23 dig., e D. 36.2.28, Scaev., 4 resp.,21 D. 34.
3.18.7, Scaev., 18 dig.; D. 33.7.20.2, Scaev., 3 resp.).22 Sovente però il contenuto
dell’ instrumentum è specificato, seppure nei modi più diversi: praedia…
instructa…cum servis et ceteris rebus et quidquid ibi esset (D. 15.1.58, Scaev.,
5 dig.), fundos… instructos cum sui vilicis et reliquis colonorum (D. 33.7.20 pr.,
Scaev., 3 resp.), praedia… instructa…cum dotis et reliquis colonorum et vilicorum
(ibid., § 1), fundum Titianum cum instrumento et his quae in eodem erunt cum
moriar (ibid., § 6), regiones…cum omnibus, quae ibi erunt et mancipiis rusticis
vel urbanis et actoribus (D. 32.41.2, Scaev., 12 dig.), fundos cum mancipiis et
instrumento omne (D. 34.4.31 pr., Scaev., 14 dig.), dove, come si potrebbe inferire
da D. 33.7.2. 1 (Scaev., 7 resp.), l’instrumentum parrebbe identificarsi con le
dotes fundorum.23 Esemplare è soprattutto un passo di Paolo, dove si menziona
un’opinione di Scevola: D. 33.7.18.4 (Paul., 2 ad Vit.): Cum de vilico quaereretur et
an instrument inesset et dubitaretur, Scaevola consultus respondit, si non pensionis
certa quantitate, sed fide dominica coleretur, deberi.24 Quando il vilicus lavora alle
dirette dipendenze del dominus e non assolve invece alla funzioni del servus quasi
colonus, egli fa parte degli instrumenta ordinari del fondo.
I testi di Scevola si rivelano particolarmente utili a farci meglio percepire la
difficile fisionomia del vilicus, quasi sempre di condizione servile e intimamente
associato alla gestione del fondo, in un rapporto più o meno diretto col proprietario
e caricato talora di responsabilità non lievi. La prima annotazione, infatti, riguarda
21

Su cui v. W o l f, Die Doppelüberieferungen, cit. (nt. 2), 27 ss.
. O aggiungendosi ulteriori indicazioni come nel caso dei fondi instructi cum suis salictis et
silvis (33.7.27.1, Scaev., 6 dig.).
23
Paolo, in D. 33.7.18.4–9 (2 ad Vit.), menziona la serie di pertinenze ordinarie di un fondo,
secondo l’opinione di Scevola.
24
tr.it.: discutendosi intorno al massaro, se facesse parte dell’instrumentum e di ciò si dubitava,
Scevola interrogato, rispose che se egli non avesse coltivato a fronte di una determinata quantità (di
denaro) come canone, ma in fides del proprietario, dovesse [farne parte]. Questo passo trova pieno
riscontro nel testo di Scevola riportato in D. 33.7.20.1, da me riportato nel testo, nel § sg. V. anche,
seppure indirettamente, ma all’interno dello stesso paradigma, D. 33.7.20.6 (3 resp.) e D. 32.93.2
(3 resp.), se cui v. W o l f, Die Scaevola–Responsen, cit. (nt. 2), 444 ss., 448 ss., 462 ss.
22
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quella che a me sembra una relativa ‘marginalità’ di tale figura rispetto al complesso
sistema di actores, procuratores ed altre varie figure servili preposte ad attività
institorie per conto del dominus. Assai frequenti, in effetti, come del resto era
ragionevole prevedere, sono le disposizioni menzionate nella ricchissima casistica
di Scevola, contenute soprattutto in atti di ultima volontà, relativi alla condizione
giuridica di costoro. E’ ad essi infatti che la libertà, seppure nelle varie modalità
rese possibili dai sistemi testamentari romani, viene concessa: quasi sempre,
tuttavia, sotto condizione che questi schiavi istitori, abbiano preliminarmente
fornito la rendicontazione della loro attività di gestione.25
Ora, il fatto che, con un’unica eccezione,26 i beneficiari di tale liberalità non
siano mai esplicitamente indicati come vilici, o comunque preposti alla res agraria
del dominus, è un indizio, certamente non conclusivo, di una condizione di relativo
svantaggio di questa categoria di schiavi. Pur non potendosi escludere infatti,
data la genericità di molti passaggi di Scevola, che il singolo schiavo manomesso
potesse avere funzioni di vilicus, è infatti legittimo il sospetto che le prospettive
di libertà concernessero soprattutto quegli schiavi urbani direttamente a contatto
con i padroni e maggiormente coinvolti nei loro molteplici interessi finanziari
e commerciali. Forse anche perché è possibile che, agli occhi dei signori romani,
tali attività, se non più a cuore, fossero almeno più presenti alla loro attenzione
quotidiana. Disponiamo solo di pochi indizi, ma piuttosto significativi, di quanto
potessero esser complessi tali tipi d’investimenti, mentre da non pochi passi di
Scevola traspare una straordinaria complessità di relazioni legali ad essi connesse
25

Cfr. D. 40.5.18 (Scaev., 23 dig.): Pamphilus, si bene gesserit rationes meis, liber esto; D. 40.7.40.
pr. (Scaev., 24 dig.): …ab heredibus meis peto fideique eorum committo, ut rationibus redditis Stichum
manumittant…; § 3: Stichus servus meus actor si rationem omnem actus sui heredi meo reddiderit,
liber esto, § 6: an eo nomine teneatur, quod omnem rem suam, id est peculium, exportaverit, antequam
rationes redderet; § 7: Titius testamento servos actores singulos…legavit cum adiectione ‘si rationes
heredi reddiderint; D. 40.5.41. 16 Scaev., 4 resp.): Spendophorus… si rationes idoneae filiae meae
administratas reddiderit; D. 33.8.23 pr. (Scaev., 15 dig.): Dominus Sticho servo suo…testamento suo
libertatem dederat, si rationem reddidisset. Del tutto in contrasto, invece, il divieto fatto dal padrone al
suo schiavo che verrà manomesso testamento di rationes reddere D. 34.3.28. 7 (Scaev., 18 dig.), che
però conferma indirettamente la prassi opposta. E’ anche da sottolineare come in D. 40.7.40. 3, ora
citato, il passo prosegua menzionando il caso di precedenti rationes presentate, per multos annos, dallo
schiavo al suo dominus, ma da lui non sottoscritte per un impedimento materiale. Egualmente
importante è che alle rationes si potesse associare il saldo dei reliqua dovuti (sulla stretta relazione tra
la rendicontazione delle rationes ed i reliqua dovuti per il conguaglio finale, v. anche D. 40.5.41.7 s.).
Mentre nel successivo § 4, si fa questione di voci attive, effettivamente riscosse, ma non inserite in
kalendario e quindi fraudolentemente sottratte all’obbligo delle rationes.
26
Attestata in D. 40.5.41. 15 (Scaev., 4 resp.): Herede filio suo ex asse instituto libertatem dedit in
haec verba: December dispensator meus, Severus vilicus et Victorina vilica Severi contubernalis in
annos octo liberi sunto, quos in ministerio filii mei esse volo: te autem Severe fili carissime, peto, uti
December et Severum commendatos habeas, quibus praesentem libertatem non dedi, ut idonea
ministeria haberes, quos spero te et libertos idoneos habiturum.
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e di cui costanti intermediari, per conto dei loro padroni, risultano tali tipi di
schiavi.27 Si tratta però di una problematica che trascende i confini, già piuttosto
estesi, di questo mio contributo.
Quanto alla massa complessiva degli schiavi immediatamente utilizzati nei
processi produttivi del fondo, vediamo articolarsi una serie di specializzazioni
produttive che bene illustrano l’elevata capacità d’organizzazione del lavoro, anche
attraverso processi di composizione e scomposizione di questo fattore, all’interno
della grande proprietà. Ho già avuto occasione di recente di richiamare l’attenzione
su questo aspetto, e qui mi limito a richiamare la ricchezza delle figure dei fossores,
putatores, pastores, aratores, bubulci e, addirittura, degli schiavi addetti al pascolo
dei buoi impiegati nell’aratura dei campi.28 Il punto è, però, che la loro presenza e la
capacità d’evocare una singolare complessità e varietà delle forme organizzative
nell’ambito della produzione agraria d’età imperiale, che è propria dei testi di
Scevola, sembra portarci verso una conclusione singolare. Queste testimonianze,
per quanto varie, non appaiono infatti in alcun modo riconducibili allo schema
tradizionale della ‘villa schiavistica’, gestita direttamente dal dominus attraverso
il suo fattore.29 E’ addirittura sorprendente il fatto che ora, al termine di una più
attenta lettura dei tanti testi di Scevola, sia proprio quest’ultima a scomparire,
o quasi, dai nostri orizzonti.
4.

O meglio, in alcune importanti testimonianze di Scevola, la grande
concentrazione fondiaria associata alla responsabilità di un vilicus appare sì, senza
però che ad essa s’associ la diretta gestione dell’attività agraria direttamente riferita
27

In D. 40.7.40. 1 (Scaev., 24 dig.) leggiamo: Pamphilus liber esto peculio suo heredibus vere
dato. Quaesitum est, cum plus domino debeat quam in peculio habeat et omnes res, quas in peculio
habebat, dove evidentemente il servo s’era impegnato in un complesso d’attività economiche, per suo
conto, ma forse anche per conto del dominus che trascendevano la dimensione del suo peculium. Ma la
complessità delle condotte degli amministratori servili del dominus è illustrata anche dal successivo
§ 5, dove si riprende il tema della responsabilità dello schiavo preposto ad una gestione economica, già
affrontato nel paragrafo precedente (v. supra, nt. 15) nel caso in cui egli non abbia riscosso le pensiones
dai conduttori del fondo e dai vilici, una responsabilità che investe anche lo schiavo che abbia fatto
scomparire il suo peculium prima di reddere rationes, come risulta dal successivo § 6. Di maggiore
complessità, invece, il caso trattato da Scevola in D. 33.8.23 pr. (15 dig.), dove s’ipotizza — questo
potrebbe in effetti esser un caso ‘di scuola’, piuttosto che ricavato dalla pratica: ma è solo un’idea —
che uno schiavo abbia effettuato un doppio pagamento a carico del suo peculium in occasione delle
rationes agli eredi del dominus ed ai creditori dello stesso. Una fattispecie che ancora una volta evoca
una complessità di transazioni, per conto del dominus, ma facenti capo al suo schiavo. Ancora diverso
il complesso di rapporti tra proprietario e servo evocato in D. 40.5.41.7 ed 8 (4 resp.).
28
D. 33.7.18. 5–8 (Paul., 2 ad Vit.), ed eod.tit., 27.1 (6 [16 Lenel] dig.).
29
C a p o g r o s s i, Padroni e contadini, cit. (nt. 4).
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al dominus. Come nel caso di D. 33.7.20, ricavato dal terzo libro responsorum
di Scevola, dove in primo piano s’impone la stretta associazione tra vilicus
e colonus. In apertura del passo leggiamo infatti come il de cuius avesse disposto
nel suo testamento che Seiae ex parte heredi institutae si heres erit, fundos per
praeceptionem dederat instructos cum sui vilicis et reliquis colonorum, et codicillis
ita scripsit: ‘postea mihi venit in mentem: Seiae fundos quos reliqui, ita ut sint
instructi rustico instrumento suppellectile pecore et vilicis cum reliquis colonorum
et apotheca habere volo’. Quaesitum est an etiam ea quae patris familias usus
cotidiani causa in fundis fuerunt, legato continerentur.
Per il momento limitiamoci a registrare che in questo passo i fondi menzionati
appaiono sfruttati attraverso degli affittuari — il termine colonus è univoco in
questo contesto — e mediante vilici. Di qui due interpretazioni alternative: o uno
o più vilici sovraintendevano allo sfruttamento di fondi dati in affitto, oppure si può
immaginare che i caso trattato da Scevola presupponesse una duplicità di gestione
della proprietà: una parte sfruttata direttamente mediante i vilici al governo degli
altri schiavi agricoli, ed una parte data in affitto a coloni.
Queste due figure riappaiono nel successivo paragrafo 3, dove, egualmente, si
richiamano i reliqua dovute da entrambe. In esso leggiamo che Praedia ut instructa
sunt cum dotibus et reliquis colonorum et vilicorum et et mancipiis et pecore omne
legavit et peculiis et cum actore: quaesitum est an reliqua colonorum, qui finita
conductione interposita cautione de colonia discesserant, ex verbis suprascriptis
legato cedant. Respondit non videri de his reliquis esse cogitatum. Il discorso qui
si complica — riflettendosi negativamente anche sulla parte iniziale del passo,
giacché qui si parla di reliqua colonorum et vilicorum: potrebbero senz’altro essere
riferimenti distinti: ma certo la struttura del testo non lo conferma. Né lo conferma
il fatto che, in genere, quando i giuristi romani impiegano il termine reliqua, in
relazione ai rapporti agrari, hanno primariamente presente i contratti d’affitto30.
Certo, date le logiche amministrative romane, che sicuramente dovevano essere
estese anche alla gestione della proprietà fondiaria, questi schiavi preposti
alla gestione del fondo dovevano tenere una contabilità che comportava assai
di frequente sospesi di cassa che si sostanziavano in somme arretrate dovute al
dominus. Che di ciò si trattasse in questo caso, è però un’ipotesi che appare tanto
più incerta se confrontata con un altro passo di Scevola, D. 40.7.40.5, tratto del
quinto libro dei sui digesta, un’altra raccolta, invero, di responsa, fortemente assati
sui casi pratici. Leggiamolo: Item quaero, an eorum quoque nomine ratio haberi
debeat, quod neque a conductoribus praediorum neque a vilicis pensiones exegerit
et insuper etiam promutuum eis dederit.
In questo passaggio è difficile nutrire dubbi: qui si parla di pensiones —
termine univocamente utilizzato dai giuristi a indicare le rate dei canoni annui
d’affitto, sia nelle locazioni urbane che agrarie — dovute dai conductores, appunto,
30

Cfr. C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, Remissio mercedis, Napoli 2000.
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e dai vilici. Pensiones evidentemente dovute per la locazione di un fondo: e questo
anche da parte di un vilicus.31 Per questo, giustamente, Aubert concludeva che “the
difference between tenancy and agency is not clear cut as it appears at first sight”,
come dimostra questo passo, dove “both tenants (conductores) and farm managers
(vilici) were paying some type of rent”.32
Ma la gamma delle situazioni e dei rapporti produttivi legati all’attività
agraria s’arricchisce ulteriormente con una figura che presenta forti analogie con la
condizione di quel vilicus che abbiamo da ultimo considerato.33 Ne tratta Scevola
in D. 33.7.20.1 (3 resp.) Liberto suo quidam praedia legavit his verbis ‘Seio liberto
meo fundos illum et illum do lego ita ut instructi sunt cum dotibus et reliquis
colonorum et saltuariis cum contubernalibus suis et filiis et filiabus’. Quaesitum
est, an Stichus servus, qui praedium unum ex his coluit et reliquatus est amplam
summam, ex causa fideicommissi Seio debeatur. Respondit si non fide dominica,
sed mercede, ut extranei coloni solent, fundum coluisset, non deberi.
Rileva giustamente Aubert come in questo passo il giurista romano “compares
two different types of slaves managers. On one hand, the slave pays a rent”, essendo
considerato come un extraneous colonus, quindi al di fuori degli instrumenta che
afferiscono alla proprietà del fundus instructus.34 Dall’altra lo schiavo posto dal
suo padrone (fide dominica) a coltivare il fondo e che a questo afferisce come
instrumentum.35 E’ un parere, com’è noto, citato da Paolo, in D. 33.7.18.4, che
però identifica lo schiavo in oggetto con un vilicus.36 Un richiamo che potrebbe
bene attenersi alla fattispecie riportata in D. 33.7.20.1, qualificando ulteriormente
la generica condizione di Stichus servus.
Ciò non toglie che, in vari altri testi di Scevola la gestione agraria sembri
rientrare nei canoni tradizionali, direttamente imputata al dominus tramite uno
schiavo preposto dalla gestione diretta di un fondo o di più fondi: come nel caso di
D. 20.1.32 (Scaev., 5 resp.), dove si propone una situazione–tipo ancora diversa:
un sistema fondiario in parte sfruttato direttamente, in parte dato in locazione37
31

In C a p o g r o s s i C o l o g n e s i, Ai margini, cit. (nt. 1), 240, scrivevo appunto a proposito del
conductor e del vilicus: “tutto fa pensare ad una analogia di situazioni: sino a potersi immaginare che
quest’ultima figura non corrisponda più al gestore di un fondo per conto del proprietario, ma ad una
sua controparte: più un affittuario o, comunque, un gestore autonomo tenuto al pagamento di un canone
predeterminato”.
32
A u b e r t, Business Managers, cit. (nt. 5), 129.
33
A u b e r t, Business Managers, cit. (nt. 5), 148 s.
34
Questa figura rientrerebbe pertanto nella ben nota categoria dei servi quasi coloni, su cui
v. G. G i l i b e r t i, Servus quasi colonus. Forme nn tradizionali di organizzazione del lavoro nella
società romana, Napoli, 1981.
35
A u b e r t, Business Managers, cit. (nt. 5), 148.
36
Già cit. in § 2.
37
Debitor pactus est, ut quaecumque in praedia pignori data inducta invecta importata ibi nata
paratave essent, pignori essent: eorum praediorum pars sine colonis fuit eaque actori suo colenda
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(l’ipotesi che avevamo visto anche a proposito di D. 33.7.20 pr.). Solo che qui
interviene una differenza sostanziale: giacché i data inducta invecta importata
e i nata paratave nel fondo, contrariamente al normale regime degli invecta et
illata, di proprietà del conduttore del fondo in pegno al dominus a garantire i suoi
crediti verso l’affittuario,38 hanno qui una funzione affatto diversa. Essi infatti
sono gli ordinari instrumenta introdotti dal dominus del fondo e di sua proprietà,
e dati ora in pegno al suo creditore. Questi, a sua volta, non parrebbe avere la
disponibilità del fondo che sembrerebbe gestito tuttora dal debitore, non però
attraverso l’ordinaria figura di un vilicus, ma tramite un actor.39 Quello che più
conta, comunque, ai nostri occhi è il fatto che il fondo cui afferiscono i beni dati
in pegno è sfruttato in parte sine colonis.40 In questa parte parrebbe forse essere
intervenuta una forma di ‘gestione diretta’, con propri schiavi ed instrumenta,

debitor ita tradidit adsignatis et servis culturae necessariis: quaeritur an et Stichus vilicus et ceteri
servi ad culturam missi et Stichi vicarii obligati essent. respondit eos dumtaxat, qui hoc animo
a domino inducti essent, ut ibi perpetuo essent, non temporis causa accomodarentur, obligatos.
38
Sugli invecta et illata in pegno a garanzia del pagamento delle pensiones dovute per l’affitto del
fondo, e soprattutto sulla precoce apparizione ancora in età tardorepubblicana di tali forme mi sembra
sia ancora essenziale la letteratura più antica, anzitutto J.J. B a c h o f e n, Das römische Pfandrecht,
vol. I, Basel 1847, 12 ss.; e, diversamente orientato quanto alla funzione degli instrumenta del colono
a garanzia del suo debito contrattuale, F. G l ü c k, Commentario alle Pandette, vol. XX, trad.
e arricchito di copiose note e confronti col codice civile del Regno d’Italia, già sotto la direzione del
prof. F. Serafini ed ora dei proff. C. Fadda e P. Cogliolo, Firenze 1895, § 1087, p. 176 ss. Ma
v. soprattutto A. A s c o l i, Le origini dell’ipoteca e l’interdetto Salviano, Livorno 1887, 54 ss., con
pertinente utilizzazione del de agri cultura di Catone, e 97 ss., e H. K r e l l e r, ‘Pfandrechtliche
Interdikte und Formula Serviana’, ZSS 64 (1944), 334 ss. Cfr. anche in generale, O. L e n e l, Das
3
Edictum Perpetuum , Leipzig 1927, § 266, p. 470 s.; S. P e r o z z i, Istituzioni di diritto romano, I,
8
Milano, 1947, 808 s., e P.F. G i r a r d, Manuel élémentaire de droit romain (éd. F. S e n n), Paris 1929,
816 ss. Per la risalenza di tali forme di garanzia v. in particolare, oltre al già citato Ascoli, N. H e r z e n,
Origine de l’hypothèque romaine, Paris 1899, 12 ss.; 109 ss.
39
Al generico dominus, si aggiunge nel passo anche il termine affatto inconsueto perpetuus che fa
pensare al proprietario del fondo, non ad un affittuario, proprietario dei soli invecta et illata. Questa
qualificazione ci fa pensare ad un ambiente provinciale, dove si ha a che fare con regimi fondiari
estranei al dominium ex iure Quiritium.
40
Due considerazioni: anzitutto l’impiego al plurale di praedia non esclude affatto l’idea di
un’unica proprietà fondiaria (nel senso che vedremo nel prossimo capitolo). Secondo tale
interpretazione ci troveremmo di fronte a un modello esemplare di divisione delle proprietà in due
parti, a conferma di un’idea corrente anche tra i moderni (v. supra ... infra ...). Di queste, l’una sarebbe
sfruttata con la forme degli affitti o di colonìa parziaria ed affidata ai coloni, l’altra sarebbe a gestione
diretta con al vertice un actor ed un vilicus (quest’ultimo insieme ai suoi vicarii), entrambi di
condizione servile. Se invece restiamo aderenti all’idea di una molteplicità di fondi, allora anzitutto
troviamo ulteriore conferma di un actor — ma anche di un vilicus — che sovrintende a tale pluralità
e non ad un unico fondo.
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affidata ad un actor, come sempre di condizione servile.41 Ma la complessità della
situazione è data dal fatto che, proprio per questa parte della proprietà, si richiama
anche la presenza di un ulteriore apparato gestionale guidato da un vilicus.42 Va
inoltre rilevato che la specifica formulazione del testo potrebbe far pensare a una
certa qualche subalternità del vilicus rispetto all’actor cui dal dominus sembrerebbe
in effetti affidata la responsabilità della gestione della pars fundi senza coloni. In
tal caso l’actor — e non sarebbe neppur ciò un fatto eccezionale — tenderebbe ad
essere assimilato ad un procurator, gerarchicamente certo superiore al vilicus (cfr.
Col., agr., 1.6.7, ma v. anche Varr., r.r., 1.36). Anche qui, comunque, un’altra pars
dell’unità fondiaria appare data in affitto a coloni: questa costante presenza, nei
testi di Scevola, può far almeno insorgere il sospetto che, ormai, il sistema degli
affitti fosse divenuto la situazione normale, rispetto alla gestione diretta da parte
del dominus.
Non meno rilevante appare poi D. 32.35.1 (17 dig.), dove la gestione del
vilicus Primus costituisce addirittura il criterio identificativo del complesso
fondiario lasciato in legato.43 L’interesse maggiore di questo brano è costituito dal
carattere dell’organizzazione fondiaria che esso evoca: dove una pluralità di fondi
autonomamente individuati anche in funzione geografica (praedia mea omnia
... usque ad praedium ...) appaiono di pertinenza dello stesso proprietario. Essi
quasi sicuramente dovevano esser disseminati in una zona geografica abbastanza
41

Anche se si può nutrire qualche dubbio in proposito: tutt’altro che usuale è infatti l’espressione
impiegata nel testo: pars sine colonis… actori suo colenda debitor ita tradidit adsignatis et servis
culturae necessariis, “trasferire al proprio actor, per coltivarla”, essendo stata attrezzata con gli schiavi
necessari, fa pensare infatti all’ennesimo caso di una gestione affidata ad una specie di servus quasi
colonus. Altrimenti si sarebbe parlato di un actor semplicemente preposto alla gestione del fondo,
senza specificare gli instrumenta che in una gestione diretta erano cosa pacifica.
42
Se torniamo alla conclusione dal passo, la citazione evidentemente, anche in questo caso,
abbreviata del pensiero di Scevola non ci permette di sapere, con assoluta certezza, quale fosse il
destino di tale apparato. La soluzione è infatti enunciata in generale, relativamente al solo personale in
organico permanente nel fondo. Solo indirettamente possiamo ritenere, almeno per gli schiavi addetti
ai campi, che essa fosse positiva, poiché, di essi si dice espressamente che essi furono assegnati dal
dominus in quanto culturae necessarii. Con ogni probabilità la posizione del vilicus non doveva essere
diversa, anzi, in astratto si può considerarlo come facente parte di questa categoria dei servi necessari
alla coltivazione. Interessante anche la pluralità dei vicarii del vilicus, ciò che dà l’impressione di una
dimensione notevole di tutta questa organizzazione. Su ciò F. R e d u z z i M e r o l a, Servo parere,
Napoli 1990, Capp. III e IV, che tuttavia di questo passo non si occupa, per la limitazione cronologica
assunta nella sua indagine sulla giurisprudenza romana (in modo peraltro abbastanza discutibile, data
la natura stessa dei problemi ivi affrontati)
43
Sempronio ita legavit: ‘Sempronius sumito praedia mea omnia, quae sunt usque ad praedium,
quod vocatur Gaas, finibus Galatiae, sub cura vilici Primi, ita ut haec omnia instructa sunt’. quaesitum
est, cum in eodem confinio praediorum unum sit praedium non Galatiae sed Cappadociae finibus, sub
cura tamen eiusdem vilici, an etiam id praedium cum ceteris ad Sempronium pertineat. respondit et
hoc deberi’.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

418

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI

dilatata, mentre restiamo incerti se fossero organizzati nella forma di una sola unità
aziendale: di un’unica villa. E’ possibile, ma non del tutto probabile: nulla infatti
nel passo sembra evocare questa unità gestionale. Nel caso opposto, apparirebbe
molto interessante il fatto che tutte queste distinte unità fondiarie, sinanco
un’ulteriore non menzionata nel legato, fossero rette da un unico vilicus. Questi
risulterebbe così un generale sorvegliante e factotum del proprietario — quasi
avvicinabile ad un procurator — piuttosto che quel sovrintendente legato alla
quotidiana lavorazione e coltivazione di una sola unità fondiaria, come in genere
tendiamo a concepirlo, anche sulla scorta della lettura delle altre fonti antiche.
Certo, è sempre e solo Scevola che ci offre queste diverse prospettive, il che ci
pone qualche problema in ordine alla loro possibile generalizzazione. Esse sono
comunque da tener ben presenti, aiutandoci a meglio riflettere sulla complessità
dell’organizzazione gestionale della proprietà fondiaria romana nella prima età
imperiale ed allontanandoci così da una lettura troppo schematica degli agrimensori
romani.
Infine, in D. 34.4.31 pr. (14 dig.), incontriamo ancora un altro caso, leggiamo
il testo: Filio ex parte heredi instituto duos fundos cum mancipiis et instrumento
omni legavit: idem uxori plura legata et servos Stichum et Damam legavit: sed
cum in altero ex fundis filio praelegatis cognovisset vilicum non esse, Stichum
misit et tam rei rusticae quam rationibus fundi praefecit: quaesitum est, Stichus
utrum ad uxorem an ad filium pertineret. Respondit, cum memor erat eorum, quae
testamento cavisset, Stichum his praediis, in quae translatus est, actorem cedere
nec uxorem posse Stichum ex fideicommissi causa petere.
Anche qui, si noti, Stico è mandato nel fondo come actor, essendo in esso
mancante un vilicus: dove colpisce il lettore la rigidità delle denominazioni:
Stico non diventa il nuovo vilicus, ma, probabilmente, conserva la sua precedente
qualifica di actor, sebbene di fatto dovrebbe svolgere le mansioni del vilicus
inesistente. Ed è questo l’altro punto significativo: perché questo testo conferma la
sostanziale fungibilità di vilici e actores, per quanto concerne la gestione della res
agraria: un dato abbastanza evidente non solo nei passi di Scevola, ma anche nel
restante complesso di testimonianze.
Ma in esso si parla di due fondi: di uno abbiamo visto i problemi che esso ha
suscitato: e dell’altro che sappiamo? Dovremmo supporre che esso non ponesse
questioni e che, quindi, per questo fosse assicurata la normale presenza di un vilicus.
Aubert sostiene, a tal proposito, che sussista una distinzione di funzioni: “the vilicus
should be in charge of the res rusticae and the actor of rationes fundi”.44 Un indizio
in tal senso è offerto dall’insistenza di Scevola sulla duplice funzione attribuita al
nuovo actor, preposto sì, al posto del vilicus, alla coltivazione del fondo, ma anche
alle rationes, la parte amministrativa e molto probabilmente commerciale. Mentre
più di un indizio sarebbe l’esplicita distinzione di ruoli affermata però non da
44

A u b e r t, Business Managers, cit. (nt. 5), 191.
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Scevola ma da un altro grande giurista più tardo, Paolo, in D. 14.3.16 pr. (29 ad ed.),
dove leggiamo come il vilicus propter fundos percipiendos, non propter quaestus
proponitur. Certo si è che questa articolata panoramica ci fa intuire quanto sia stata
articolata e flessibile l’organizzazione agraria romana e la strategia perseguita dai
proprietari fondiari nella gestione delle loro terre.
5.

Com’è noto, le mie ricerche tendono sempre più a concludersi, aprendosi su
nuovi problemi, piuttosto che sciogliersi in orizzonti chiari e ben definiti. Anche
questo è il caso, giacché la ricca messe di dati che siamo venuti ricavando dai
testi di Scevola, così fortemente intrisi, anche per il modo in cui essi ci sono stati
trasmessi, della vitalità di pratiche che sembrano tuttora imporsi da discorsi ed atti
serbati nella loro immediatezza, non sembra disporsi secondo schemi chiari e ben
determinati. Tutto ci indica come la realtà cui Scevola fa riferimento sia abbastanza
difforme ed assai più complessa dagli schemi tradizionali: del resto lo avevo detto
sin dall’inizio.
Quello che però, alla fine, sorprende un po’ è che questi schemi siano
così assenti: quasi che la grande unità fondiaria gestita dal vilicus attraverso
l’utilizzazione integrata di lavoro servile e libero — quella insomma che avevamo
incontrato ancora fiorente alla fine della repubblica — due secoli dopo sia pressoché
scomparsa. Il che, probabilmente, è frutto di un’impressione sbagliata, sia per una
lettura erronea dei testi, sia per una deformazione ingenerata dal modo in cui essi
si sono venuti raccogliendo. E, in effetti, non è vero che il modello ‘classico’ della
villa sia scomparso: perché abbiamo pur incontrato grandi e meno grandi proprietà
fondiarie, insieme a masse di schiavi annessi permanentemente ai fondi e in essi
impiegati, così come abbiamo incontrato altri schiavi, collocati come vilici e,
talora, come actores, a sovraintendere alla gestione di tali fondi.
Solo che, poi, per lo più, questi vilici ed actores sembrano discostarsi dalle
funzioni–tipo che ci saremmo attesti, configurandosi non di rado, non come esecutori
di un management facente capo dal dominus, ma come controparti contrattuali di
quest’ultimo, legate a lui, non solo dal persistente stato di subordinazione servile,
ma anche da uno schema di tipo locativo. Quasi che le funzioni gestionali —
come anche la famosa questione dei rischi aziendali destinata a dar vita a tutta
la problematica della remissio — fosse scaricata sui vilici stessi. Perché una
cosa spicca per la sua assenza: ed è il totale disinteresse che Scevola (ma questo
disinteresse lo si ritroverebbe anche, per quel che m’è stato dato di vedere anche
negli altri giuristi romani, sempre sulla base di ciò che di essi ci ha trasmesso
Giustiniano) mostra per i pur non semplici problemi che derivano da una gestione
diretta dei domini tramite i loro sottoposti: quella che gli anglosassoni chiamano
agency.
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Probabilmente, anche per il tipo di relazioni che s’è riflesso nei responsa di
Scevola, in linea di massima, è valido il quadro, tracciato da Aubert, non solo in
relazione al ruolo svolto dal vilicus, ma anche al subentrare, accanto a lui, di una
figura forse meno direttamente coinvolta nella produzione agraria, quale l’actor.45
Quello che resta incerto, in questo quadro, è sino a che punto lo stesso sia stato
costretto a trasformarsi in un conductor, sia per lo stesso assenteismo strutturale del
suo dominus, sia per il vantaggio che poteva derivare dall’assunzione di una sua
più accentuata autonomia, anche rispetto ai terzi. In effetti questa idea trae origine
da un testo che mi ha sempre intrigato e che qui converrà richiamare, pur non
appartenendo a Scevola. Ma che sia pertinente è indubbio, se pensiamo che esso
appartiene ad un giurista successivo: Paolo. In D. 14.3.16 (22 ad ed.) leggiamo
infatti una singolare affermazione, secondo cui si cum vilico alicuiust contractum
sit, non datur in dominum actio, quia vilicus propter fructos percipiendos, non
propter quaestum proponitur.
Qui non rileva affatto che, di seguito, lo stesso Paolo s’affretti a precisare che
però, se il vilicus era stato praepositus anche a commerciare i prodotti del fondo,
poteva esser concessa alla controparte un’actio exemplo institoriae. Si noti, anche
in questo caso: non l’actio institoria, a segnalare comunque la relativa marginalità,
se non eccezionalità del caso. Che ancora alla fine della giurisprudenza classica,
ancora agli inizi del III sec.d.C., si ribadisse uno spazio d’azione così limitato
riconosciuto d’ordinario al vilicus, tutto sommato, non è un segno di vitalità
dell’istituto. Anche perché, di massima, l’assenteismo dei grandi proprietari non
era venuto meno, pur temperato dal fatto che non solo col ceto senatorio abbiamo
a che fare, ma con un mondo assai più ricco e articolato e, soprattutto, largamente
collegato alla miriade di centri cittadini a più diretto contatto con le campagne
circostanti. Si noti che il dato di partenza, nel testo di Paolo, scaricava sui terzi tutti
i rischi che potevano derivare da un loro avventato affidamento sulla legittimazione
negoziale del vilicus:46 certo una situazione che non poteva favorire gran ché il pur
indispensabile inserimento delle proprietà fondiarie nel reticolo commerciale che
ne faceva il necessario supporto della vita cittadina.
A questi miei dubbi corrisponde, infine, il peso, invero singolare, della
massiccia presenza dei riferimenti agli affittuari dei fondi nei testi di Scevola:
ho contato almeno sedici casi, ma probabilmente me n’è sfuggito qualcuno.47 Un
45

A u b e r t, Business Managers, cit. (nt. 5), 186 ss.
Sono aspetti che, per un contesto diverso, ho già esaminato in C a p o g r o s s i C o l o g n e s i,
Padroni e contadini, cit. (nt. 4), 183 nt. 39, 207 s. V. anche A u b e r t, Business Managers, cit. (nt. 5),
162 ss.
47
Di seguito elenco tutti i testi di Scevola in cui si parli di coloni, dei loro reliqua, o, comunque,
di affitti di fondi: cfr. D. 8.6.20 (1 reg.), D. 19.2.62 (61) pr. (7 dig.), 33.2.32.7 (15 dig.), 33.8.23.3
(15 dig.), 32.101.1 (16 dig.), 33.7.27 pr., 1, 2 (6 [16 L.] dig.), 40.7.40 pr. (24 dig.), 20.1.32 (Scaev.,
5 resp.), 16.1.28.1 (1 resp.), 33.2.38 (3 resp.), 33.7.20 pr., 1. 3 (3 resp.), 33.2.38 (3 resp.), nonché
D. 33.7.18. 4 (Paul., 2 ad Vit.). Dubbio è invece il significato di colonos in D. 7.1.58 pr. (3 resp.).
46
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numero, comunque, che parrebbe attestare la forma della conduzione come quella
corrente nella gestione delle proprietà fondiarie: una gestione, si noti, sicuramente
fondata sul lavoro schiavistico, ma che esprimeva solo un diverso equilibrio
gestionale, distinguendo più nettamente la proprietà fondiaria dalla gestione
imprenditoriale.48 Questa, però, allo stato sarebbe una conclusione avventata che io
non mi sentirei di proporre.
Tuttavia la presenza sistematica di questi riferimenti e l’assenza di qualsiasi
interesse per i pur complessi problemi giuridici che dovrebbero esser insorti proprio
a seguito dell’autonomia gestionale, ma soprattutto commerciale del vilicus (che,
si noti, era presupposta sin dai tempi di Catone), pongono a noi problemi piuttosto
seri. Essi non mi sembra però che possano trovare una risposta all’interno del pur
così ricco corpus di testimonianze offerte da Cervidio Scevola, obbligandoci ad
ampliare il nostro sguardo società agraria romana tra l’età degli Antonini e quella
dei Severi. Ma questa è una nuova storia.

48

Ma si prenda, ad es., D. 20.1.32 (Scaev., 5 resp.) e si esamini lo schema organizzativo dei fondi
in esso richiamato: una parte che si presuppone affidata ad affittuari, una parte sine colonis, affidata in
gestione ad un actor e, si specifica, quasi non fosse la situazione ordinaria, rifornita di schiavi per le
culture. Dove v’è poi la presenza di un vilicus e di suoi vicarii. Qual è lo schema organizzativo seguito
dal dominus?
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HANS–JOACHIM GEHRKE
Albert–Ludwigs–Universität, Freiburg

Historical Truth and Historiography:
The Case of Flavius Josephus
The topic of my contribution is not directly connected to the scholarly work
of Professor Iza B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t because I have been working
mainly on different fields. But there is some common ground, particularly in the
Hellenistic and the early imperial period. Presenting some ideas on one of the most
important historiographers of this epoch, may thus not be inadequate to express my
admiration and indebtedness to her work and her personality.
Flavius Josephus is an author of outstanding significance for the history of
the Jewish culture and the Jewish people within the framework of Ancient history
in general and for the archaeology of the Holy Land as well. He is thus regularly
the point of departure in many studies within these fields. But in dealing with
the author, one is usually confronted with a problem (which is, by the way, not
restricted to him alone): we historians and archaeologists always tend to pick out
of the works of Josephus those pieces of information important for our studies
and questions, just like cherries from a cake. This involves being very critical
when something does not seem compatible to us, while voluntarily taking into
consideration whatever confirms our interpretation and helps us along.
In contrast, I want to adopt a very different approach today, taking Josephus
himself as a starting point.1 He shall not be used like a stone quarry, but be in the
1

On Josephus in general see esp. G. H ö l s c h e r, ‘Josephus 2. Der Schriftsteller’, RE 18. Halbband
(1916), 1934–2000; E. S c h ü r e r, The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ. A New
English Version Revised and Edited by G. Vermes & F. Millar, Literary Editor P. Ve r m e s, Organizing
Editor M. B l a c k, vol. I, Edinburgh 1973, pp. 43–63; Flavius Josèphe, La guerre des Juifs, traduit du
grec par P. S a v i n e l, précédé par ‘Du bon usage de la trahison’, par P. V i d a l – N a q u e t, Paris 1977
(cf. the review by P. G o u k o w s k y, Revue des Études Grecques 90 [1977], pp. 88–91); S.J.D. C o h e n,
Josephus in Galilee and Rome. His Vita and Development as a Historian, Leiden 1979; T. R a j a k,
Josephus, the Historian and his Society, London 1983; H.W. A t t r i d g e, ‘Josephus and his Works’,
[in:] M.E. S t o n e, Jewish Writings of the Second Temple Period. Apocrypha, Pseudepigrapha,
Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus, Assen 1984, pp. 185–232; P. B i l d e, Flavius Josephus
between Jerusalem and Rome. His Life, his Works and their Importance, Sheffield 1988;
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spotlight as an author, being understood on the basis of his own background and
ideas. In doing so, I wish to use more strongly insights offered by recent research
in rhetoric and narratology.2 I believe that a new overall picture can be gained by
directing our reflections on the text as a whole. This can then provide a frame,
within which our critical treatment of the author needs to be situated. It is only from
this point that the validity of Josephus and thus his source value can be determined
adequately: it is then no longer necessary to find some things objectionable, while
also not expecting to find reliable information there. Then again, phenomena
previously neglected will be examined more carefully.
My contribution thus starts off with a brief characterisation of the literary
genre, to which Josephus attributes himself, namely Greek historiography or rather
historiography in Greek, as well as the traditions and rules of this genre. At the
forefront is this genre’s primary problem: the question regarding historical truth
and its feasibility. With this fundamental issue in mind I shall turn to Josephus
in a more extensive second part. For it is precisely the discourse on truth that
Josephus himself focuses on in his explicit and implicit references to the genre
of historiography. He virtually invites us to begin his contextualisation in this
genre at this point. It will thereby become apparent that in the Jewish War there
was an especially great closeness to traditionally ‘Greek’ concepts of truth and
authenticity, while when it comes to older matters, namely in the Antiquitates,
rather contrastively a very different concept of truth is underlying.
L.H. F e l d m a n, G. H a t a (eds.), Josephus, the Bible, and History, Detroit 1988; M. H a d a s –
L e b e l, Flavius Josèphe. Le Juif de Rome, Paris 1989; S. S c h w a r t z, Josephus and Judaean Politics,
Leiden 1990; S. M a s o n , Flavius Josephus und das Neue Testament, Tübingen–Basel 2000;
J. S i e v e r s, G. L e m b i (eds.), Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond, Leiden
2005; L.H. F e l d m a n, ‘Josephus’, [in:] idem, Judaism and Hellenism Reconsidered, Leiden–Boston
2006, pp. 313–342; S.J.D. C o h e n, J.J. S c h w a r t z (eds.), Studies in Josephus and the Varieties of
Ancient Judaism. Louis H. Feldman Jubilee Volume, Leiden–Boston 2007; M. T u v a l, From Jerusalem
Priest to Roman Jew. On Josephus and the Paradigms of Ancient Judaism, Tübingen 2013; W. d e n
H o l l a n d e r , Josephus, the Emperors, and the City of Rome: From Hostage to Historian, Leiden–
Boston 2014; cf. also the bibliographical overviews by A. S c h a l i t (ed.), Zur Josephus–Forschung,
Darmstadt 1973; L.H. F e l d m a n, Josephus and Modern Scholarship (1937–1980), Berlin–New York
1984 and idem, A Supplementary Bibliography, New York 1986.
2
The ‘classics’ are S.B. C h a t m a n, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and
Film, Ithaca 1978 and F.K. S t a n z e l, Theorie des Erzählens, 1979, 8th ed., Göttingen 2008; the new
‘authorities’ G. G e n e t t e, Figures I–V, Paris 1966–2002; idem, Fiction et Diction, Paris 1999, and
M. F l u d e r n i k, Towards a ‘Natural’ Narratology, London–New York 1996; eadem, Erzähltheorie.
Eine Einführung, Darmstadt 2007; eadem, ‘Experience, Experientiality, and Historical Narrative:
A View from Narratology’, [in:] T. B r e y e r, D. C r e u t z (eds.), Erfahrung und Erzählen: Historische
Sinnbildung im Pränarrativen, Berlin–New York 2010, pp. 40–72; for a first orientation see
D. H e r m a n n, Basic Elements of Narrative, Oxford 2009 and M. M a r t í n e z, M. S c h e f f e l, Ein
führung in die Erzähltheorie, 9. erweiterte und aktualisierte Auflage, München 2012; helpful for
classicists is now I.J.F. d e J o n g, Narratology & Classics: A Practical Guide, Oxford 2014.
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I. TRUTH AS A PROBLEM IN GREEK HISTORIOGRAPHY

Truth was a central and fundamental topic in Greek historiography.3 The
frequency alone with which it was made the subject of discussion reflects this.
Already the first sentence of the Genealogies by Hecataeus of Miletus (ca. 560–
480), which I want to place at the beginning of this genre, makes this abundantly
clear: ‘Hecataeus of Miletus recounts the following (hōde mytheitai): I write this in
the way that it seems true to me (alēthea), for the stories (logoi) of the Greeks are
numerous and laughable (polloi kai geloioi)’ (FGrHist 1 F 1).
The subject of this polemic is easily recognisable: the logoi of the Greeks are
the varied stories and narratives that we describe mostly as myths. They were the
creations of poets and singers already prior to Homer. They were then presented
not least in the Homeric epics, but increasingly also in various other genres, in oral
performances and in direct contact between author and audience.
While their subject matter was very diverse, they most frequently dealt with
stories situated between gods and men. However, many of these stories could be
understood as history: the Trojan War was received as a historical event, figures such
as Heracles, Achilles and Odysseus were considered historical characters. Myth
and history were far from being categorically differentiated. It is even possible to
say that it was above all here, in the world of poetry, that the Greeks communicated
and exchanged ideas about their history (or their ‘histories’ — historiai).
That historiography became prominent towards the end of the 6th century in
the way that is conveyed by the quotation of Hecataeus was due to the fact that the
question of truth had become a particularly pressing problem. Already in poetry
itself and very early on (our most ancient evidence illustrates this), a sense for the
tension between truth and authenticity (etymon) on the one hand and deception and
fraud (pseudos) on the other hand can be detected. The Muses, daughters of Zeus
and Memory, guaranteed truth — while at the same time they were able to deceive,
by pretending that the false was true.4
The Muses are goddesses, and for the Greeks the deceitful belongs not least
in the divine realm. However, it was exactly here that during the 6th century
a fundamental criticism set in from the point of view of certain poets and
intellectuals. It operated with moral and rational criteria and condemned especially
3

The following remarks are based on recent research of my own, see esp. H.–J. G e h r k e,
Geschichte als Element antiker Kultur. Die Griechen und ihre Geschichte(n), Berlin 2014 (with further
references).
4
Hesiod, Theogony 27f. (see, similarly, Pindar on Charis, Ol. 1, 30–32), cf. esp. R. K a n n i c h t,
‘Der alte Streit zwischen Philosophie und Dichtung. Zwei Vorlesungen über Grundzüge der
griechischen Literaturauffassung’, [in:] Der Altsprachliche Unterricht, 23,6 (1980), pp. 6–37;
L.H. P r a t t, Lying and Poetry from Homer to Pindar. Falsehood and Deception in Archaic Greek
Poetics, Ann Arbor 1993.
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the invented stories ascribed to the gods. Xenophanes from Colophon in Asia Minor
distinguished himself in this above all others, already pleading for a careful search
for knowledge.5 We have now entered a world of a new intellectuality oriented
towards independent rational thinking, which apparently first unfolded in Miletus,
one of the great melting pots between the Mediterranean and the Asiatic worlds.
Quickly, intellectual positions developed, differing in subject and direction.
Characteristic was primarily a marked orientation towards the truth and the critical
examination with one’s own intellect. Hecataeus, allegedly the student of one of
the most important leaders of the new way of thought, namely of Anaximander
of Miletus, expresses both principles in an introductory sentence: that ‘what seems
true to me’ does not mean a subjective arbitrariness, but the critical examination by
a rationally acting subject. Here hides the criterion for truth. With this, Hecataeus
set a precedent. The founding fathers of Greek historiography, Herodotus of
Halicarnassus and Thucydides of Athens, who followed in his footsteps and whom
we know not only fragmentarily, show this in a special way.
Here, we learn more about the concrete quest for truth. At first, it is a matter of
seeing and hearing, and thus about testimony, especially eye witnessing. This is the
basis of true knowledge. It is supplemented by the effort for reasoned judgement
(gnome) and adequate interpretation, so to speak. The strict working out of these
criteria had the consequence that recent history was privileged (because of the
witnesses). The rational examination, for example of witnesses’ accounts, but also
of other information, utilised certain structures of argumentations, refutations and
justifications that were familiar not only from philosophy, as already mentioned,
but also from lawsuits, pleading in court, or political debate. The closeness to
forensics was particularly important, just as the figure of the witness indicates.
During the 5th century, the rhetoric that was of importance in this context
experienced an increasing professionalization under the influence of widespread
processes of democratisation and here, too, many reflections repeatedly revolved
around the subject of truth. Once again the proximity between forensics and
historiography is significant. Both dealt with a rather simple notion of truth,
namely with the plain question whether a situation had taken place as claimed by
those involved or questioned. That the rhetoric in this sense was directed towards
truth was strongly emphasised by its most important teacher, the Sicilian Gorgias,
by designating truth as the ‘ornament (kosmos) of speech (logos)’.6
In court — and thus also in rhetoric — something else was also, or even
primarily, important. Already Plato called attention to it in his dialogue named after
Gorgias, and Gorgias himself was everything but unaware of this. After all, it was
all about the victory in a lawsuit. And for this it was sufficient to make the jurors
5

See, eg., Xenophanes 21 B 11. 12. 34 Diels–Kranz.
This quote is to be found in the beginning of Helenes enkomion (Gorgias 82 B 11,1 Diels–
Kranz).
6
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believe that one’s claims coincided with the truth. Suddenly, only the appearance
of truth, the likely, the probable, was important.
But by making only the appearance of truth count, one comes close to the
deceitful that already the ancient poets spoke of. This is precisely what Gorgias
recognised: in the same speech that begins with the connection between logos
and truth already mentioned, he issues a warning that many experts in logos have
produced lies and deceit in all areas. A hundred years after beginning to search for
new routes towards truth, one had in the end returned once again to where centuries
before the poets had already been.
And so it has eventually remained: there were no solutions, but extremely
creative and instructive (and for us still fruitful) debates about the forms of truth
and the possible means of finding them. Isocrates of Athens, the great teacher of
rhetoric of the 4th century, who at the same time (and justifiably) thought of himself
as a philosopher, time and again occupied himself with this topic. His recipe in the
dilemma between truth and appearance was continuous examination and control,
elenchos, known to us from the philosophy of Socrates. In practice, this meant the
precise weighing of different versions, the examination of contradictions and the
reciprocal discussion of divergent positions.
Isocrates evidently had great influence on the development of 4th century Greek
historiography. Ephorus of Cyme, who was said to be his student, as a historian
also turned towards the older epochs, thus establishing something like a sub–genre
of universal history. He tried to transfer the method of critical examination, in
terms of a questioning of witnesses, to objects, which in turn were only attested by
older narrations and traditions. Others followed him in this. Thus, the occupation
with more ancient matters always accompanied the strand of Greek historiography
in which the authors focused on their own temporal experience.
It was evidently the journey of Alexander the Great, bursting every dimension
and exceeding all expectations, that also evoked new debates and orientations in
the genre of historiography: in opposition to the rationality of critical examination
was now set — the first historian of Alexander, Callisthenes, after all a nephew of
Aristotle, and Duris of Samos are to be named here — precisely the unpredictable,
unbelievable and miraculous, as if the events could only be adequately understood
in this manner. Thereby, the understanding of truth shifted: it was important
to describe events in a way that allowed the audience to take part in them just
like an eyewitness, just as if they had been present. Truth was supposed to be
actual closeness, important was visualization and thus — in a literal sense —
dramatization: history happened before one’s eyes, like in a theatre — or in a film,
as we would say today. And the fact that none other than Angelos C h a n i o t i s
drew this parallel regarding Oliver Stone’s ‘Alexander’ is very characteristic.7 It is
thus possible also to speak of a ‘tragic’ historiography.
7

‘In the second century B.C.E., the historian Polybios criticized his fellow historian Phylarchos
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Henceforth, the lively debates of the historians took place within this
framework, whereby — in terms of ideal types — essentially two positions were
opposed: it was a matter of a rather sober focus on the events, the ‘activities’
(pragmata), as well as their adequate, and therefore truthful, determination and
presentation. Alternatively, the effort for truth was about showing events in terms
of their impact, making them tangible and visible, and allowing the audience to
take part in them both emotionally and mentally. The polemic of Polybius against
his antipode Phylarch shows this clearly — although even the pragmatist by no
means lacked the sense for the dramatic and paradox.
There are constantly also unambiguous expressions in favour of critical
reservations against the excessively fantastical and in support of a rational control
for the purpose of discovering the truth. This becomes manifest particularly in the
historical works of authors with a strongly philosophical, often primarily Stoic
orientation, such as Agatharchides of Cnidus, Poseidonius of Apameia and Strabo
of Amaseia. One may also think of Nicolaus of Damascus, who was influenced by
Peripatetic views and who brings us very close to Josephus. In any case, this — as
regards the question of truth — was the state in which Josephus came upon Greek
historiography.
II. JOSEPHUS AND THE DISCOURSE
OF TRUTH IN GREEK HISTORIOGRAPHY
II.1. TRUTH IN CONTEMPORARY HISTORY

Let us now ask whether and how Josephus positions himself in this context, and
let us begin — starting from the differentiation within the genre made here — with
recent history. This is reasonable also because we may thus begin with Josephus’
for writing in such a manner that his readers had the impression that they were eyewitnesses to what he
was narrating. Eager to arouse pity and empathy among his readers, Phylarchos talked of women
clinging to one another, tearing their hair and baring their breasts, and of lamentations of women,
children, and aged parents led away in captivity. Polybios resented all that, because he made a sharp
distinction between the treatment of the past by the tragic poet, who seeks to thrill and charm an
audience in the moment, and the historian, who seeks to educate for all time. Polybios may be right in
distinguishing between history and drama, but he is wrong in all other respects: in his assumption that
empathy can be separated from cognition, and emotion from reason, and in his assumption that drama
is less instructive than historiography. Twenty–two centuries later, audiences have the illusion that they
are eyewitnesses of events not thanks to the words of skillful narrators, but thanks to the moving
images presented to them by the directors of feature movies and documentaries. The motion picture,
the most popular form of dramatization, entertains, educates, and fills us with empathy. In this respect,
it is an ally of the historian, not a rival. The dialogue of historians with Oliver Stone indicated the
possibilities of interplay between scholarly history and the screen’ <http://www.ias.edu/about/
publications/ias–letter/articles/2013–spring/chaniotis–oliver–stone>.
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first work, the narration of the Jewish War. But let us first allow Josephus himself
to have a say by taking a closer look at the important passages of his proem.
At first he emphasises the greatness of the war, the insufficiency of previous
historiographical descriptions of this event and his own decision to improve
this. He especially stresses that former accounts exaggerated the significance
of the Romans. In contrast, he claims to aim at representing adequately also the
achievements and suffering of his people. In doing so, he was also interested in
provoking pity for them, so he says. He announces that in contrast with the rather
more frivolous works of Greek intellectuals, he was going to provide a serious
work of history based on truth and the tedious compilation of facts.
Already the first three paragraphs offer a powerful entrance: ‘Whereas the war
which the Jews made with the Romans hath been the greatest (polemon sustanta
megiston) of all those, not only that have been in our times, but, in a manner, of
those that ever were heard of; both of those wherein cities have fought against
cities (poleōn pros poleis), or nations against nations (ethnōn ethnesi); while some
men who were not concerned in the affairs themselves (ou paratuchontes tois
pragmasin) have gotten together vain and contradictory stories by hearsay (akoēi),
and have written them down after a sophistical manner (sophistikōs); (2) and while
those that were there present (hoi paragenomenoi) have given false accounts of
things (katapseudontai tōn pragmatōn), and this either out of a humour of flattery
(kolakeia) to the Romans, or of hatred (misei) towards the Jews; and while their
writings contain sometimes accusations (katēgorian), and sometimes encomiums
(enkōmion), but nowhere the accurate truth of the facts (akribes tēs historias);
(3) I have proposed to myself…to translate those books into the Greek tongue,
which I formerly composed in the language of our country…; Joseph, the son of
Matthias, by birth a Hebrew, a priest also, and one who at first fought against the
Romans myself (autos), and was forced to be present (paratuchōn) at what was
done afterwards, [am the author of this work].’ (transl. William W h i s t o n).
The benchmark is introduced straight away: it is none else than Thucydides,
who begins his great historic work in a very similar manner, by claiming that the
war he deals with was the greatest known to men.8 The universality, poleis fighting
poleis and ethnē ethnē, reminds of remarks by Thucydides about the participation
of almost all Greeks and most barbarians. And it is with virtually the same term
(‘movement’), used by Thucydides to name the dynamics of the war (kinēsis
megistē, 1,1,2), which Josephus subsequently (4) uses to describe the war–related
events, as megiston kinēma. Just like Thucydides, in this case, too, the author early
on and succinctly, but effectively draws attention to both himself and his qualities.
Regardless of the significance of the Aramaic original Josephus mentioned,9 the
8

On the greatness of war in Josephus see also Bell. Iud. 3, 4.
Unfortunately, the poor remains of early Aramaic literature do not give any hint at what such
kind of historiographical writing could have been. The only piece of storytelling in Aramaic language
9
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programmatic introductory remarks are entirely related to categories of Greek
historiography. This is signalled by numerous key words assembled in a small
space.
The important topic of eye witnessing is made clear by the repeated emphasis
on direct participation (paratuchein, paragenesthai; autos), of others or Josephus
himself.10 In contrast, mere hearsay, akoē, is presented as of only secondary
importance, a view well known from Greek tradition since Herodotus. This bears
a particular risk of becoming a rhetorically embellished presentation. Josephus,
entirely in accordance with philosophic criticism, calls it ‘Sophistic’. As regards
eye witnessing, there is the problem of distortion resulting from excessive sympathy
or ingratiation (‘flattery’) or antipathy (‘hatred’). The postulate of unbiasedness
inherent therein — best known to us from the sine ira et studio of Tacitus, which is
verbally very close to Josephus — is repeatedly emphasised strongly as part of the
Greeks’ historiographical objectives — think only of Polybius (1,14, 2–8).
Josephus correlates two rhetorical genera from the fields of forensics and
epideictics with the inappropriate negative and positive characterisations, namely
indictment (kategoria) and eulogy (enkōmion). Once again in accordance with
philosophical criticism regarding rhetorics, it is spoken of a ‘falsification of facts’
(katapseudontai tōn pragmatōn). Precisely the orientation towards the ‘actions’,
which has already been emphasised and was categorical in Greek tradition, is here
misguided, and this is marked as a violation of the commandment of truth, with
reference to lies and deception (pseudos). Tellingly, this is compared with the
‘exactness of history’ (akribes tēs historias), a notion of precision made prominent
already by Thucydides and also providing a key category of the genre. A little
later (6), Josephus speaks entirely in this sense about the ‘truth’ (alētheia) in the
treatment of pragmata. He takes them for his own and underlines his particular
efforts (epimeleia) for exactness, for the akribes. Emphasising the tediousness
of research is also part of the genre’s tradition, from the very beginning and
particularly underlined once again by Thucydides.
When Josephus concludes his programmatic remarks, about which much
remains to be said at this point, with polemic comments on the methods of Greek
intellectuals (logioi, 13–17), it would be possible to summarize this by saying that
he was able to do the historical, and thus the Greek, better than the Greeks, with
his love of truth (historia, entha chrē t’alēthē legein, history, where they must
that may give us a certain impression, the tale of Ahiqar (cf. I. K o t t s i e p e r, ‘Die Geschichte und die
Sprüche des weisen Achiqar’, [in:] O. K a i s e r, G. B u r k h a r d, Texte aus der Umwelt des Alten
Testaments, Bd. 3, Lieferung 2: Weisheitstexte II, Gütersloh 1991, pp. 320–347; I.M. K o n s t a n t a k o s,
The Tale of Ahiqar in Ancient Greece, vol. I: Origins and Narrative Material, Athens 2008; G. T o l o n i,
‘Ahiqar tra leggenda e rielaborazione letteraria. Una tradizione e i suoi riflessi’, Sefarad 73 (2013),
pp. 7–31, with further references) is quite different from what one could reconstruct as a possible
(hi)story of the Jewish war in Aramaic.
10
The importance of autopsy and eyewitnesses is also stressed in C. Apion. 49–52; Vita 361–66.
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speak truth) and his efforts regarding research (meta pollou ponou ta pragmata
sullegein, gather facts together with a great deal of pains): ‘Yet shall the real truth
of historical facts be preferred by us, how much so ever it be neglected among the
Greek historians (16).’
I may not and do not wish to pursue this philological precision work any further
at this point. However, those indications of Josephus’ very dense intertextual cross–
linking with the objectives of Greek historiography were necessary in order to
demonstrate the extent to which Josephus — with some understatements as regards
his grasp of the Greek language — places himself within this tradition. Part of this
is the frequent and often strongly polemical proclamation of very noble principles,
which the authors in the course of their own work not always or only barely met.
It is thus always necessary to examine how the author proceeds within the
work itself and in his narrative performance. Naturally, this cannot be achieved
here. I thus limit myself to sketching very briefly and with reference to the detailed
analysis just made, what Josephus has to offer in this regard. Let us start with
the important category of precision, the akribes. We detect a consistent and very
considerable endeavour for precision in dates and numbers, especially regarding
the Roman side (emperors’ dates, troops and resources11). This is accompanied by
a sense for the documentary: there are citations from letters and edicts. Numerous
topographical and geographical descriptions also show this orientation towards
exactness,12 just like the detailed depictions of social and ritual practices within
the Jewish ethnos as well as the references to Hellenistic and Roman imperial
practices and structures.13 There is much that can be confirmed from other sources
or reconstructions.
However, in the process two phenomena emerge particularly prominently;
and they would normally make it very difficult for us to still accept historical
precision at this point, much less even speak of a true account. The descriptions are
frequently vivid and anecdotally recounted to such an extent that they are barely
credible. Moreover, there are numerous exaggerations. In the process, Josephus at
times demonstrably — this applies above all to verifiable topographical details —
detaches himself from all precision. This affects above all those passages that deal

11

1, 41; 2, 168. 180. 204. 248. 345–400; 3, 70–108; 4, 491. 548. 652.
Regarding Jerusalem see e.g. 5, 136–247, cf. 2, 528–32 and, on details, 1, 39. 50. 75. 77. 118.
141–44. 150. 250. 353. 402; 2, 46. 218. 172. 305. 315. 344. 411; 5, 57. 67–70; 6, 6f., see, in addition,
3, 419–23 (Jaffa); 1, 667; 4, 452–475 (Jericho); 1, 673 (Herodeion), and, on other regions, 4, 476–485
(Dead Sea); 3, 506–521 (Sea of Tiberias); 6, 608–15 (Egypt and Alexandreia).
13
Role of the people (esp. acclamation and rituals of consensus): 1, 22. 55. 107. 207. 209. 240.
457. 552. 560. 670; 2, 1. 4; elements of Hellenistic monarchy: 1, 460 (role of friends and sungeneis).
411. 420; Roman practices and procedures: 1, 170 (cf. Ant. 14, 91). 183–85. 535–543; 2, 18f. 80.
206–14; 4, 592–601. On the Jewish practices cf. D.R. S c h w a r t z, ‘Josephus on the Jewish
Constitutions and Community’, Scripta Classica Israelica 7 (1983/84), pp. 30–52.
12
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with himself (especially the campaign of Galilee)14 and his Roman benefactors,
namely Vespasian and especially Titus. But let us beware of jumping to terms such
as manipulation, absurdity or even a kind of schizophrenia.
Let us try once more to see this in the light of the genre and the declared aim
of Josephus that we spoke of before. To begin with, it is necessary to take into
consideration that the ancient reader of historiographical reports with explicit claims
to truth was used to a lot, above all in the treatment of the persons of the authors or
their friends. Certain ways of behaviour and orientations were evidently thought of
as compatible with the aim of correct description. This was especially the case for
the vivid and clearly emotionally appealing narrative style of the so–called tragic
variant of historiography: the narration was meant to literally set the exceptionality
of reality before the reader’s eyes. This was called enargeia (‘visualization’);
and it was like putting events before the reader’s eye. Duris of Samos, one of the
founding fathers of this school, spoke of the ‘imitation’ (mimēsis) of events, and
this meant presenting a story like in a dramatic performance. The aim was thus, if
you like, an artificial authenticity.15 This may appear questionable to us today, but
in the theory and practice of Greek historiography it was a legitimate literary tool
that was compatible with the reference to truth.
In this especially, Josephus was an expert: the vividness of his descriptions
and the literal setting before one’s eyes goes as far as the evocation of sensual
experiences. Even today it is possible to feel drawn into the events if one simply
surrenders to the narrative style.16 If one has to deplore that only fragments remain
of the ‘tragic’ manner of historiography of Hellenism polemically criticised by
authors such as Polybius, Josephus, in my view, can be considered a fully preserved
exemplum — comparable to the Roman historian Livy.17 In addition, in this way
he can make certain stories so distinctively visible that with them he is able to
exemplarily condense a certain message. This is connected to his central aim.
I pick out an extreme story from the time of the siege of Jerusalem (6,199–
219), of which Josephus himself says: ‘I am going to relate a matter of fact, the like
to which no history relates, either among the Greeks or Barbarians. It is horrible
(phrikton) to speak of it, and incredible (apiston) when heard (199).’ In order to
14

This is particularly problematic, esp. the stories about Josephus role in defending Iotapata and
his contact with the Roman commanders (3, 158–288. 316–408). The apologetic tendencies are here
extremely strong; on these tendencies in general see below note 25.
15
On enargeia see G e h r k e, loc. cit. 92 and cf. esp. J. M a r i n c o l a, ‘Polybius, Phylarchus, and
“Tragic History”: A Reconsideration’, [in:] B. G i b s o n, T. H a r r i s o n (eds.), Polybius and his
World. Essays in Memory of F. W. Walbank, Oxford 2011, pp. 73–90.
16
See, for instance, the battle of the rafts on the lake of Tiberias, evoking pathos (3, 522–31), the
description of a flight (4, 107–109), or the characterization of an ominous thunderstorm (4, 287).
17
One may note, in this respect, that Hieronymus called Josephus a ‘Graecus Livius’ (Ep. 22,
35.8; vgl. H. S c h r e c k e n b e r g, Die Flavius–Josephus–Tradition in Antike und Mittelalter, Arbeiten
zur Literatur und Geschichte des hellenistischen Judentums 5, Leiden 1972, pp. 91f.).
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effectively illustrate the great famine, he recounts the story of a woman (who, by
the way, is described precisely by name and place of origin), who slaughtered, fried
and ate her own son, still an infant, and even asked others to share the meal. At the
same time, she considered this a symbolic action, which would transmit the whole
suffering of the Jews (sumphorai Joudaioi) as ‘tidings’ (muthos) (207).18
In full linguistic correspondence with the diction of Hellenistic historiography
(Josephus even uses the term of the monstrous, the terateuesthai, 200) Josephus, in
the face of the incredibility of the story, professes himself to it as an actual event,
as part of the facts (erga). He explicitly stresses that there are many witnesses to
confirm it (200). By this story above all, Josephus can clarify the sufferings his
hometown (patris) was in truth forced to endure. At this point, too, with the term of
suffering, the pathē, we come very close to the intended effect of the tragic school
of Hellenistic historiography.
Josephus uses this story — and thereby this specific method of historiography
— in order to exemplarily provide his essential explanation for the sufferings of
his people just mentioned: the responsibility for the perversion just described lies
with the fanatics participating in the civil war, in the stasis (6, 204). The enemies,
the Romans, whose hatred of the fanatics is growing, show greater mildness —
representing an almost human sentiment. At the same time, the Roman general
Titus is able to justify himself in the face of God, since the fanatics were to blame
(215).19
A very similar tendency is reflected in the entire narrative arrangement of the
historical work. Josephus repeatedly and pointedly refers to the pragmata, which
for him is virtually a ‘law’ (nomos), an unshakeable rule of historiography (5, 20)
— an explicit reference to Polybius, by the way. In doing so, he attaches great
importance to giving every reader the chance to form his own judgement being
confronted with these pragmata (5, 257). This did of course not rule out that the
historian had his own opinion, which he put forward emphatically and with all
means of rhetorical and literary manipulation. But every educated reader — who
was above all rhetorically educated — was familiar with this, at the latest since the
time of Gorgias and Isocrates. He knew how to deal with this.
In any case, the account of Josephus follows even in its long lines the various
events that are consistently narrated in a vivid and comprehensible manner. It is
characteristic that there is no trace of a denial of contradictions as they are often to
18

An important interpretation of the passage, underlining the intertextual and conceptual relations
to the Deuteronium and to Greek drama as well, is presented by K.M. K l e i n, ‘Flavius Josephus,
Hieronymus und die Eroberung Roms 410 n. Chr.’, Klio 98.2 (2016), forthcoming.
19
On these aspects of the stasis among the Jews see esp. 2, 462–65; 4, 128–134. 177–184 (with
intertextual references to Thucydides’ ‘pathology’ [3, 82–3] in 4, 131–2); on the regime of terror, see
4, 355–365. 380–388, on the tyrannical aspects, see 4, 393–397. 503–544. 556–584; on Titus’
contrasting clementia (that even causes mistakes), see esp. 4, 92. 103–105; 5, 128–29. 329. 334f. on
the contrast between Jews and Romans see also 5, 285. 306. 348–353; 6, 20.
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be found in reality. The great familiarity with the pragmatic side of history led to
insights that were based on experience and gave great plausibility to the historical
reconstruction: think only of the clear description of a sequence of events, a process,
in which political extreme positions blow up in a political conflict (2, 9ff.); or the
sober and apt analyses of power, especially regarding Roman power.20
The long lines in the historiographical report develop into narrative complexes
that follow one upon the other, heading for the catastrophe. One could speak of
six big sections: the Herodes–drama, the journey into war, the prelude in Galilee,
the war as civil war (stasis), Jerusalem under siege, the postlude, especially in
Masada. These are literally complexes that are interconnected within their own
inner structure as well as among one another by all available means of rhetoric and
literary composition.
Similarly to the separate stories talked about earlier, here, too, a direct
involvement of the reader is aimed at. Once again the term of the tragic is
particularly suited to characterise the sequence of events. This becomes manifest
already in the first book, which deals mainly with Herodes and his family. In this
case one might even speak of an increasing dynamic of the dramatic and tragic.
There is, so to speak, a set of tragedies — and Shakespeare would have been able
to find the subject matter for several ‘histories’ at a time here. It is significant
that the European theatre literature has made a number of borrowings from this
material.21 Here, too, the modern reader will quickly be irritated at the excessive
dramatizations, the production of shivers and dread, the brutal, the incredible, the
unexpected, the peripeties and catastrophes.
But it needs to be kept in mind that it was not the classic–classicistic drama
whose example was followed, but the tragic, as exemplified by Seneca with all his
pathos. Once again we come upon the principles of mimetic visualization, familiar
to the reader and probably required by him in order to be able to adequately imagine
the reality represented. Besides, this dramatic nature offered two further aspects
that particularly characterised the historic vision of Josephus.
However glaring the tragic may seem, it is not necessarily one–sided, but even
enhances ambivalence regarding the historic judgement. Persons and events may
be presented vividly and one–sidedly; the dramatic will always, per definitionem,
and above all in the rhetorically exaggerated form common at the time, also put
forward an opposite standpoint, an audiatur et altera pars. Especially in view of
the fact that history knows no black–and–white, but only tones of grey (Thomas
N i p p e r d e y22), this needs to be recorded: the very brief concluding judgement

20

2, 356: Pompeius as the beginning of Roman rule over Judea; speech of Agrippa: 2, 345–401.
See now E. B a l t r u s c h, Herodes. König im Heiligen Land. Eine Biographie, München 2012,
pp. 358–367.
22
‘Die Grundfarben der Geschichte sind nicht Schwarz und Weiß, ihr Grundmuster nicht der
21
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about Herodes, arranged rhetorically in an antithesis by means of chiasmus and
variatio, demonstrates this (1, 664–65):
‘Now as for his fortune, it was prosperous in all other respects, if ever any
other man could be so, since, from a private man, he obtained the kingdom, and
kept it so long, and left it to his own sons; but still in his domestic affairs he was
a most unfortunate man.’ The superlative of the positive in view of the political
success is skilfully described and thus given particular weight from this point of
view. To this corresponds the greatest misfortune in private affairs, which with
a superlative (atuchestatos) gives the conclusion with a bang.
These connections become even more distinctive in view of the underlying
tragedy which the entire work with the enhancements and links mentioned
eventually describes: the tragedy of the Jewish people,23 experienced by the author
himself, as suffering and compassion, which could not have been presented more
successfully with the literary and rhetorical means of his time. The dialectic of
the dramatic allows even the major antagonists of Josephus, the fanatics, Sicarii,
robbers and tyrants, to keep their very own heroism.24 But much more is at stake
here, and thereby a new dimension is opened up for the discourse of truth.
Regarding Josephus’ intentions, his apologetic tendencies have been noted,
and justifiably so.25 Many Jews must have considered him a traitor and collaborator,
and he had to respond to this. However, if we take him seriously as a priest and
prophet, as a pious representative of the Jewish elite — and as such we have to
consider him first of all — then the catastrophe with the destruction of the temple
was for him also a problem of faith, affecting the bond between God and his
people. Just like the Babylonian captivity, it was in need of an explanation, and the
explanative mechanism — it was due to divine punishment, since the people had
violated the covenant — can be grasped also at this point. Josephus can ascribe
the responsibility to the fanatics, while at the same time presenting the Romans
as executors of God’s will, who in the face of God show more respect than some
Kontrast eines Schachbretts; die Grundfarbe der Geschichte ist grau, in unendlichen Schattierungen’
(Deutsche Geschichte 1866–1918. Zweiter Band: Machtstaat und Demokratie, München 1998, p. 905).
23
See esp. 1, 9. 12. 27; 5, 20; there are paradigmatic stories that illustrate this tragic, see, e.g., the
suicide (after the murder of his whole family) of Simon of Skythopolis who had to opt between his
identities as a Jew and as a citizen of Skythopolis. The vivid presentation of this fate reminds of the
Ludovisi Gaul!
24
See esp. 3, 317–322; 5, 346; 6, 12–14; and, of course, the famous story of Masada (7, 152–406).
25
G. S t e r l i n g, Historiography and Self–Definition: Josephos, Luke–Acts, and Apologetic
Historiography, Leiden 1992, pp. 308ff.; L. G r a b b e, Judaism from Cyrus to Hadrian, London 1994,
pp. 10ff.; K.–S. K r i e g e r, Geschichtsschreibung als Apologetik bei Flavius Josephus, Tübingen
1994; G. M a d e r , Josephus and the Politics of Historiography. Apologetic and Impression
Management in the Bellum Judaicum, Leiden 2000; U. R a p p a p o r t, ‘Josephus’ Personality and the
Credibility of his Narrative’, [in:] Z. R o d g e r s (ed.), Making History. Josephus and Historical
Method, Leiden 2007, pp. 68–81.
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Jewish groups.26 In doing so, Josephus keeps to the tradition of his fathers and his
piety, even in turning towards the Romans.
However, this confession has no triumphalist traits, but grasps the truly
tragic dimension of the catastrophe of the people of Israel: the means of tragic
historiography, brought to perfection in the Jewish War, offer the possibility of
adequately presenting this historic situation — truthfully, so to speak. And thus, we
ought to read the conclusion of this work as more than a mere claim: ‘And her we
shall put an end to this our story…Of which history, how good the style is, must
be left to the determination of the readers; but as for its agreement with the facts,
I shall not scruple to say, and that boldly, that truth (alētheia) hath been what I have
alone aimed at through its entire composition’ (7, 454–55).
II.2. THE RELIGIOUS DIMENSION OF TRUTH AND THE EARLIER HISTORY

Taking this religious core as starting point for the interpretation has
consequences also for the concept of truth. This was clear already among the Greeks
of the archaic period, when poets were confronted by goddesses who took liberties
when it came to the truth, and when philosophers tried to found their own clarity.
Here, however, in the Jewish environment, God leaves no doubt that he stands for
truth. And even though Josephus follows the discourse about truth as represented
by Greek historiography until the end, his idea of this inherent truth never wavers.27
This always needs to be kept in mind, even in the sentence cited above.
These fundamental principles of truth as determined by faith are a constant
factor in the entire work and result in an individual and special quality. This affects
not least the veracity of prophecies, above all the great prediction of Josephus
himself, according to which Vespasian will be emperor, a centrepiece of the work.
In this story, too, God takes action (e.g. as regards Caligula, 2, 186.201–203); and
Josephus himself in his speech before the walls of besieged Jerusalem (5, 375–
419) reminds of the history of Israel with its God, its ‘ally’ (summachos, 376).
This confronts us with a concept of truth that differs greatly from that of Greek
historiography; it can even be said that the absolute here steps in front of the
relative.
Significantly, this becomes particularly manifest in the second great work of
Josephus, the Jewish Antiquities, which in the manner of a Greek universal history
covered everything from the beginnings down to his own time.28 As we have already
26

See esp. 2, 539; 3, 351–54; 4, 104. 184. 318–325. 501; 5, 19–20. 60. 412. 566.
On the concept of truth in the Hebrew Bible as related to the Hellenistic world cf., for instance,
G. K i t t e l, G. F r i e d r i c h (eds.), Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Studienausgabe,
Stuttgart u.a. 1990, Bd. I, pp. 233–239.
28
On this work see now esp. M. F r i i s, Josephus Antiquitates 1–11 and Greco–Roman Historio
graphy, Copenhagen 2015; cf. also S. M a s o n, ‘Introduction to the Judean Antiquities’, [in:]
L.H. F e l d m a n, Judean Antiquities 1–4, Leiden u.a. 2000, pp. XII–XXXVI; R. W e b e r, Das ‘Gesetz’
27
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seen, for the Greeks the question of truth arose here in a unique way due to the
old age. It is at this very point that Josephus opens up an individual dimension at
the very beginning of his work. In the proem, he proclaims his intention to have
a general account of Jewish history, dealing especially with the laws and wars of
this people, follow his treatise of the revolt. In doing so, he would base himself
on the Holy Scriptures of the Jews and translate them. It is for this reason that he
reminds of the translation of the Septuagint in the reign of Ptolemy II.
This time, the model is not Thucydides, but the Bible. This is remarkable and
immediately results in a specific consequence. By turning the Torah in this manner
into a work of history, even the single true Jewish work of history, Moses, considered
in Hellenism as the law–giver of the Jews (in the sense of the Greek figure of the
nomothetēs), becomes an author and therefore also — besides, or even with the
philosophical and ethical components of this profession — a historiographer of
the early period above all. It is this point especially that Josephus conveys clearly,
thereby establishing a significant distinction from the poets, who, as we have seen
above, created the early Greek history:
‘And now I exhort all those that peruse these books, to apply their minds to
God; and to examine the mind of our legislator, whether he hath not understood
his nature in a manner worthy of him; and hath not ever ascribed to him such
operations as become his power, and hath not preserved his writings from those
indecent fables (aschēmonos muthologias) which others have framed, although, by
the great distance of time when he lived, he might have securely forged such lies
(pollēn eichen adeian pseudōn plasmatōn); for he lived two thousand years ago; at
which vast distance of ages the poets themselves have not been so hardy as to fix
even the generations of their gods (tas genēseis tōn theōn), much less the actions of
their men (tas tōn anthrōpōn praxeis), or their own laws. As I proceed, therefore,
I shall accurately (akribōs) describe what is contained in our records (anagraphais),
in the order of time that belongs to them; for I have already promised so to do
throughout this undertaking (pragmateia); and this without adding (prostheis) any
thing to what is therein contained, or taking away (paralipōn) any thing therefrom’
(1,15–17).
The truth of even the oldest reports is guaranteed in this case not only by
the author’s old age, but above all by his orientation towards God and his ethos
of truthfulness connected with this precisely. Those matters for which the Greek
poets could be and in fact were reproached (e.g. in the philosophical criticism of
the 6th century mentioned already) are avoided, even though precisely because
of the old age the author could easily have made inventions. It is precisely the
bei Philon von Alexandrien und Flavius Josephus. Studien zum Verständnis und zur Funktion der Thora
bei den beiden Hauptzeugen des hellenistischen Judentums, Frankfurt a. M. 2001; L.H. F e l d m a n,
‘Parallel Lives of Two Lawgivers: Josephus’ Moses and Plutarch’s Lycurgus’, [in:] idem, loc. cit.
(note 1; 2006), pp. 523–556.
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terms aschēmōn muthologia and pseudē plasmata used here, that were constantly
employed in the Greek debates — also regarding an excessively imaginative and
poetic (and tragic) historiography. Josephus uses their words, but he also triumphs
in a further manner over them, because he overcomes the simple polemic, thanks
to more clear and better criteria for truth: the old age and the religiously influenced
and at the same time philosophically understandable ethos of the author, or rather
the source. Thus, his work of history — he here uses the characteristic term factual
report (pragmateia) — is nothing else than a ‘precise’ retelling (here, in turn, he
uses the word akribes familiar to us).
Insufficient time remains to confront the actual method of Josephus with the
programmatic statements with reference to the entire work. There too, just as in the
case of the Bellum, we would encounter many surprises. But here also we first of
all need to take him seriously in his religious environment. He legitimately had to
see a great advantage in the Jewish tradition as opposed to the Greek. For that these
Greek traditions were not of old age and were in any case plasmata, creations of
poets, that merely suggested old age, is a fact we can confirm without reservations.
Whether the Jewish history is truly in a better position I leave to the experts on the
Hebrew Bible to decide. For Josephus, this was no question at all.
In his treatise against Apion he continued this criticism: the advantage of
Jewish tradition is precisely that it was written down early on. Since to them, in
contrast, documentary evidence was lacking, the Greek historians were said to have
depended upon assumptions, offering deeply conflicting versions of particularly
the early times: it is thus that they had missed the truth.29 In this manner, Josephus
was able to reveal mercilessly the reconstruction problems of early Greek history.
It remains to be seen who will judge him. At the least he offers a highly instructive
example for fruitful and substantial discussions on truth, carried out in the context
of various cultural and religious traditions. He was integrated into the Greek
discourses30 while at the same time transcending and overcoming them.

29

C. Apion. 1, 9–22, see also Bell. Iud. 1, 16 and cf. H. C a n c i k, ‘Geschichtsschreibung und
Priestertum im Vergleich von orientalischer und hellenischer Historiographie bei Flavius Josephus,
contra Apionem, Buch I’, [in:] E.L. E h r l i c h, B. K l a p p e r t, U. A s t (eds.), Wie gut sind Deine
Zelte, Jaakow...Festschrift zum 60. Geburtstag von Reinhold Mayer, Gerlingen 1986, pp. 41–62;
S.J.D. C o h e n, ‘History and Historiography in the Against Apion of Josephus’, [in:] A. R a p o p o r t –
A l b e r t (ed.), Essays in Jewish Historiography: In Memoriam A.D. Momigliano, Middletown 1988,
pp. 1–11.
30
The idea of a Graeco–Roman audience as addressee of Josephus’ works is stressed by
S. M a s o n, ‘Flavius Josephus in Flavian Rome. Reading On and Between the Lines’, [in:] A.J. B o y l e,
W.J. D o m i n i k (eds.), Flavian Rome: Culture, Image, Text, Leiden 2003, pp. 559–89, and idem, ‘Of
Audience and Meaning. Reading Josephus’ Bellum Iudaicum in the Context of a Flavian Audience’,
[in:] J. S i e v e r s, G. L e m b i (eds.), Josephus and Jewish History in Flavian Rome and Beyond,
Leiden 2005, pp. 71–100.
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Does this help us in our own search for the truth, in our historical and
archaeological reconstructions? In the critical and rational analysis of findings
and texts we should not lag behind the ancients. Our texts, too, are literally
shaped to a great degree and in a dramatic manner. We can neither take them at
face value, nor simply discard them just because they do not suit us. We need to
understand them first from within themselves, and only after close examination,
after the manner of the Greek elenchos, separate the incredible from the plausible,
if possible. The search for the truth, however, will ever remain our task.
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The Ptolemaic Ordinance of 118 BC
on the Jurisdiction of Royal and Egyptian Courts
INTRODUCTION

Since its publication by Bernard P. G r e n f e l l and Arthur S. H u n t in 1902,
the prostagma of Ptolemy VIII Euergetes II and his two Cleopatras (II&III) on the
jurisdiction of the different Ptolemaic law courts still operating1 has not ceased
to provoke the curiosity of historians, jurists and papyrologists, intrigued by the
pluriformity of legal and judicial systems or harboring a particular interest in issues
like ethnicity or multiculturalism.
Belonging to a cluster of 46 related decrees (prostagmata) promulgated on the
th
28 of April 118 BC (better known as ‘the Amnesty Decree of 118’),2 our ordinance
stipulates which court was to be competent for which cases, provided the latter were
issuing from Greek or Egyptian contracts. The gist of it seems to be that henceforth
the language of the contract became decisive for the kind of court the litigants had
to call on, as well as for the specific national legislation the courts were expected to
apply. Along these lines, suits based on Greek contracts were to be brought before
the royal court of the chrematists, whereas Egyptian documents would become the
exclusive domain of the laokritai, administering justice according to the traditional
Egyptian ‘laws of the country’. But in fact, things were not as simple as that.
On first thought it seems strange that the prostagma focuses only on conflicts
resulting from contracts. Yet, as has been pointed out by Katelijn Va n d o r p e,3 in
1

P.Tebt. I 5, ll. 207–220: B.P. G r e n f e l l, A.S. H u n t & J.G. S m y l y (eds.), The Tebtunis
Papyri, London 1902, pp. 17–58.
2
See P. N a d i g, Zwischen König und Karikatur. Das Bild Ptolemaios’ VIII. im Spannungsfeld der
Überlieferung, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 97, München
2007, pp. 101–109.
3
K. Va n d o r p e, ‘Een geluksindex voor de oudheid? Grieks–Romeins Egypte doorgelicht’,
Tetradio 23 (2014), pp. 63–79, esp. 70–72; already to the same extent but less outspokenly:
‘A Happiness Index for Antiquity? Hellenistic Egypt as a Case–study’, [in:] S. B u s s i (ed.), Egitto
dai Faraoni agli Arabi. Atti del convegno ‘Egitto: amministrazione, economia, società, cultura dai
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their daily lives Greeks as well as Egyptians were primarily concerned about their
property and assets. To a certain extent that might explain the central role played
by contracts in their mutual dealings and in the tasks to be performed by their
respective law courts. There is also the fact, emphasized by Erwin S e i d l, that in
Ptolemaic lawsuits document–based evidence (‘Urkundenbeweis’) was considered
the regina probationum.4
For all their diversity, the 46 decrees invariably show that in the late second
century BC, the Ptolemies were desperately gasping for breath. Decades of
external wars and dynastic conflicts had led to a situation of chronic anarchy. The
once flourishing maritime Empire had collapsed long since, barely maintaining
Cyprus and the Cyrenaeca as precious relics of a glorious past, while the Egyptian
homeland had become prey to disorder and lawlessness. The general confusion,
especially from about 180 on, has recently been described once more by Christelle
F i s c h e r – B o v e t in her Army and Society in Ptolemaic Egypt.5 The measures
taken by Ptolemy VIII only two years before his death must have seemed the last
chance for a society at the brink of exhaustion. Apparently the country had also gone
through a period of judicial disarray. By issuing the prostagma on the law courts
the Ptolemaic government manifestly wanted to reestablish a certain stability in the
administration of justice, in order to protect the population from further turmoil and
legal disorder, and to preserve the state apparatus from impending disintegration.
The present discussion, dedicated to the bright memory of Professor Iza
B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t (1917–1995), once a familiar and welcome guest in
Leuven, will focus on the following aspects: 1) the decree’s original wording as
a conditio sine qua non for a correct understanding and interpretation; 2) a close
analysis of the ‘reestablished’ text, its structure, somewhat puzzling phraseology,
and specific terminology; 3) a few concluding remarks, first about Egypt’s mixed
society and the designations ‘Greek’ and ‘Egyptian’; then on the fate of the law
courts involved; finally concerning the supposed and (presumably) real aims of
Ptolemy VIII.

Faraoni agli Arabi. Égypte: administration, économie, société, culture des pharaons aux Arabes’,
Milano, Università degli Studi, 7–9 gennaio 2013, Pisa–Roma 2013, pp. 91–103, esp. 96 and 99.
4
E. S e i d l, Ptolemäische Rechtsgeschichte, Ägyptologische Forschungen 22, Glückstadt–
Hamburg–New York 1962, p. 92. See also J. M é l è z e M o d r z e j e w s k i, Loi et coutume dans
l’Égypte grecque et romaine, The Journal of Juristic Papyrology. Supplement 21, Warszawa 2014,
p. 179: ‘rares sont en Égypte les procès civils que n’accompagne aucun document écrit’.
5
Ch. F i s c h e r – B o v e t, Army and Society in Ptolemaic Egypt, Armies of the Ancient World,
Cambridge–New York 2014, pp. 98–105. Bibliographical references are given by M.M. A u s t i n, The
Hellenistic World From Alexander to the Roman Conquest. A selection of ancient sources in transla2
tion, Cambridge 2006 , p. 502. See also W. H u ß, Ägypten in hellenistischer Zeit 332–30 v.Chr.,
München 2001, pp. 537–670, passim: ‘VII. Der Niedergang des Reichs (180–80)’.
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1. ESTABLISHING THE ORIGINAL WORDING

Part of a long copy written on the back of an earlier piece,6 our fragment comes
from a crocodile mummy cartonnage discovered in the necropolis of Umm el–
Baragat, ancient Tebtynis. Made in the office of Menches, the kômogrammateus
(village scribe) of Kerkeosiris, the text was destined for local use.7 According to
some scholars, the wording of the decrees appears to have been abridged, resulting
in some more or less serious textual gaps.8 Whereas certain parts are slightly,
some others more seriously mutilated, column ix, including lines 207–220, was
preserved in a comparatively good state. Marred, nevertheless, by a number of
abbreviations and omissions of letters, erasures and interlinear additions, the
writing makes a somewhat careless impression, at times even hampering a proper
or, at least, easy comprehension.9 It seems beyond doubt, at any rate, that not the
original redactor, but rather the copyist who happened to work in the said village
is to be blamed for the mediocre quality of the text. Especially in our fragment he
appears to have made some typical errors, in particular one or two haplographies,
due to the repetition of identical or similar words or phrases.
After a careful inspection of the papyrus, whose condition had obviously
deteriorated in the meantime, the text as given in the editio princeps, P.Tebt. I 5,
ll. 207–220, was basically endorsed with only a few corrections by Marie–Thérèse
L e n g e r (C.Ord.Ptol. 53). Published in 1964, Lenger’s book was reprinted with
addenda in 1980.10 Due to its historical import, our text, apart from this critical
reedition in the full sense of the word, has regularly been reprinted, translated and
(more or less exhaustively) discussed.11
6

‘In reality nothing more than a mere copy written on the back of a discarded papyrus’:
P.W. P e s t m a n, ‘The Competence of Greek and Egyptian Tribunals according to the Decree of 118
B.C.’, Bulletin of the American Society of Papyrologists 22 (1985), pp. 265–269, esp. 266.
7
See G r e n f e l l & H u n t, P.Tebt. I (cit. n. 1), ‘Preface’, pp. v–x, and introduction to no. 5,
pp. 17–20; M.–Th. L e n g e r, Corpus des Ordonnances des Ptolémées. Réimpression de l’édition
princeps (1964) corrigée et mise à jour, Mém. Académie Royale de Belgique, Cl. des Lettres 64. 2,
Bruxelles 1980, introduction to no. 53, pp. 128–130.
8
See esp. G r e n f e l l & H u n t, P.Tebt. I 5 (cit. n. 1), p. 18. Cf. A u s t i n, The Hellenistic World
(cit. n. 5), p. 502.
9
On the clumsy character of the document, see esp. P e s t m a n, ‘Competence’ (cit. n. 6), p. 266.
10
L e n g e r, C.Ord.Ptol. (cit. n. 7), pp. 128–158, no. 53.
11
Reprints and/or translations (mostly with short comments or within the context of a more
comprehensive study): Chrest.Mitt. 1: L. M i t t e i s, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde
II 2, Leipzig 1912; Jur.Pap. 75: P.M. M e y e r, Juristische Papyri, Berlin 1920; Sel.Pap. 210:
A.S. H u n t & C.C. E d g a r, Select Papyri II, Loeb Classical Library, London–Cambridge (MA) 1934;
S e i d l, Ptolemäische Rechtsgeschichte (cit. n. 4), p. 13; M. D a v i d & B.A. v a n G r o n i n g e n,
Papyrological Primer, Leiden 19654, no. 57; J. [M é l è z e] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et
laocrites’, [in:] J. B i n g e n, G. C a m b i e r & G. N a c h t e r g a e l (eds.), Le monde grec. Pensée,
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We start by rendering what might be called the ‘first standard version’, i.e.
the version of the editio princeps taking into account the corrections proposed by
Lenger as well as some other (early) comments, representing, as it were, the first
move in the study of the document. The underscored words printed in bold on l. 209
faithfully reproduce the manuscript but are problematical, in so far as they seem to
constitute a dittography, a superfluous literal repetition of part of ll. 207–208.
Προστετάχασι δὲ καὶ περὶ τῶν κρινομένων Α[ἰ]γυπτίων | πρὸς Ἕλληνας καὶ
περὶ τῶν Ἑλλήνων τῶν [π]ρὸς τοὺς | Αἰγυπτίους ἢ Αἰγυ(πτίων) πρὸς Ἕλληνας,
γενῶν πάντων, || πλὴν τῶν γεω(ργούντων) βα(σιλικὴν) γῆν καὶ τῶν ὑποτελῶν καὶ
τῶν | ἄλλων τῶν ἐπι`πε´πλεγμένων ταῖς προσόδοις, τοὺς | μὲν καθ᾿ Ἑλληνικὰ
σύμβολα συνηλλαχότας | Ἕλλησιν Αἰγυπτίους ὑπέχειν καὶ λαμβάνειν | τὸ δίκαιον
ἐπὶ τῶν χρηματιστῶν. ὅσοι δὲ Ἕλληνες || ὄντες συνγράφονται κατ᾿ Αἰγύ(πτια)
συναλλάγματα | ὑπέχειν τὸ δίκαιον ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν κατὰ τοὺς | τῆς χώρας
littérature, histoire, documents. Hommages à Claire Préaux, Bruxelles 1975, pp. 699–708, esp. 700–
701 and 707 (= J.M.M., ‘Un partage de compétences’ [Chapitre viii], [in:] J.M.M., Droit et justice dans
le monde grec et hellénistique, The Journal of Juristic Papyrology. Supplement 10, Warszawa 2011,
pp. 179–192, esp. 181–182 and 190); S.M. B u r s t e i n, The Hellenistic Age from the battle of Ipsos to
the death of Kleopatra VII, Cambridge 1985, no. 107, esp. pp. 140–141; P.W. P e s t m a n, The New
Papyrological Primer, being the Fifth Edition of David and Van Groningen’s Papyrological Primer,
Leiden 1990, pp. 85–86 no. 8; R.S. B a g n a l l & P. D e r o w, The Hellenistic Period. Historical
2
Sources in Translation, Malden (MA)–Oxford–Carlton (Victoria) 2004 , no. 54, esp. pp. 99–100;
A u s t i n, The Hellenistic World (cit. n. 5), no. 290, esp. pp. 506 and 508; J. M é l è z e
M o d r z e j e w s k i, Le droit grec après Alexandre, L’esprit du droit, Paris 2012, p. 111 no. 6 (with
additional bibliography p. 179); M é l è z e M o d r z e j e w s k i, Loi et coutume (cit. n. 4), pp. 178–179
n. 22; J. M é l è z e M o d r z e j e w s k i, ‘Chrêmatistai and laokritai’, [in:] J.G. K e e n a n, J.G. M a n n i n g
& U. Y i f t a c h – F i r a n k o (eds.), Law and Legal Practice in Egypt from Alexander to the Arab
Conquest. A Selection of Papyrological Sources in Translation, with Introductions and Commentary,
Cambridge–New York 2014, pp. 476–477 no. 10.1.4.
Discussions: L. W e n g e r, ‘Rechtsurkunden aus Tebtynis’, Archiv für Papyrusforschung 2 (1903),
pp. 483–514, esp. 489–494; O. G r a d e n w i t z, ‘Das Gericht der Chrematisten’, Archiv für Papyrusforschung 3 (1903), pp. 23–43, esp. 40–42; G. S e m e k a, Ptolemäisches Prozessrecht. Studien zur
ptolemäischen Gerichtsverfassung und zum Gerichtsverfahren I, München 1913, pp. 138–148;
M i t t e i s, Grundzüge II 1, pp. 6–7; S. W a s z y ń s k i, ‘Die Laokriten’, Archiv für Papyrusforschung 5
(1913), pp. 1–22, esp. 18–21; R. T a u b e n s c h l a g, The Law of Greco–Roman Egypt in the Light of
2
the Papyri 332 B.C.–640 A.D., Warszawa 1955 , pp. 19–20, 479–483; H.J. W o l f f, Das Justizwesen
der Ptolemäer, Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 44, München
2
1970 , pp. 87–88, 180–181, 204; J. [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’,
pp. 699–708 (article reprinted with slight modifications, a few supplementary references, and an
additional endnote [p. 192 n. 33], as Chapter viii [‘Un partage de compétences’] of Droit et justice,
pp. 179–192; cf. M é l è z e M o d r z e j e w s k i, ‘Chrêmatistai and laokritai’, pp. 471–472);
P e s t m a n, ‘Competence’ (cit. n. 6); H.–A. R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben im ptolemäischen
und römischen Ägypten. An der Schnittstelle griechischen und ägyptischen Rechts 332 a.C.–212 p.C.,
Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Abhandlungen der Geistes– und
Sozialwissenschaftlichen Klasse (AM–GS), Jg. 2011 Nr. 8, Stuttgart 2011, passim; [M é l è z e]
M o d r z e j e w s k i, Loi et coutume (cit. n. 4), pp. 178–181.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

THE PTOLEMAIC ORDINANCE OF 118 BC

445

νόμους. τὰς δὲ τῶν Αἰγυ(πτίων) πρὸς τοὺς | αὐτοὺς <Αἰ>γυ(πτίους) κρίσεις μὴ
ἐπισπᾶσθαι τοὺς χρημα(τιστὰς), | ἀλλ᾿ ἐᾶν ⟦κριν⟧ διεξάγεσθαι ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν
κατὰ τοὺς || τῆς χώρας νόμους.

L. 211: the editio princeps simply has ἐπιπεπλεγμένων, just like D a v i d &
Va n G r o n i n g e n (Papyrological Primer [cit. n. 11] 57), M i t t e i s (Chrest.
Mitt. 1), M e y e r (Jur.Pap. 75), and P e s t m a n (New Papyrological Primer [cit.
n. 11] 8), but Plate III in P.Tebt. I undeniably shows that πε was inserted above the
line (correct in Pestman, ‘Competence’ [cit. n. 6], p. 266); l. 215: συνγραφόμενοι
in the editio princeps (also in Mitteis and Meyer) is a manifest slip (or unjusti
fied correction?) by the first editors: see Lenger, C.Ord.Ptol. (cit. n. 7), p. 150,
l. 215, comm. (cf. [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’
[cit. n. 11], p. 702 n. 2); l. 219: the reading ⟦κρι⟧ given by Lenger is unwarranted,
as is shown by the plate in P.Tebt. III; David & Van Groningen as well as Pestman
(New Papyrological Primer 8; cf. ‘Competence’, p. 265 n. 1) rightly print ⟦κρίν⟧.

According to the editors of P.Tebt. I and other papyrologists, among them
W e n g e r, Mitteis, Meyer, Lenger, W o l f f, David and Van Groningen, one should
interpret Ἕλληνας as an error for Αἰγυπτίους, an unintentional slip made by an
inattentive copyist.12 So, the ‘archetype’ would have read: ἢ Αἰγυ(πτίων) πρὸς
Αἰγυπτίους.
In the course of time two supplementary emendations were suggested by
scholars who tried to make the text more symmetric and logical, more explicit too.
It is not clear, however, whether these complements — assuming their proponents
were right — should be regarded as an actual part of the lost original or only be
‘mentally’ implied. Their plausibility largely depends on one’s interpretation of
the prostagma’s stipulations as well as on the degree of formal perfection and
completeness one wishes to attribute to the original text.
The first emendation concerns ll. 214–215, where, according to some, one
should read or at least understand: ὅσοι δὲ Ἕλληνες || ὄντες συνγράφονται <τοῖς
Αἰγυπτίοις> κατ᾿ Αἰγύ(πτια) συναλλάγματα. In fact, H u n t and E d g a r , to whom
this explicitation goes back, only presented it as a suggestion in their translation
in the Select Papyri of the Loeb series, not in the Greek text: ‘but all Greeks who
make agreements (with Egyptians) in Egyptian contracts’.13 It was only for the sake
of clarity that Modrzejewski, in his study we will deal with further on, wanted to
show what the Greek text would have looked like if complemented.14

12

G r e n f e l l & H u n t, P.Tebt. I (cit. n. 1), p. 55; W e n g e r, ‘Rechtsurkunden’ (cit. n. 11), p. 490
with n. 2; M i t t e i s, Chrest.Mitt. (cit. n. 11), no. 1, p. 1; M e y e r, Jur.Pap. (cit. n. 11), no. 75, p. 264;
L e n g e r, C.Ord.Ptol. (cit. n. 7), p. 150; W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), p. 87 n. 85; D a v i d &
Va n G r o n i n g e n, Papyrological Primer (cit. n. 11), p. 117.
13
H u n t & E d g a r, Select Papyri II (cit. n. 11), p. 73.
14
[M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), p. 702.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

446

HANS HAUBEN

The second emendation concerns l. 216. Inspired by the comments of
Wenger,15 many papyrologists preferred to read or at least to tacitly imply: ὑπέχειν
<καὶ λαμβάνειν> τὸ δίκαιον ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν etc.16 This addition too was rejected
by Modrzejewski, as it had been rejected before by Wolff (cf. infra).17
Unnecessary to stress that neither of these ‘improvements’ is evident.18 We will
discuss them at length in the next section, when trying to give a global analysis of
the prostagma.
Joseph Mélèze–Modrzejewski’s already mentioned contribution, devoted
entirely to the prostagma, appeared in 1975. It initiated, so to speak, a second
phase in the modern history of the document.19 According to the author not only
the questionable additions in ll. 215 and 216 should be rejected, but also the widely
accepted emendation in l. 209. In other words, the literal wording of the decree as
transmitted by the papyrus should be deemed correct. Αἰγυ(πτίων) πρὸς Ἕλληνας
was not the result of a dittography, because the καὶ in l. 208 has explanatory value,
with the meaning ‘à savoir’, ‘und zwar’, ‘namely’, ‘that is to say’, leading to the
following translation: ‘Ils ont décrété également au sujet des procès qui opposent
les Égyptiens aux Grecs, à savoir [my italics] les procès des Grecs contre les
Égyptiens ou des Égyptiens contre les Grecs ...’20 A strong argument in favour
of this interpretation is the careful distinction made in the papyrus between the
conjunctions καὶ (having epexegetical value) in l. 208 and ἢ (‘ou’, ‘or’) in l. 209.
So we have, in the section called by Modrzejewski the ‘énoncé’ [‘outline’] (ll. 207–
211), the general case first (‘Egyptians against Greeks’), covering (‘à savoir’) two
concrete possibilities: on the one hand ‘Greeks against Egyptians’, on the other
(‘or’) ‘Egyptians against Greeks’.21 In Modrzejewski’s interpretation, the ‘énoncé’
does not leave enough space for ‘homogeneous’ cases (Greeks versus Greeks or
Egyptians versus Egyptians). In the ‘dispositif’, or ‘corps du décret’ [‘corpus’,
‘main part’] (ll. 211–220), on the other hand, mention is also made, if not of
15

W e n g e r, ‘Rechtsurkunden’ (cit. n. 11), p. 494.
See M i t t e i s, Grundzüge II 1 (cit. n. 11), p. 7; W a s z y ń s k i, ‘Die Laokriten’ (cit. n. 11),
pp. 20–21; M e y e r, Jur.Pap. (cit. n. 11), no. 75, pp. 263 and 264; cf. [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i,
‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), p. 703 with n. 2.
17
W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), p. 88 n. 91, p. 204; [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i,
‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), pp. 706–707.
18
No more than Modrzejewski did Rupprecht take them up in the text as presented by him: Recht
und Rechtsleben (cit. n. 11), p. 43 n. 141 (but see n. 143).
19
[M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’ (= ‘Un partage de compétences’)
(cit. n. 11).
20
[M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), p. 704, giving a circum
stantial explanation, containing a minor but confusing slip on l. 9: ‘à la ligne 210’ instead of ‘208’
(rectified in ‘Un partage de compétences’, p. 186).
21
A suggestion to this extent was already put forward but subsequently rejected by G r e n f e l l &
H u n t, P.Tebt. I (cit. n. 1), p. 55, l. 209, comm.
16
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Greeks against fellow Greeks,22 at least of ‘Egyptians against Egyptians’. This
would mean that ‘les liens symétriques que l’‘énoncé’ (...) était censé entretenir
avec le ‘dispositif’ (...) se rompent’, in Modrzejewski’s eyes not an unbridgeable
problem.23 For the sake of clearness, I will continue to use Modrzejewski’s French
terms when speaking about the two constituent parts of the prostagma.
The next milestone in the prostagma’s present–day history was a short but
influential article by Pestman, published in the 1985 issue of the Bulletin of the
American Society of Papyrologists,24 underlying, five years later, his briefly
annotated reedition of the document in the New Papyrological Primer.25 Examining
l. 209 in his turn, Pestman saw Αἰγυ(πτίων) πρὸς Ἕλληνας again as a mistake, this
time due to an easy to understand haplography, caused by the preposition πρὸς,
inducing a saut du même au même. It resulted in the following reading (ll. 207–
209): Προστετάχασι δὲ καὶ περὶ τῶν κρινομένων Α[ἰ]γυπτίων | πρὸς Ἕλληνας καὶ
περὶ τῶν Ἑλλήνων τῶν [π]ρὸς τοὺς | Αἰγυπτίους ἢ Αἰγυ(πτίων) πρὸς <Αἰγυπτίους
καὶ Ἑλλήνων πρὸς> Ἕλληνας, γενῶν πάντων.
As matters stand now, the Pestman solution for l. 209 appears the most
satisfying and convincing: 1. the haplography, which can be clearly visualized, is
self–explanatory and much easier to understand than a confusion between ‘Greeks’
and ‘Egyptians’ as erstwhile thought; 2. the alternation καὶ/ἢ becomes quite
natural: on the one hand the mixed suits (internally linked by ‘and’), on the other
the ‘homogeneous’ cases (again linked by ‘and’), both groups being joined by the
conjunction ‘or’. Moreover, whereas the original interpretation of the text does not
seem to have a good explanation for the difference καὶ/ἢ, we are not obliged to
give, with Modrzejewski, a special meaning (no matter how reasonable by itself)
to the first καὶ; 3. the ‘énoncé’, listing the possible combinations, is complete here.
The three advantages together are only provided by Pestman. That is why I take his
emendated version as the basis for further analysis, without neglecting, of course,
the arguments of his predecessors.
Equally important in the present context is Pestman’s interpretation of
διεξάγεσθαι in l. 219. The contrast to the preceding, interrupted and deleted verb
⟦κρίν⟧ (εσθαι) points to a different meaning. In the words of Pestman: ‘Plainly the
verb διεξάγειν «to bring to an end» was used on purpose, in order to stress the fact
that the lawsuits in question were those which had already begun but still had to
be finished at the moment when the decree was promulgated’. Copying the text in
a more or less mechanical and distracted way, the scribe must have realized all of
a sudden that the example before him did not mention the term he was expecting.
22

However, [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i (‘Chrématistes et laocrites’ [cit. n. 11], p. 706)
surmises that ‘faux Grecs, Égyptiens d’origine’ — Persai tês epigonês — could be involved.
23
[M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), pp. 704–705.
24
P e s t m a n, ‘Competence’ (cit. n. 6).
25
P e s t m a n, New Papyrological Primer (cit. n. 11), no. 8.
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So the unusual verb brings insight into the peculiar nature of the lawsuits in ll.
217–220: they were subject to a temporary provision. As will be shown further on,
this insight changes our global understanding of the real bearing of the document
in a fundamental way.26
That brings us to the ‘final version’, as given by Pestman27 and accepted
by Rupprecht,28 the version on which our further analysis will be based. The
translation, sticking as close as possible to the Greek text, is mainly inspired by the
renditions of Grenfell & Hunt, Austin, and Pestman himself. Some specific terms
will be explained in the next section:
A. ‘Énoncé’
207
Προστετάχασι δὲ καὶ περὶ τῶν κρινομένων Α[ἰ]γυπτίων
208
πρὸς Ἕλληνας καὶ περὶ τῶν Ἑλλήνων τῶν [π]ρὸς τοὺς
209	Αἰγυπτίους ἢ Αἰγυ(πτίων) πρὸς <Αἰγυπτίους καὶ Ἑλλήνων πρὸς>
Ἕλληνας, γενῶν πάντων, –
πλὴν τῶν γεω(ργούντων) βα(σιλικὴν) γῆν καὶ τῶν ὑποτελῶν καὶ τῶν
210
211
ἄλλων τῶν ἐπι`πε´πλεγμένων ταῖς προσόδοις —
26

P e s t m a n, ‘Competence’ (cit. n. 6), pp. 268–269. The author seems to have already fostered
this idea twenty years earlier, referring in a footnote concerning ll. 217–220 of our document to the
Greek contracts ‘qui ont été passés entre Égyptiens et qui sont jugés — à ce moment–là [my italics]
— par une cour égyptienne selon le droit égyptien’: P.W. P e s t m a n, ‘Les archives privées de Pathyris
à l’époque ptolémaïque. La famille de Pétéharsemtheus, fils de Panebkhounis’, [in:] E. B o s w i n k e l,
P.W. P e s t m a n & P.J. S i j p e s t e i j n (eds.), Studia Papyrologica varia, Papyrologica Lugduno–
Batava 14, Lugdunum Batavorum 1965, pp. 47–105, esp. 102 n. 321. R u p p r e c h t (Recht und
Rechtsleben [cit. n. 11], p. 43 n. 143), though knowing Pestman’s basic article of 1985, does not pro
nounce himself on the latter’s interpretation, but judging by his brief paraphrasing (‘Die Prozesse un
ter Ägyptern sollen nicht von den Chrematisten an sich gezogen werden’), one gets the impression that
he is rather following the traditional view. In an additional note at the end of the reedition (2011) of his
article of 1975, M é l è z e M o d r z e j e w s k i (‘Un partage de compétences’ [cit. n. 11], p. 192 n. 33)
refers to Pestman’s publications of 1985 and 1990 (cit. nn. 6 and 11). Implicitly, if not reluctantly, he
has to admit that his own interpretation of διεξάγεσθαι continues to differ from Pestman’s. In his more
recent Le droit grec (cit. n. 11), p. 111, on the other hand, he tries to reconcile Pestman’s translation of
the verb (‘conduire jusqu’au bout’) with the traditional view (being also his own) on the rule’s actual
purport (ll. 217–220): ‘on a plutôt voulu indiquer ainsi, pour l’immédiat comme pour l’avenir [my ital
ics], que tout procès commencé devant les laocrites par des plaideurs égyptiens devait se terminer
devant cette juridiction, les chrématistes étant invités à ne pas s’en emparer, même si le document qui
se trouvait à l’origine du litige était rédigé en grec.’ By doing so, however, he misses the real point,
made clear by Pestman and constituted by the striking opposition between the two verbs at stake, thus
making irrelevant the substitution of κρίνεσθαι by an in the given context less usual term. In his Loi et
coutume (cit. n. 4), p. 179 n. 22, for that matter, he sticks or returns to his old translation: ‘qu’on laisse
(…) conduire (les procès) devant les laocrites …’ (i.e. without adding: ‘jusqu’au bout’).
27
Apart from a small correction in l. 211: ἐπι`πε´πλεγμένων.
28
R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), p. 43 n. 141. In l. 211 ‘ἐπιπλεγμένων’ is
a misprint.
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B. ‘Dispositif’
								[1] τοὺς
212
μὲν καθ᾿ Ἑλληνικὰ σύμβολα συνηλλαχότας
213
Ἕλλησιν Αἰγυπτίους ὑπέχειν καὶ λαμβάνειν
214
τὸ δίκαιον ἐπὶ τῶν χρηματιστῶν.
						[2] Ὅσοι δὲ Ἕλληνες
ὄντες συνγράφονται κατ᾿ Αἰγύ(πτια) συναλλάγματα
215
216
ὑπέχειν τὸ δίκαιον ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν κατὰ τοὺς
217
τῆς χώρας νόμους.
				[3] Τὰς δὲ τῶν Αἰγυ(πτίων) πρὸς τοὺς
218
αὐτοὺς <Αἰ>γυ(πτίους) κρίσεις μὴ ἐπισπᾶσθαι τοὺς χρημα(τιστάς),
219
ἀλλ᾿ ἐᾶν ⟦κριν⟧ διεξάγεσθαι ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν κατὰ τοὺς
τῆς χώρας νόμους.
220
A. ‘Énoncé’

‘And they have decreed concerning the suits brought by Egyptians against Greeks
and by Greeks against Egyptians, or by Egyptians against <Egyptians and by
Greeks against> Greeks, with regard to all categories (of people), except those
cultivating royal land, the workers in government monopolies (?) and the others
who are involved with the revenues,
B. ‘Dispositif’
[1] that the Egyptians who have made contracts in Greek with Greeks shall give
and receive satisfaction before the chrematists.
[2] Those who, being Greeks, make agreements by Egyptian contracts, shall give
satisfaction before the laokritai in accordance with the laws of the country.
[3] Concerning the suits of Egyptians against fellow Egyptians, they decreed that
the chrematists29 must not take them over, but must leave them to be terminated
before the laokritai in accordance with the laws of the country.’
29

To ‘Greek tribunals’ (thus in Pestman’s translation, ‘Competence’ [cit. n. 6], p. 569) I preferred
the more neutral term ‘chrematists’, as the latter, though normally of Greek descent, were first and
foremost royal, not ethnical, judges: see, e.g., R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), p. 42:
‘ein allgemeines, nicht ‘national’ beschränktes Gericht.’ For the same reason the term ‘Greek’ in the
title of Pestman’s contribution seems somewhat inappropriate (though actually correct). The same
‘mistake’ was made by e.g. D a v i d & Va n G r o n i n g e n, Papyrological Primer (cit. n. 11), pp. 116
and 117: ‘Greek tribunals’; P e s t m a n, New Papyrological Primer (cit. n. 11), p. 86, l. 214, comm.:
‘a member of a Greek court of justice’; C. P r é a u x in the index of Le monde hellénistique. La Gréce
et l’Orient (323–146 av. J.–C.), 2 vols., Nouvelle Clio. L’Histoire et ses problèmes 6, Paris 1978,
p. 742; N a d i g, Zwischen König und Karikatur (cit. n. 2), p. 109; S. L i p p e r t, Einführung in die alt
ägyptische Rechtsgeschichte, Einführungen und Quellentexte zur Ägyptologie 5, Berlin 20122, p. 87.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

450

HANS HAUBEN

2. ANALYZING THE TEXT

In principle, each of the three rules set forth in the ordinance is defined by
four elements, each time presenting a Greek and an Egyptian face, giving rise
to various combinations, each with its proper implications: 1. the language of
the contract underlying the procedure: Greek or Egyptian; 2. the nationality of
the litigating contractors: Greek or Egyptian; 3. the court competent to hear the
lawsuit: chrematists (royal court) or laokritai (Egyptian court); 4. the legislation
to be applied: politikoi nomoi (Greek law; not explicitly mentioned) or nomos tês
chôras (Egyptian law).30 The specific combination of language (1) and nationality
(2) determines the nature of court (3) and law system (4), language manifestly
being the central factor.
Two preliminary remarks:
First, we will not speak about the categories of persons called by Modrzejewski
‘les favoris du fisc’,31 mentioned in ll. 209–211. They were subject to the
extraordinary jurisdiction, or, rather, the coercive power exerted by high (financial)
officials.32 There is nothing new to say about this subject. We should only keep
in mind that a large number of people, especially those who were crucial to the
welfare of the state, belonged to this class.
The second remark is about the decree’s somewhat surprising terminology
relating to contracts. Three terms are involved, as noun and/or as verb. First we
have τοὺς καθ᾿ Ἑλληνικὰ σύμβολα συνηλλαχότας (ll. 211–212), followed by the
Ἕλληνες who συνγράφονται κατ᾿ Αἰγύ(πτια) συναλλάγματα (ll. 214–215): on
the one hand συναλλάττειν κατὰ (Greek) σύμβολα, on the other συνγράφεσθαι
κατὰ (Egyptian) συναλλάγματα. Was the word symbolon (often found in papyrus
documents) perhaps restricted to Greek contracts and intentionally avoided when
Egyptian agreements (synallagmata) were involved? But the verb in the second
phrase refers to the substantive syngraphê, well known from the Ptolemaic
συγγραφὴ ἑξαμάρτυρος, the famous ‘Doppelurkunde’. Or did it not matter at all?
30

On the different law systems and lawcourts in Ptolemaic Egypt, see, among the more recent
studies and overviews: S e i d l, Ptolemäische Rechtsgeschichte (cit. n. 4), pp. 1–15 and 68–84; W o l f f,
Justizwesen (cit. n. 11), pp. 31–112, passim; P r é a u x, Le monde hellénistique (cit. n. 29), pp. 277–
280 and 590–601; W. P e r e m a n s, ‘Égyptiens et étrangers dans l’organisation judiciaire des Lagides’,
Ancient Society 13/14 (1982/1983), pp. 147–159; J.G. M a n n i n g, Land and Power in Ptolemaic
Egypt. The Structure of Land Tenure, Cambridge 2003, pp. 53–54, 231, 238 (esp. the laokritai);
L i p p e r t, Einführung (cit. n. 29), pp. 85–87, 179–189, passim (on the laokritai: pp. 180–181, 184–
186; on the chrematists: 182 and 187); R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), pp. 16, 41–
45; M é l è z e M o d r z e j e w s k i, ‘Chrêmatistai and laokritai’ (cit. n. 11), pp. 471–472; Loi et coutume (cit. n. 4), pp. 37–231, passim.
31
[M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), p. 704.
32
Cf. R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), pp. 45–46: ‘Verwaltungsverfahren’.
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At least the same term occurs in both phrases, once as a verb (συναλλάττειν), the
other time as a noun (συναλλάγματα), making them less dissimilar than at first
glance.33
HOMOGENEOUS LAWSUITS

We call lawsuits ‘homogeneous’ when the litigating parties belong to the same
ethnic community: Greeks against Greeks, Egyptians against Egyptians. ‘Mixed’
lawsuits, on the other hand, are those involving both national groups.
Dealing with the category of homogeneous lawsuits, we will start with the
pending ones mentioned in ll. 217–220 [3]: those to be ‘terminated’ in the Egyptian
courts. They are the ‘doorway’, the key, to a correct understanding of the rest of
the ordinance:
τὰς δὲ τῶν Αἰγυ(πτίων) πρὸς τοὺς | αὐτοὺς <Αἰ>γυ(πτίους) κρίσεις μὴ ἐπισπᾶσθαι
τοὺς χρημα(τιστάς), | ἀλλ᾿ ἐᾶν ⟦κριν⟧ διεξάγεσθαι ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν κατὰ τοὺς
|| τῆς χώρας νόμους.

Pestman translates as follows, putting his own clarifications between round
brackets:
‘with regard to (pending) lawsuits of Egyptians against Egyptians (about con
tracts written in Greek) they decreed that the Greek tribunals must not take them
over but must leave them to be terminated in the Egyptian tribunals, according to
the Egyptian law.’34

As shown by Pestman and endorsed above, the unusual verb διεξάγεσθαι points
to the exceptional and transitory character of the rule. But why were the chrematists
so explicitly prevented from ‘seizing’ cases (note the strong verb ἐπισπᾶσθαι!35)
opposing Egyptians to fellow Egyptians, at a moment when laokritai were already
— and still — dealing with them, that is to say, before they had finished their work?
The strange measure implies that the chrematists were suspected of being eager to
do so. Obviously, the prostagma had abruptly changed longstanding, accustomed
procedures. Yet, the real implications are not so easy to discern as, oddly enough,
no mention is made of the language expected to be used in the contracts underlying
the said cases.

33

G r a d e n w i t z (‘Das Gericht der Chrematisten’ [cit. n. 11], p. 41) points to the (in his eyes)
essential difference between Greek contracts (symbola) and Egyptian agreements (synallagmata).
What he seems to emphasize, however, is their legal disparity (‘zwei Rechtsordnungen, zwei
Vertragsweisen’), not necessarily (as far as I understand) a difference in terminology, as he also speaks
of Greek synallagmata.
34
P e s t m a n, ‘Competence’ (cit. n. 6), p. 269; cf. our translation given above with some remarks
concerning the rather inadequate term ‘Greek tribunal’ for defining the court of the chrematists (n. 29).
35
Cf. W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), p. 88 n. 90: ‘anscheinend etwas rhetorisch gefärbt.’
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According to Pestman (see his translation quoted above),36 the temporary rule
only concerned Greek contracts. After its natural expiration, this kind of cases,
for which the laokritai had until then been deemed qualified, were to become the
exclusive competence of the chrematists. For the time being, the latter had only to
restrain from an excess of zeal and wait for the termination of the pending suits
initiated before the laokritai. The reasoning seems logical and in accordance with
the general spirit of the prostagma, which linked the language to the type of court.
Reacting to Pestman’s thesis in the ‘Anhang’ to the second edition of his
Justizwesen der Ptolemäer, Hans Julius Wolff put forward that the rule in question
concerned Egyptians in general, not only those who had contracted in Greek.37
In other words: Egyptian contracts too were envisioned, implying that the silence
about the contracts’ language was anything but coincidental. Wolff is right, I think,
as we have to respect and consider as much as possible the decree’s exact wording.
It means that the chrematists had to stay away from all current proceedings in the
hands of the laokritai, irrespective of the contract’s language. Henceforth — or
after the period of transition at the latest — the suits between Egyptians issuing
from Egyptian contracts would become the exclusive domain of the laokritai. This
can be inferred from the fact that according to rule [2] even mixed cases based on
Egyptian contracts were going to fall under the jurisdiction of the laokritai (with
a possible exception in favour of the complainant: see below).
The foregoing paragraph suggests that before 118 the chrematists were also
accustomed to deal with conflicts issuing from demotic contracts. That situation
was soon going to belong to the past. But whereas the chrematists were no longer
entitled to decide about Egyptian contracts (in view of rule [2]: see above), the
Greek ones, even those between Egyptian litigants, would become, after the period
of transition, their exclusive privilege (in view of the verb διεξάγεσθαι).
The question remains whether in 118 the chrematists were really suspected
of trying to take over such ‘genuine’ Egyptian cases (Egyptians litigating over
Egyptian contracts) already in the care of laokritai. Before 118, the laokritai
were ex officio entitled to decide upon this kind of suits (as were obviously the
chrematists, when requested), whereas from 118 on the laokritai would become
the sole judges. So, in the given circumstances there was no legal ground — and
consequently no concrete reason — for the chrematists to encroach upon the terrain
of laokritai already engaged. That makes me think that the (intentional) omission
of the language in rule [3] was merely a matter of principle (‘in no case were the
chrematists allowed to interfere with the current suits of the laokritai’) and that
the actual threat on their part (mainly or) only concerned suits based on Greek
36

‘Competence’ (cit. n. 6), p. 269; see also n. 26 above.
W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), p. 204: ‘(die) Verordnung, der seiner Fassung nach auf Ägypter
ganz allgemein [my italics] gemünzt ist und nicht, wie Pestman zu meinen scheint, lediglich auf sol
che, die griechisch kontrahiert haben …’
37
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contracts. The conclusion, then, must be that both Pestman and Wolff, be it each
from a different viewpoint, were right, the former in a practical way, the latter on
a more fundamental, theoretical level.
So, from 118 on (and after the expiration of the transitional period, of course),
language became absolutely decisive when Egyptians were litigating versus fellow
Egyptians over Greek as well as over Egyptian contracts, just as it became decisive
in all other cases, as will be argued below. In other words, as far as the principle
of personality or nationality (court and law determined not by language but by
the legal status or nationality of the parties involved) had been in force until then
(see further below), the provisional character of the restriction as enunciated
in ll. 217–220 [3] shows that in future such principles would no longer obtain,
at least not when lawsuits were based on contracts. Contrary to an until recent
times generally believed opinion (on account of an inaccurate interpretation of the
verb διεξάγεσθαι),38 there would be no exception to the rule, even not for native
Egyptians.39
Concerning ‘homogeneous’ lawsuits, the ‘dispositif’ (ll. 211–220) only deals with
those initiated by the aforementioned Egyptians, who had concluded (Greek [and
Egyptian]) contracts with each other. The fact that particularly the configuration
of Egyptians litigating over Greek contracts seems to have been aimed at in the
special, transitional rule, is an indication of its relative frequency. What remains
obscure, unfortunately, is whether and in how far such Egyptians, irrespective of
the contract’s language, had up to 118 been obliged (or normally been expected)
to apply to their own national courts when litigating with each other; in other
words, whether and to what extent the said personality/nationality principle had
actually been applied or enforced.40 It seems that there was no such obligation, if
we may rely on the scanty information provided by papyri like UPZ II 170–171
[127–126 BC]), and that the choice of the language was also free.41 If our analysis
38

E.g., [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), pp. 705 (with n. 3)
and 707; P r é a u x, Le monde hellénistique (cit. n. 29), p. 278. See also n. 26 above, concerning
Modrzejewski’s (in my opinion) vain tentative to combine Pestman’s translation with the traditional
interpretation of the rule enounced in ll. 217–220 [3].
39
See P e s t m a n, ‘Competence’ (cit. n. 6), p. 269; New Papyrological Primer (cit. n. 11), pp. 85–
86. According to Pestman, his Leiden teachers were already aware of the ‘correct’ interpretation of the
verb in question and its implications, but left the problem undiscussed ‘for didactic reasons’ (p. 266).
Considering the importance of the matter, this sounds rather strange, but it is true that in their introduc
tion to no. 57, D a v i d & Va n G r o n i n g e n (Papyrological Primer [cit. n. 11], p. 116), while
stressing the conclusiveness of the language chosen, kept silent about the traditional interpretation of
ll. 217–220 [3], according to which, by way of exception, the personality principle was maintained
when both parties were Egyptian. Also Pestman himself seems to have realized the real implications of
the verb’s use as early as 1965: see n. 26 above.
40
Cf. Wolff’s reticence ‘von vorn herein’ concerning the ‘Idee des Personalitätsprinzip’:
Justizwesen (cit. n. 11), p. 87.
41
See W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), p. 204; R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11),
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of the transitional rule [3] is correct, it would mean that a considerable number of
Egyptians instinctively placed more confidence in Greek as a legal language than
in their own mother tongue:42 quite conceivable, as we can imagine that, in the eyes
of some natives, Greek law and administration, or even culture in general, must
have enjoyed a lot of prestige as being more reliable and juridically secure, in some
respects more advanced and sophisticated. On the other hand, the rule also shows
that the same Egyptians, at least in a number of cases, had preferred, in a most
paradoxical way, their own familiar judges to the undoubtedly more influential
(but in their eyes perhaps alien and awesome) chrematists.
Another question is whether these expiring cases brought before the laokritai,
when they concerned Greek contracts, were going to be judged according to Greek
or to Egyptian law. The answer is unambiguously given in ll. 219–220: at any
rate (whatever the language of the contract) according to the ‘law of the country’.
Being traditional native priests, the laokritai were narrowly linked to Egyptian
legislation, as is also shown by ll. 216–217. It is unthinkable because of this
consideration, and impossible on the basis of rules [2] and [3] of the ordinance,
that the laokritai would ever have been entrusted with the application of Greek
legal rules, be it before or after 118. On the other hand, imagine Egyptian priests
applying Egyptian law to Greek legal documents: to the Ptolemaic administration
it must have been perceived as an anomaly, not to say an anachronism, as many
Egyptians were bilingual and, as a matter of fact, more or less familiar with the
Greek way of life. So we can understand why, from now on, when contracts were
drawn up in Greek, these Hellenized — or should we say: Hellenophile? — natives
were compelled to turn to the chrematists. But were they also subject to Greek law?
This question will be tackled further on.
Let us first consider the other conceivable cases of homogeneous lawsuits.
At first glance, the ‘dispositif’ (contrary to the ‘énoncé’) does not seem to
mention Greeks litigating with fellow Greeks over Egyptian contracts, the exact
opposite of the more remarkable of the two configurations described above
(Egyptians versus Egyptians, with a Greek contract): as if the administration
took for granted that Greeks would always use their own language when making
agreements with each other. However, if we take the wording in ll. 214–217 [2]
literally (the opposing party being left unmentioned), it is possible that even this on

pp. 44–45 (date of UPZ II 170–171 to be corrected). According to the same author, there must have
been in general a great flexibility in the concrete use and application op the different languages and
law systems: pp. 20, 27, 39–40.
42
See R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), pp. 17, 19 and 39–40, speaking about
‘(das) allmähliche Verschwinden der demotischen Urkunden im Geschäftsverkehr.’ On the decline of
demotic as a contract language, see also M a n n i n g, Land and Power (cit. n. 30), p. 238, imputing this
phenomenon in part to the requirement of registration of demotic contracts, imposed by the Ptolemaic
administration since 146 BC.
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initial consideration unlikely situation was implicitly covered by the prostagma, as
will be explained below.
Furthermore, the ‘dispositif’ does not speak about Greeks having written
Greek contracts, nor even about Egyptians having written Egyptian ones within
their own communities (unless, in an implicit way, in the provisional rule [3],
where Egyptian contracts seem involved, at least in principle). We can imagine that
the government considered the overlap of nationality and language as the ‘normal’
situation, not requiring any specific regulation: was it not self–evident that lawsuits
resulting from such contracts were the responsibility of the corresponding courts,
chrematists and laokritai, respectively?
Strangely enough, the ordinance refers to only one of the legal systems in
force in Ptolemaic Egypt: the nomos tês chôras (ll. 216–217 and 219–220) of
the Egyptians. According to Modrzejewski in several of his studies,43 ‘the law
of the country’ pertains to traditional pharaonic legislation, codified under Darius
I (if not earlier) and ‘received’ about 275 BC by the second Ptolemy, who gave
it a kind of customary law status,44 a plainly valid subsidiary system subordinate
only to the king’s own ordinances. As already emphasized, the nomos was closely
connected and at both times explicitly associated with the laokritai, who seem
exclusively to have judged according to (royal, as was required anyway, and)
native law. Until 118 (and the end of the transitional period) they are likely to have
applied this law system even to Egyptians who had concluded Greek agreements.
From 118 on, however, the chrematists were to decide such cases.
The chrematists, for their part, are also referred to twice (ll. 214 and 218).
In both instances they are related — once explicitly, once implicitly (de facto
or for a large part: see the discussion about the pending lawsuits [3] above) —
to Greek contracts. But, contrary to what might be expected, nowhere are they
unambiguously linked to the Greek politikoi nomoi. As shown by Modrzejewski,
this package of nomoi, in origin statute law deriving from a range of Greek poleis,
after having fused into a kind of ‘legal koinê’, was also recognized by the king as
a body of customary law for Egypt’s countryside.45 Considering what we said about
Egyptian contracts and the laokritai courts, we would be inclined to conclude
by ‘contrasting analogy’, that the disputes over Greek contracts assessed by the
chrematists were to be judged according to Greek law.46 This must surely be correct
43

The fundamental article, both on the Egyptian ‘law of the country’ and the Greek ‘politikoi
nomoi’, as well as on the royal legislation, is still J. [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘La règle de droit
dans l’Égypte ptolémaïque’, [in:] Essays in Honor of C. Bradford Welles, American Studies in
Papyrology 1, New Haven 1966, pp. 125–173. A recent, updated synthesis is to be found in his Loi et
coutume (cit. n. 4), pp. 37–231, passim, having very interesting pages (151–169) on how to really
understand the said politikoi nomoi in all their nuances. See also the works referred to in n. 30 above.
44
Slightly nuanced by L i p p e r t, Einführung (cit. n. 29), p. 86.
45
N. 43 above. See also R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), pp. 14–15.
46
See, e.g., L i p p e r t, Einführung (cit. n. 29), p. 87, considering without discussion the chre
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in the case of Greeks litigating with each other or with Egyptians on the basis of
Greek contracts (ll. 211–214 [1]; see below). But what about Egyptians internally
quarreling over Greek contracts after 118, when it became obligatory to bring them
before the chrematists? Spontaneously, we would decide for the politikoi nomoi.
The fact that lines 219–220 refer to the Egyptian ‘laws of the country’ in connection
with laokritai terminating the last inter–Egyptian cases, issuing mostly, as it seems,
from Greek contracts, might suggest that, contrastingly, the chrematists would
apply Greek law, for otherwise the shift would somehow have been pointless. Yet,
complete certainty cannot be reached. The reason is that, properly speaking, the
chrematists did not constitute ‘Greek’, but ‘royal’ courts. As a royal institution
they were, in the words of Modrzejewski, ‘en principe compétents pour tous les
procès quelle que soit l’appartenance ethnique des justiciables.’47 It is therefore
conceivable, and even likely, that in certain circumstances they were allowed,
expected or simply free to apply native law, but in fact we do not know.48 Of course,
the laokritai too had to observe royal law, superior as it was to Egyptian law, but
being basically rooted in the natives’ ethnos, their court was not ‘royal’ in the same
sense. As direct representatives of the king, the chrematists ranked higher than
the other tribunals and had to embrace in principle all legal systems recognized
by him. That is perhaps the ultimate reason why in an official document like ours,
they were not explicitly (and exclusively) linked to Greek law, although, as far
as we can deduce from the onomastic data in the Prosopographia Ptolemaica,
matists in our document a Greek court applying Greek law, in my opinion a somewhat hurried and
simplistic statement. [Mélèze] Modrzejewski is more nuanced: see next note. Cf. n. 29 above.
47
[M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), p. 700: ‘juges royaux
par leur origine’; cf. W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), pp. 76–79; R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben
(cit. n. 11), p. 42. On this question, see also M é l è z e M o d r z e j e w s k i, Loi et coutume (cit. n. 4),
pp. 179–180: ‘À la vérité, les chrématistes ne sont pas des «juges grecs»’ (p. 179).
48
Yet, Wolff formally denies that possibility: Justizwesen (cit. n. 11), p. 83 with n. 74: ‘Ihre
Verhandlungssprache war griechisch, und griechisch war auch das Recht, das sie ihren Entscheidungen
zugrunde legten’; ‘Wohl zu Unrecht hält Peremans, …, für möglich, daß die Chrematisten unter
Umständen auch ägyptisches Recht anwendeten.’ But see R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit.
n. 11), p. 16: ‘als Benutzerkreis [of the Greek translation of the demotic Codex of Hermopolis] werden
das Gericht der Chrematisten und die Verwaltung angesehen.’ Cf. ibid., pp. 44–45, 55. In this respect,
M é l è z e M o d r z e j e w s k i (Loi et coutume [cit. n. 4], pp. 117–118) is more reticent, speaking of
‘la reconnaissance du droit égyptien’ and ‘le respect (des traditions juridiques locales) et leur protec
tion par les organes de la justice [my italics]’ in general; see also p. 179 (still somewhat ambiguous):
‘les chrématistes … ne sont pas … “obligés” d’appliquer le droit grec dans les procès qui leur sont
soumis. Du reste, le texte du décret ne dit pas que les chrématistes emploient le droit grec, … En fait,
les chrématistes, qui se recrutent parmi les “Hellènes”, jugeront selon le droit grec [my italics].’ One
might also adduce here a lawsuit not brought before the chrematists to be sure, but before a high offi
cial, the epistatês of the Peri Thêbas, where both Greek and Egyptian legal rules are invoked: S e i d l,
Ptolemäische Rechtsgeschichte (cit. n. 4), pp. 2–3, 81; P r é a u x, Le monde hellénistique (cit. n. 29),
p. 596 (UPZ II 162 VII, ll. 2 and 9 [117 BC]). Cf. n. 47 above.
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all were Greeks or at least Hellenized Egyptians.49 However, as the authentic
Greek courts, the dikastêria, had already disappeared decades before,50 it might
seem that the royal chrematists had become their natural, factual successors and
substitutes, an evolution that may have enhanced their already firmly established
Greek character. So, all in all, we are entitled to conclude with a high degree of
confidence that the chrematists did normally apply the Greek politikoi nomoi when
Greek contracts were under discussion. Only an extremely slight doubt remains in
the case of Egyptians having made Greek contracts after 118. On the other hand,
viewed from the perspective of the legal systems, we may take for granted that,
after the disappearance of the dikastêria, the politikoi nomoi became the exclusive
appanage of the chrematists.
MIXED LAWSUITS

Whereas the ‘énoncé’ (ll. 207–211), at least if we accept the emendation
proposed by Pestman, comprises the whole range of litigating nationals —
Egyptians against Greeks, Greeks against Egyptians, Egyptians against Egyptians,
Greeks against Greeks — this completeness is apparently not reflected in the
‘dispositif’ (ll. 211–220), giving the impression of an uneven balance.
On the other hand, with regard to the mixed proceedings (involving Greeks as
well as Egyptians), the ‘dispositif’ seems more informative than when dealing with
the homogeneous ones, though only two instances are selected: on the one hand
Egyptians having made a Greek contract with Greeks [1], on the other Greeks with
an Egyptian contract, without further specifying the adverse party [2].
These are the rules as translated in the editio princeps of 1902:
[1] ‘where Egyptians make an agreement with Greeks by contracts written
in Greek they shall give and receive satisfaction before the chrematistae’
(ll. 211–214);
[2] ‘but where Greeks make agreements by contracts written in Egyptian they
shall give satisfaction before the native judges in accordance with the national
laws’ (ll. 214–217).
49

See W. P e r e m a n s & E. Va n ’ t D a c k, Prosopographia Ptolemaica III+IX (1956/1981)
7956–8016a; cf. S e i d l, Ptolemäische Rechtsgeschichte (cit. n. 4), p. 75; W o l f f, Justizwesen (cit.
n. 11), pp. 73–74, 82–83; P e r e m a n s, ‘Égyptiens et étrangers’ (cit. n. 30), pp. 156–158 (cf. Id.,
Ancient Society 4 [1973], pp. 60 and 69).
50
On the dikastêria, see, e.g., L i p p e r t, Einführung (cit. n. 29), pp. 181–182. The dikastêria
were abolished after 176, perhaps in 173/172: D. K a l t s a s, P.Heid. VIII (2001), pp. 3–9, esp. 7. The
koinodikion (settling quarrels between Greeks and Egyptians) did not survive the end of the third cen
tury BC: L i p p e r t, Einführung, p. 184; R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), p. 42. See
also n. 30 above.
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Greeks and Egyptians are not primarily presented in their capacity as
litigants, but as contractors and, consequently, as potential litigants, i.e. potential
complainants or potential defendants: Greeks against Egyptians or Egyptians
against Greeks, depending on the specific circumstances in which conflicts arise,
turning contractors into actual litigants. So there is no reason to distinguish in each
case the alternately complaining and defending parties. In other words: ‘Egyptians’
and ‘Greeks’ are perfectly interchangeable here, as individuals of both nationalities
could become complainants or defendants. In the ‘énoncé’ (ll. 207–209), on the
contrary, where Greeks and Egyptians were essentially posing as litigants (not as
contractors and potential litigants), complainants and defendants had in each case
to be neatly specified.
Combining in both instances comprehensiveness with concision, the
prostagma pointedly contrasts and alternates the two nationalities. The subjects of
the two infinitive clauses — Egyptians and Greeks respectively: Αἰγυπτίους and
(τοσούτους) ὅσοι Ἕλληνες ὄντες συνγράφονται — are presented as having made
or making a contract in the opposite language: Egyptians having made a Greek
contract with Greeks, on which the court of the chrematists has to pronounce; Greeks
making an Egyptian contract, on which the laokritai should decide according to
the Egyptian ‘law of the country’. In principle we should expect, if not take for
granted, that the other party to the contract, having become the opposing party in
the lawsuit (one party ‘giving satisfaction’, the other ‘receiving satisfaction’), was
submitted to the same procedure and treated in the same way.
Yet, some clarification is required:
1. We already noticed that the rule put down in ll. 211–214 [1] fails to stipulate
according to which legislation the chrematists had to pronounce their sentence.
We also investigated the possibility whether in certain cases they were entitled to
invoke Egyptian rules. Yet the fact that we are dealing here with a Greek contract
and that one of the parties was Greek makes it almost certain that Greek law (the
so–called politikoi nomoi) was applied: the other way around would go against
common sense and be in contradiction with the general spirit of the ordinance as
we have understood it up to now.
2. In the case of Greeks writing Egyptian contracts (ll. 214–217 [2]), on the
other hand, it is the opposite party that is left unmentioned. If we interpret this
rule as simply mirroring the previous one (ll. 211–214 [1]), intrinsically a sound
approach, the solution seems obvious: the said Greeks would be doing business
with native Egyptians. But the omission may have been a deliberate choice, as was
the omission of the legal system to be applied by the chrematists. If this assumption
is right, in other words, if we take the text to the letter — and why not, if it makes
sense? — it may provide a solution for a problem already addressed. For it would
imply that the rule did not only concern contracts with Egyptians (as might be
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expected), but also with fellow Greeks. So the opposite party was probably not
mentioned because persons of both nationalities may be meant. This might seem
strange in a first approach, but in the end it proves logical. Egyptianized Greeks
must have been numerous at the time and may have preferred, be it in a rather
small number of cases as it seems,51 to express themselves in Egyptian when doing
business with other (Egyptianized) Greeks, just as there were many Egyptians who
used Greek when dealing with their fellow (Hellenized) countrymen. According to
the rule, these (Egyptianized) Greeks too should go to the laokritai.
If this ‘maximalist’ interpretation turns out to be right, and there is nothing that
is likely to contradict it, there is a perfect balance between the decree’s ‘énoncé’
(ll. 207–211) and its ‘dispositif’ (ll. 211–220). In the ‘dispositif’ we encounter
Greeks versus Egyptians and vice versa, using both languages, as well as Greeks
and Egyptians quarreling within their own national group in the opposite language.
The only configurations that are missing, are those of Greeks versus Greeks and
Egyptians versus Egyptians, with contracts in their respective mother tongues. But,
as already pointed out, these cases were so obvious that they needed no explanation,
whereas the Egyptians seem in some way to have been included in rule [3]. In other
words, if we can agree on the interpretation given here, the ‘dispositif’ perfectly
mirrors the ‘énoncé’.
3. At this point of our argument, it is time to scrutinize whether certain slight
inconsistencies and variations uncovered in the formulations of the respective rules
([1], [2], [3]) as enounced in the ‘dispositif’ (ll. 211–220) might not open the way
for alternative interpretations. Indeed, the intriguing contrast between case [1],
where the party opposing the Egyptians is named, viz. the Greeks, and case [2],
which remains silent about the Greek party’s opponents (see above, sub 2), could
be seen as an argument against Pestman’s view (endorsed here) and in favour of the
traditional (including Modrzejewski’s) interpretation concerning the jurisdiction
of the laokritai in suits exclusively involving Egyptians [3]. For in itself it does
not seem unthinkable that the author of the prostagma wanted to make a point
with regard to the competence of the laokritai by formulating the rules in the way
he did. We saw that [1] and [3] are the two cases explicitly referring to Egyptians,
whereas in [2] they are only implicitly involved. For if litigating with Greeks over
demotic contracts [2], nobody would make a problem: they had to appear (just like
other Greeks: see above, sub 2) before the laokritai. But when we compare and
contrast [1] with [3], the message could be intended as follows: Egyptians were
always liable to be brought before the court of the laokritai, even with a Greek
contract (personality/nationality principle still in force if quarreling between each
51

According to R u p p r e c h t (Recht und Rechtsleben [cit. n. 11], pp. 17–18, 39), demotic docu
ments in general were still numerous in the first half of the 3rd century BC, but from then on there was
a long process of constant decrease. And whereas Egyptians often occur in Greek documents, espe
cially contracts, Greeks in demotic contracts were less numerous: ibid., pp. 19–20. Cf. n. 42 above.
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other) [3], except when they were litigating against Greeks over Greek contracts
[1]. In other words: Egyptians were explicitly mentioned in [1] and not in [2], in
order to contrast them with the Egyptians in [3]. However, for all its attractiveness,
we have to discard this reasoning in favour of Pestman’s view, which is based on
his very convincing interpretation of διεξάγεσθαι. In the given context, this verb
can only have one definite meaning.
4. Finally, a major problem still lurks in ll. 214–217 [2]. To a certain
extent it is likely to remain a crux. Whereas in ll. 213–214 [1] we read ὑπέχειν
καὶ λαμβάνειν | τὸ δίκαιον (‘give and receive satisfaction’; ‘comme défendeurs
[respondents, defending party] et comme demandeurs [complainants, plaintiffs])’
ἐπὶ τῶν χρηματιστῶν, there is only ὑπέχειν τὸ δίκαιον (‘give satisfaction’; ‘comme
défendeurs’)52 ἐπὶ τῶν λαοκριτῶν in l. 216 [2]. Is this remarkable discrepancy
due to another moment of distraction in the mind of our copyist? Think of the
haplography emended by Pestman in l. 209. Or does it go back to the original and
does it have a well–defined purpose, like (maybe) the ostensible ‘irregularities’ in
ll. 214 (omission of the law system applied by the chrematists) [1], 215 (omission
of the opposing party) [2], and 218 (omission of the contracts’ language) [3]?
And did a deliberate leaving out of λαμβάνειν in l. 216 point to an abandonment
of the principle of reciprocity and judicial equality, not to say logic, a principle
that seems to underlie the rest of the decree? Wenger (after careful yet hesitating
consideration) and others in his footsteps, like Rupprecht, lately, preferred to
emend l. 216 as follows: ὑπέχειν <καὶ λαμβάνειν> τὸ δίκαιον. 53 That would by all
means be the simplest solution. But is it the right one?
Inspired by Wolff, Modrzejewski54 challenged Wenger’s emendation and made
another suggestion. The absence of the verb λαμβάνειν would mean that in (mixed)
cases resulting from an Egyptian contract [2], the choice was the complainant’s.
If the latter wanted to bring the lawsuit before the laokritai, the respondent could
not refuse and Egyptian law was applied, as expressly stipulated in the prostagma.
But if the plaintiff preferred the chrematists, it was the royal court that was asked
to decide the lawsuit, notwithstanding the Egyptian language of the contract.
Wolff speaks of a ‘Klägerprivileg’. It could be advantageous to Greeks with a poor
knowledge of Egyptian.55 An additional question, then, is whether the chrematists
would judge according to Greek or to Egyptian law (or even a combination of
52

See the translations in P.Tebt. I 5 (cit. n. 1), p. 54, and [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i,
‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), p. 707.
53
W e n g e r, ‘Rechtsurkunden’ (cit. n. 11), pp. 493–494; R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben
(cit. n. 11), p. 43 n. 143 (but cf. n. 141); cf. [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’
(cit. n. 11), pp. 702–703; see also nn. 15–17 above. Pestman remains silent about this problem, both in
his BASP article (cit. n. 6) and in the New Papyrological Primer (cit. n. 11).
54
[M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), pp. 706–707.
55
W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), p. 88 n. 91 and p. 204.
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both). At any rate, if Modrzejewski is right, we can take for granted (because of
the arguments expounded above) that, in all probability, this procedure had to be
observed not only when (always on the basis of Egyptian documents) Greeks were
suing Egyptians or Egyptians Greeks, but also when Greeks sued each other.
Assuming Modrzejewki’s interpretation is basically correct, would not such
a ruling cause a significant degree of judicial imbalance, as already suggested? And
what was its exact purpose or advantage? Difficult to say. Of course, the defendant
(if Greek) could be put in a less favorable position, whereas the complainant (if
Egyptian) found himself in the opposite situation, but, as explained above, both
parties could be of either nationality. Admittedly, the weight of the laokritai (and
Egyptian law) seemed strengthened, as this court could be imposed by the (Egyptian
[or even Greek]) plaintiff, but was this not ‘normal’ when an Egyptian contract was
at stake? On the other hand, the intervention of the laokritai could be avoided
as well, which, in turn, would benefit the Greek complainant (see the remark of
Wolff) and reinforce the influence of the chrematists. As ‘their Master’s voice’ the
royal judges ipso facto occupied an advantageous position. Yet, the overt provision
that the complainant had the right to impose the laokritai could also be seen as
a protective measure in favour of the Egyptian judges against the expansionism
of the chrematists, just like the chrematists had to be (temporarily) restrained in
ll. 217–220, where Greek (and possibly Egyptian) contracts were involved. All
in all, a final assessment is difficult to pronounce, the more so as the rule, in this
interpretation, seems to have been a matter of checks and balances.
So a definite choice between the old thesis of the lazy copyist on the one
hand, and Wolff’s and Modrzejewski’s consequent allegiance to the transmitted
text on the other, is a hopeless task. A serious objection to the latter thesis could be
that literalism in this case seems to complicate matters (needlessly?), whereas real
aims and benefits remain rather obscure. A more decisive argument is that if the
complainant really had the choice, one would expect a more outspoken formulation:
both courts, not only that of the laokritai, should have been mentioned. Is it in
the end not preferable, then, to follow Wenger and think — be it with the same
moderate enthusiasm as his — in terms of a copyist’s slovenliness?
At any rate, from now on, both Greeks and Egyptians were esteemed to know
that when writing a contract in the language of the other ethnical group, they took
the risk (at least as defendant) to appear before a court specifically connected to
that group.
*
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The conclusion of our analysis must be that, contrary to the (majoritarian)
received opinion, structure and even wording of the prostagma in its original
version were anything but clumsy.56 Only the strictly technical aspect of the
transcription — the work essentially done by the copyist — showed some failures
(and these seem to have been restricted to a minimum). The text once issued by
the palace was extremely brief, but correct and accurate, virtually complete and
well–balanced, much more than hitherto admitted.
CONSPECTUS

The following overview inventories all possible combinations according to the
interpretation given above, including the litigating parties’ ethnicity, the language
of the contracts, the competent law court, the applicable national legislation
(always subsidiary to royal law). The data between round brackets are conjectural
but probable; those between square brackets are deemed more questionable,
though not impossible. Except when specified otherwise, the scheme refers to the
conditions created by the ordinance of 118 BC.
1. Transitional rule: Egyptians versus Egyptians, already initiated by the
laokritai — Greek (/ Egyptian) contract –> laokritai — Egyptian law
2. (Greeks versus Greeks — Greek contract –> chrematists — Greek law)
3. Greeks versus (Greeks) — Egyptian contract –> laokritai — Egyptian law /
[–> chrematists, only at the request of the complainant — which law?]
4. Egyptians versus Egyptians — (Egyptian contract)
a. –> up to 118: laokritai — Egyptian law / (chrematists — which law?)
b. –> from 118 on: laokritai — Egyptian law
5. Egyptians versus Egyptians — (Greek contract)
a. –> up to 118: chrematists — (exclusively Greek law?) / laokritai —
Egyptian law
b. –> from 118 on: chrematists — ([exclusively?] Greek law)
6. Egyptians versus Greeks / Greeks versus Egyptians — Greek contract –>
chrematists — (Greek law)
7. Greeks versus (Egyptians) / (Egyptians) versus Greeks — Egyptian contract
–> laokritai — Egyptian law / [–> chrematists, only at the request of the
complainant — which law?]

56

That was also the basic opinion of [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i, ‘Chrématistes et laocrites’
(cit. n. 11).
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3. LOOKING BEYOUND
GREEKS AND EGYPTIANS

There has been a great deal of debate among ancient historians on subjects like
ethnicity, national and other identities, social integration, intercommunal relations,
and so on. Much attention has been paid to the well–documented pluricultural
societies of Hellenistic and Roman Egypt. Cases in point are an article published
almost a decade ago by Anne–Emmanuelle Ve ï s s e, in which our prostagma is duly
taken into account, and the recent study of Sandra C o u s s e m e n t on polyonymy
in Ptolemaic Egypt, offering both a thorough, nuanced and comprehensive insight
into the different aspects of ethnicity, appropriately characterized as ‘a multi–
layered phenomenon,’ and a clear and relevant state of the art.57
It is perhaps no coincidence that the gradual disclosure of demotic sources
took place in an era of widespread political, cultural and particularly ‘mental’
decolonisation. Leading to a growing interest in Egyptian civilisation, it resulted
in a profound reevaluation of the natives’ unique contribution to the development
of the Ptolemaic state, its administration, army and religious institutions.
A remarkable example of this new approach is Christelle Fischer–Bovet’s study
of the Ptolemaic army (2014),58 a historical rehabilitation — an emancipation post
factum, so to speak — of Egypt’s in several respects continually disadvantaged
ethnical majority. 59
In the meantime, our understanding of concepts like ‘nationality’ or ‘national
identity’ has been refined. Whereas the famous ‘composite’ definition once given
by Herodotus (VIII 144)60 is still simple and workable (and a clear proof that
57

A.–E. Ve ï s s e, ‘Statut et identité dans l’Égypte des Ptolémées: les désignations d’»Hellènes«
et d’»Égyptiens«’, Ktema 32 (2007), pp. 279–291, esp. 281–283, giving the necessary bibliographical
references; S. C o u s s e m e n t, ‘Because I am Greek’. Polyonymy as an Expression of Ethnicity in
Ptolemaic Egypt, Studia Hellenistica 55, Leuven–Paris–Bristol (CT) 2016 (quotation p. 136).
58
F i s c h e r – B o v e t, Army and Society (cit. n. 5), with a chapter on the ethnic composition of
the army, pp. 160–195.
59
The peculiar position of the Jews in the Ptolemaic system has also become a favoured topic: e.g.
J. M é l è z e M o d r z e j e w s k i, Les Juifs en Égypte de Ramsès II à Hadrien, Paris 19972; ‘Un peuple
de philosophes’. Aux origines de la condition juive, Paris 2011, or several recent studies by Th. K r u s e,
among which ‘Zwischen Integration, Assimilation und Selbstbehauptung: Das Politeuma der Juden
von Herakleopolis in Mittelägypten’, [in:] A. P ü l z & E. T r i n k l (eds.), Das Eigene und das Fremde.
Akten der 4. Tagung des Zentrums Archäologie und Altertumswissenschaften an der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften 26.–27. März 2012, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Phil.–Hist. Klasse, Denkschr. 482 = Origines. Schriften des Zentrums Archäologie und Altertum
swissenschaften 4, Wien 2015, pp. 73–81.
60
Pithy translation by Ph.–E. L e g r a n d in the Budé edition (Les Belles Lettres 1964): ‘même
sang et même langue, sanctuaires et sacrifices communs, semblables moeurs et coutumes.’ Everything
is there. It is evident that much can be classified under ‘semblables moeurs et coutumes’: technological
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national consciousness is not an invention of the 19th century), we have become
aware of the fact that such rich and complex notions can cover different meanings,
be approached on different levels and from different viewpoints, depending on the
context in which they are used. What Herodotus states about sharing the same
descent (‘the same blood’ — we would call it ‘ethnicity’, without racial overtones at
any rate), language, religion (‘sanctuaries and sacrifices’ as he puts it), and usages
(or customs, traditions, ‘lifestyle’), has to do with cultural and ethnical identity,
and it is evident that, according to circumstances, one or more of these constitutive
elements will be put in the foreground. Generally, such identities are strong and
durable. At a certain moment Greekness, at least in the minds of some prominent
intellectuals, was disconnected from its ethnical roots to become a question of
education and way of thinking rather than of physical kinship, showing at the same
time a feeling of superiority and implicitly narrowing the concept to its Athenian
variant.61 But that is another discussion. At any rate, for a long time the relation
with a polis or (even pseudo–) ethnos remained essential in Egypt.
Yet, over time changes in ethnical or cultural awareness and self–perception
are possible. Even in the short run fundamental switches can happen, e.g. as
a consequence of mixed marriages. To a certain extent that has been the case in
Egypt, where such marriages became more frequent from the second century BC
on. So, at least as far as these kinds of identities were concerned, the originally
neat borderlines between Greeks and Egyptians began to be gradually blurred.62
Hellenized Egyptians and Egyptianized Greeks — ‘Graeco–Egyptians’ as they are
often referred to — became more and more numerous. Well–known is the large,
ethnically ambiguous family of Drytôn, whose archive includes legal documents in
both languages. His second wife, Apollonia, is a striking example of how intricate
such situations could be. Another important aspect of this new civilization in the
making, was the strange phenomenon termed by Willy C l a r y s s e63 a ‘society with
development, art forms and artistic products, a shared view on a (whether or not reconstructed) com
mon past etc.
61
Remember the famous passage in Isocrates’ Panegyricus (IV) 50, 380 BC.
62
Similar phenomena can be found in completely different historical settings. As shown by the
Dutch scholar M. J a n s e n (Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne, Amsterdam 2014, pp. 59–88,
esp. 66), for instance, 19th century awakening Ukrainian nationalism had its ups–and–downs. Divided
between the Austrian and Russian empires, the country was subject to russification on one side and
strong Polish cultural influences on the other. Moreover, due in part to mixed marriages, especially in
cities like Kiev, people were often uncertain about their ethnical or cultural identity.
63
W. C l a r y s s e, ‘Grieken in Egypte, van Alexander tot Mohammed’, [in:] P.W. P e s t m a n e.a.
(eds.), Vreemdelingen in het land van Pharao, Zutphen 1985, Ch. 3, pp. 27–42, esp. 31–32; ‘Greeks
and Egyptians in the Ptolemaic Army and Administration’, Aegyptus 65 (1985), pp. 57–66; see also
‘Some Greeks in Egypt’, [in:] J. J o h n s o n (ed.), Life in a Multi–Cultural Society: Egypt from
Cambyses to Constantine and Beyond, Studies in Ancient Oriental Civilization 51, Chicago l992,
Ch. 6, pp. 51–56.
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a double face’: persons alternately behaving as pure Greeks and pure Egyptians,
depending on the context in which they had to function, without mixing up the two
cultures. Obviously, individuals were more assimilative than cultures.
That is why, in the words of Fischer–Bovet, ‘a discrepancy between socio–
cultural and administrative realities’64 began to emerge. In other words, whereas,
at the start of the Ptolemaic era, ethnical, cultural and legal identities overlapped,
things were fundamentally changing from the second century BC on. No longer
were legal or fiscal65 nationality necessarily backed by cultural or ethnical identity.
That must inevitably have led to confusion and conflictual situations, especially in
periods of civil war and social upheaval like in the years preceding the edict of 118.
The prostagma itself is a good illustration of the equivocalness described.
On the one hand the text indirectly points to the phenomenon of Egyptianization
and Hellenization. Via the ‘homogeneous’ lawsuits we discover the existence
of Greeks using Egyptian and Egyptians using Greek contracts. Whereas the
Hellenized Egyptians are temporarily profiting from a transitional provision, their
antipoles, as we saw, are in all probability concealed behind the general stipulation
concerning the Greeks with Egyptian contracts. Unnecessary to call to mind here
the (sometimes strongly) Hellenized Jews in Ptolemaic Egypt. While generally
remaining attached to their religion, they saw themselves confronted with similar
situations as their Egyptian counterparts.
Meanwhile, Ptolemy VIII firmly speaks of ‘Greeks’ and ‘Egyptians’, without
any trace of hesitation. In spite of all cultural shifts and ethnical fusion, Hellênes
and Aigyptioi appear as clearly distinct, fixed categories. Contrary to the rather
fluid cultural and ethnical groups, the objectively determinable legal nationalities
were anything but void or obscure.66 Even a man with a double face needs a single
official identity. At the same time, it is clear that Ptolemy only recognizes two such
categories. Their respective designations prove that, notwithstanding the prevailing
vagueness at the cultural level, their origins are rooted in two distinguishable
ethnical groups. So, even when speaking in strictly legal terms as the king does in
64

F i s c h e r – B o v e t, Army and Society (cit. n. 5), p. 250. On mixed marriages, see ibid.,
pp. 247–251. On the archive of Dryton: K. Va n d o r p e & S. W a e b e n s, Reconstructing Pathyris’
Archives. A Multicultural Community in Hellenistic Egypt, Collectanea Hellenistica 3, Brussel 2009,
pp. 102–113, § 36; on bilingualism, biculturalism, and double or ambiguous identity: ibid., pp. 87–90,
§ 31.
65
On this fiscal (‘tax–Hellenes’) and other nationalities, see W. C l a r y s s e & D. T h o m p s o n,
Counting the People in Hellenistic Egypt, 2 vols., Cambridge 2006, II, pp. 138–147, esp. 142;
cf. R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), pp. 9 and 44 (‘Steuergriechen’).
66
Compare R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), pp. 7–9 (‘Die juristische Gliederung
ist in ptolemäischer Zeit … sehr einfach’ [p. 7]). On the other hand, he thinks (p. 44) that at the time of
the decree, it must have caused problems to establish an individual’s nationality; to the same extent,
L i p p e r t, Einführung (cit. n. 29), p. 181: ‘die (zu diesem Zeitpunkt kaum noch eindeutig feststellba
re) Nationalität der Parteien’.
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his prostagma, the national (cultural as well as ethnical) factor continues to exert its
influence. Its resilience is confirmed by a limited yet revealing series of documents
ranging from the late third century BC until the reign of Caracalla, displaying some
latent or less hidden, at times even outspokenly nationalistic animosity between
Greeks and native Egyptians.67 It is important to keep this in mind, as there is an
undeniable tendency among present–day scholars to play down the national aspect
in certain conflicts in Antiquity.
On the other hand, if cultural and ethnical differences had lost something of
their sharpness in the course of the second century BC, it is hardly credible that
a large number of persons had become uncertain about their legal nationality. Yet,
as other layers of national identity were increasingly disconnected from the legal
one — Egyptians writing and feeling Greek; Greeks in the countryside becoming
imbued by the culture of their neighbours — in the long run legal identity too
risked to come under pressure, particularly in a country suffering from protracted
chaos. In such circumstances, some could unduly claim a dubious legal nationality.
Claire P r é a u x even speaks of ‘confusions génératrices de conflits où pouvait se
manifester une hostilité entre Grecs et Égyptiens.’68
Reacting against growing cultural ambiguities, which by now had led to cultural
realities, perhaps threatening to become legal faits accomplis, the administration
saw only one way out: from now on, the language of the contract should be the
decisive, objective and compulsory criterion when appointing the specific tribunal
for the parties concerned.
After 118, the choice of the language used in contracts remained free, but no
longer that of the tribunal, which became firmly linked to the language chosen.
But this requirement was only an obligation in the second degree. Everybody
was supposed to know the consequences of his initial choice. The question, then,
is whether, in the long term, this link did not risk to influence the choice of the
language or, conversely, whether the preference for a language was not going to be
to the benefit or the detriment of a given type of law court.
THE SURVIVAL OF THE FITTEST

Apart from the extraordinary jurisdiction, practiced by high officials and the
civil service, only two types of regular tribunals were still operational in 118 BC: on
67

C l a r y s s e, ‘Grieken in Egypte’ (cit. n. 63), pp. 34–42; R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben
(cit. n. 11), pp. 10–13 (‘erstaunlich wenig’ [p. 13], according to the author, but salient nevertheless);
C o u s s e m e n t, ‘Because I am Greek’ (cit. n. 57), pp. 140–145 (with well–balanced conclusions).
One might also refer to the outspoken contempt for native Egyptians nourished by some Graeco–
Macedonian Ptolemaic milieus: H. H a u b e n, ‘Callicrates of Samos and Patroclus of Macedon, cham
pions of Ptolemaic thalassocracy’, [in:] K. B u r a s e l i s, M. S t e f a n o u & D.J. T h o m p s o n (eds.),
The Ptolemies and the Sea. Studies in Waterborne Power, Cambridge 2013, pp. 39–65, esp. 61.
68
P r é a u x, Le monde hellénistique (cit. n. 29), p. 398.
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the one hand, the laokritai, Egyptian tribunals presided over by three native priests
controlled by a Greek eisagôgeus; on the other, the royal court of the chrematists,
each time three professional judges of Greek nationality, also accompanied by
an eisagôgeus. After the relatively early disappearance of the Greek jury courts
(dikastêria), probably in 173/172 BC, the chrematists had obviously assumed
the role of Greek law courts, applying, besides royal law, the so–called politikoi
nomoi of the Greeks, in some cases perhaps also taking into account the legislation
of the Egyptians. The koinodikia, ‘common courts’ for disputes between Greeks
and Egyptians, had already disappeared before the end of the third century BC.69
Was it not inevitable, then, that after the national courts of the Greeks, the native
Egyptians would leave the judicial scene as well?
According to the prostagma, the laokritai would henceforth be competent
only for trials issuing from disputes over Egyptian contracts, without making any
allowance for personal ethnicity. Until 118 they had obviously been permitted to
decide cases between Egyptians, even when issuing from Greek contracts. Though
being allowed to finalize the current suits, it was no longer them but the chrematists
who received the responsibility over for this kind of cases. By itself, the switch did
not necessarily entail a restriction in the sphere of action of the laokritai, as from
now on all Egyptian contracts would fall under their competence (with possibly
a restriction in favour of the complainant), but in reality their impact and prestige
must have diminished, as the percentage of Egyptian documents was already on
the decrease.70 Moreover, as we explained, simply compared to the laokritai, the
chrematists were in the stronger position, being, so to speak, the direct mouthpiece
of the king.
Nevertheless, the third rule formulated by the ordinance (ll. 217–220), showed
something very striking. On the one hand, there were a number of Egyptians
preferring to write contracts in the then world language of the dominant minority,
but, on the other hand, choosing to rely on their own laokritai. For that kind of
‘bicultural’, Hellenophile people the Egyptian colleges would fall away in the
next future, to the advantage of the chrematists. While questions of competence
and responsibility were cleared up, the (judicial) gap between the two ethnical
communities was getting larger.
It is not to be excluded (though remaining pure speculation) that in the turmoil
of the dying Ptolemaic empire, the traditional laokritai were gradually perceived
as less efficient and successful than the royal courts and thus lost the confidence of
the population. Whatever the case, perhaps less than a century after their original
Greek colleagues, they faded away and disappeared in their turn. That may already
have happened soon after the promulgation of the ordinance, when the chrematists

69
70

See above with n. 50.
See above, n. 42.
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appear to have actually taken over specific responsibilities from their Egyptian
counterparts.71
In the final analysis the eighth Ptolemy’s prostagma was a well–intentioned but
futile measure, threatening to turn our learned speculations, for all the intellectual
pleasure they procure, into a merely theoretical issue.
What happened to the Egyptian courts can be explained in terms of what
one might call the ‘Eurosong effect’. The Eurovision Song Contest is a popular
example of what ‘freedom’ brings about in a context of unequal pluriformity,
suggesting what happens when a society is confronted from within with forms of
(even unintentional) cultural, economical, linguistic etc. imperialism. Freedom
of language resulted in a charming and innocuous, but nonetheless absolute
English dominance.72 Freedom in Ptolemaic Egypt was bound to lead to Hellenic
ascendancy, despite the many assimilated Greeks, and to the fatal primacy of Greek
inspired royal institutions. No wonder, then, that among the regular lawcourts in the
chôra, ‘the winner took it all.’ At least for the time being. The Roman intervention
would open new horizons, creating new — mainly social — borderlines.73
A HIDDEN AGENDA?

Before Pestman’s reinterpretation of the prostagma, especially of ll. 217–220
[3], the general feeling was that Ptolemy VIII, by forbidding the chrematists to
interfere in the cases entrusted to the laokritai and thus conceding some privileges
to the latter, wanted to safeguard their apparently endangered position. For
according to the original reading of that specific measure, when the litigating
71

See L i p p e r t, Einführung (cit. n. 29), p. 181: ‘Die Laokriten sind nur noch bis an das Ende des
2. Jh. v.Chr. direkt nachzuweisen, doch könnte dies auf Fundzufall beruhen’. Already in 52/51 BC
there was a lawsuit issuing from an Egyptian contract brought before the chrematists in Heracleopolis
(BGU VIII 1827). Yet, Lippert supposes, on the basis of some indirect evidence, that laokritai may
have been active (obviously only in ‘Bagatellsachen’) until the early first century AD, but we do not
know. See also the evidence collected by R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), pp. 44–45;
cf. W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), p. 89; M a n n i n g, Land and Power (cit. n. 30), pp. 231 n. 15 and
238.
72
From the start of the Eurovision Song Contest in 1956 till 1965, when English was not yet as
prevalent as it is today, every participant was free to sing in the language of his or her choice. Between
1966 and 1973 and once more between 1977 and 1998, the use of (one of) the own national language(s)
was compulsory. In 1994, the Polish candidate, who sung her song in English during the decisive re
hearsal (shown to the members of the jury), was not removed, despite the objections of several coun
tries. Again in 1999 the choice became completely free. From that year on, the position of English
became overwhelmingly dominant. With the exception of 2004 and 2007, all winning songs until 2015
were performed in that language. Details can be found in the different versions of the Wikipedia article
on the ‘List of languages in the Eurovision Song Contest’.
73
Y. B r o u x, Double Names and Elite Strategy in Roman Egypt, Studia Hellenistica 54, Leuven–
Paris–Bristol (CT) 2015, esp. pp. 25–62.
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parties were both Egyptian, the principle of personality or nationality had to be
observed, whereas in all other cases the decisive factor was to be the language of
the contract. That would mean that, even if Egyptians gave preference to Greek
contracts (as some, if not many, of them had already done before), they unavoidably
remained submitted to the jurisdiction of their own judges. By protecting the
Egyptians against themselves, as it were, the allegedly pro–Egyptian (and anti–
Hellenic) king wanted to support the laokritai and, by extension, the Egyptians, in
their resistance to the obtruding Greeks.74 In order to substantiate this royal parti
pris, one could refer to the different clashes (among them the bloody repression of
127/126) between the surely atrocious and decadent Ptolemy VIII and his Greek
opponents, especially the Alexandrian upper class and intelligentsia. The conflict
led to flights, expulsions, revolts etc.
But the king himself was considered a philologos,75 whereas the said collision
has to be seen in the broader context of his struggle with Cleopatra II.76 Moreover,
the polis of Alexandria was not Egypt, where the Greeks and Egyptians of the
prostagma were living, and a conflict with one national group (in fact a single
social and ‘political’ subclass of that group) did not necessarily entail a preferential
judicial treatment of the other. It is true that, just like the first Euergetes, his
ancestor, namesake and so–called model, the eighth Ptolemy was a supporter of
Egyptian temples,77 but so were many members of the dynasty.78 Nevertheless, it
74

G r e n f e l l & H u n t, P.Tebt. I 5 (cit. n. 1), p. 54; W e n g e r, ‘Rechtsurkunden’ (cit. n. 11),
p. 492; S e i d l, Ptolemäische Rechtsgeschichte (cit. n. 4), p. 13; [M é l è z e ] M o d r z e j e w s k i,
‘Chrématistes et laocrites’ (cit. n. 11), p. 705: ‘[le] véritable objectif [du décret] est de consolider les
juridictions indigènes’; W o l f f, Justizwesen (cit. n. 11), pp. 87–88; see also P e r e m a n s, ‘Égyptiens
et étrangers’ (cit. n. 30), pp. 158–159; B a g n a l l & D e r o w, The Hellenistic Period (cit. n. 11),
p. 100; N a d i g, Zwischen König und Karikatur (cit. n. 2), p. 109: ‘Es ist anzunehmen, daß dabei be
sonders die Ägypter vor Übergriffen seitens der griechischen Bevölkerung [which seems somewhat
exaggerated] geschützt werden sollten.’
75
N a d i g, Zwischen König und Karikatur (cit. n. 2), p. 191.
76
On this struggle and the reign of Ptolemy VIII, see P r é a u x, Le monde hellénistique (cit. n. 29),
pp. 390–391; G. H ö l b l, A History of the Ptolemaic Empire, London–New York 2001, pp. 194–204,
passim; N a d i g, Zwischen König und Karikatur (cit. n. 2), pp. 96–97, 180–183; cf. 191–194; 210–211
(very nuanced).
77
H ö l b l, A History of the Ptolemaic Empire, pp. 195–196, 198.
78
Some interesting but controversial phenomena should preferably be left out here, like the diffi
cult to date and interpret ‘Potter’s Oracle’ (possibly pointing to a strained relationship between the
king and the natives): see P r é a u x, Le monde hellénistique (cit. n. 29), pp. 394–396; N a d i g,
Zwischen König und Karikatur (cit. n. 2), pp. 195–198. The rebellion of the supposed indigenous pha
raoh Harsiese (132/131 BC), on the other hand (N a d i g, pp. 11, 107–108, 197–198, 230), seems to be
a factoid: see A.–E. Ve ï s s e, ‘L’expression “ennemi des dieux”: Theoisin echthros’, [in:] P. Va n
N u f f e l e n (ed.), Faces of Hellenism. Studies in the History of the Eastern Mediterranean (4th century B.C. — 5th century A.D.), Studia Hellenistica 48, Leuven–Paris–Walpole (MA), pp. 169–177
(with thanks to Dorothy Thompson, who kindly drew my attention to this article).
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must be conceded that several ordinances among those in the 118 Amnesty decree
seem very beneficial to the simple farmers and native Egyptians,79 but does this
also hold for our specific prostagma?
The question is whether, in the light of Pestman’s reinterpretation, one can still
detect some ‘intelligent design’ hidden between the much discussed lines 217–220.
In other words, did the king pursue some pro–Egyptian — or other — plan when
dealing with that particular group of Egyptians, some of whom — if not most or all
— were torn between their (true or opportunistic) love of Greek culture and their
devotion to the own native courts? Of course, one cannot deny that Ptolemy tried
to restrain the chrematists from a likely outburst of excès de zèle to the detriment of
the laokritai, but what was temporarily prohibited, would soon become the norm.
And it is that final result that must be reckoned with.
On the one hand, we might speculate that by taking the Greek contracts from
the laokritai, the king, despite his provisional benevolence, wanted to alienate
Hellenized Egyptians from their own traditional law courts. On the other hand, it
might be objected that, by linking the obviously still popular laokritai to Egyptian
contracts, he just appeared to encourage the use of the native language among
the same people. Such reasonings, therefore, prove hardly productive. And in the
meantime we learned what actually happened with the Egyptian courts.
So let us think along other lines and look at the ordinance in its entirety. Most
striking is the absolute consequence and logic manifested by the king’s intervention.
His aim, so it appears, was a global rationalization of judicial practice over the
whole of Egypt. What he wanted, in his old age, was a clear, objective and orderly
ruling for both main national communities, whose destinies seemed to become
increasingly intertwined. His aim was to protect order, not native Egyptians.
The temporary exception concerning the Egyptians with Greek (and possibly
also Egyptian) contracts must have been provided for reasons of expediency:80
It would prevent a lot of dissatisfaction, needless disputes, overlap of work and
a considerable waste of energy. For once, his decisions were practical and wise.
But it was too late. No longer could the general process of ‘Entsolidarisierung’
be halted — an insidiously spreading loss of solidarity, within the population and
between the king and his people.81 From the start, the judicial reform was a mission
impossible.

79

P r é a u x, Le monde hellénistique (cit. n. 29), pp. 396–398; N a d i g, Zwischen König und
Karikatur (cit. n. 2), pp. 106–109; cf. 210–211.
80
See also the short discussion in R u p p r e c h t, Recht und Rechtsleben (cit. n. 11), pp. 43–44.
81
Described in a suggestive manner by C. P r é a u x, ‘Un problème de la politique des Lagides: la
faiblesse des édits’, [in:] Atti del IV Congresso Internazionale di Papirologia, Firenze 28 aprile —
2 maggio 1935, Suppl. ad ‘Aegyptus’, Serie Scientifica 5, Milano 1936, pp. 183–193.
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Dette et servitude.
Une discussion avec Iza Bieżuńska–Małowist
Lorsqu’en 1948, jeune bachelier, j’arrivais à Varsovie pour y étudier le droit
et m’initier aux arcanes de la papyrologie auprès de Jerzy M a n t e u f f e l et Rafał
T a u b e n s c h l a g, Madame Iza (Pani Iza) — c’est ainsi que nous appelions la
professeure Iza B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t — finissait son habilitation en
histoire ancienne. Elle venait de publier un important ouvrage sur l’esclavage dans
le monde hellénistique1 et devait passer ensuite le « colloque » qui comportait un
entretien avec le professeur Taubenschlag. Je la vois encore assise devant mon
maître qui l’interrogeait comme si c’était une étudiante qui passait son examen
de droit romain en première année d’études. Madame Iza s’en est fort bien tirée.
Elle n’en a gardé aucune rancune à l’égard de Taubenschlag. Au contraire, quand
peu après (1956–1957) la revue philologique Eos a accepté de réserver trois de ses
e
fascicules aux Mélanges dédiés à Rafał Taubenschlag pour son 75 anniversaire,
Iza Bieżuńska a pris une part active dans la préparation de cet hommage en
collaboration avec Henryk K u p i s z e w s k i et moi–même.2
Ses travaux sur l’histoire de l’esclavage dans l’Antiquité sont mondialement
appréciés. Elle a eu le courage d’éviter le piège du « mode de production
esclavagiste » que l’historiographie marxiste imposait alors à l’Égypte, pays
où l’esclavage est une donnée économique et sociale secondaire, la production
agricole égyptienne utilisant non pas la main–d’œuvre servile mais le travail du
paysan formellement libre, bien que réduit à un état de dépendance qui pouvait
être plus dure que la servitude. J’ai souvent consulté avec profit ses publications, et
en particulier les deux volumes de synthèse consacrés à l’esclavage dans l’Égypte
grecque et romaine.3 Je souscris volontiers à toutes ses conclusions, sauf un point :
1

I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, Z zagadnień niewolnictwa w okresie hellenistycznym,
Warszawa–Wrocław, Polskie Towarzystwo Filologiczne, 1949 (Eus Supplementa 20).
2
I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, H. K u p i s z e w s k i ; J. M é l è z e – M o d r z e j e w s k i, éd.,
Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae, Warszawa–Wrocław, Ossolineum, 1956–1957 (Eos 48,
1–3).
3
I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, L’esclavage dans l’Égypte gréco–romaine, I. Période
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il s’agit de la servitude pour dette. Pour Iza Bieżuńska, l’esclavage pour dette dans
l’Égypte ptolémaïque, au moins sous la forme d’asservissement temporaire du
débiteur insolvable, aurait été possible sinon, dit–elle, « implicitement reconnu par
la loi »;4 de mon côté, je m’attachais à l’idée que la réduction en servitude à la suite
d’une dette, non accessible aux créanciers personnes privées, est un privilège du
basilikon, le trésor royal.5
Je ne reviendrai pas en détail au débat suscité par le document dont l’analyse
m’a donné l’occasion de formuler cette conclusion. Je rappelle qu’il s’agit d’un
papyrus de la collection P. P e t r i e conservant le testament d’un certain Philon, fils
e
d’Hérakleidès, Grec de Cyrène, rédigé dans la 10 année de Ptolémée III Évergète
er
I et d’Arsinoé II (238/237 av. n. è.) à Krokodilopolis, qui aux biens légués à ses
filles associe le nom d’un débiteur, Apollonios alias Jonathas ; on mentionne aussi
un « document signé », hypographé, déposé aux archives publiques.6 Voici la clause
en question dans l’édition de Willy C l a r y s s e (lignes 14–16) :
[..]τα καθ᾽ ὑπογραφὴν τὴν ἐν δημοσίωι Ἀπολλώνιον
[....... Σύρον] παρεπίδημοv ὅς καὶ Συριστὶ Ἰωναθᾶς
[καλεῖται ὀφεί]λοντα μοι ἀργυρίου (δραχμὰς) 150

Victor T c h e r i k o v e r, qui avait repris ce document dans le Corpus Papyrorum
Judaicarum (I 126), en a proposé une interprétation selon laquelle Apollonios–
Jonathas aurait été un débiteur insolvable adjugé à son créancier par une décision
de justice (hypographé).7 Je préfère, pour ma part, penser qu’il s’agit là, dans une
formule maladroite, non pas d’un débiteur asservi mais d’une créance léguée aux
bénéficiaires de ce testament. Ainsi disparaît l’unique témoignage d’une servitude
pour dette apparemment fondée sur une sentence judiciaire conforme à la loi.
J’accompagnais mon interprétation d’une hypothèse tendant à clarifier la
situation d’Apollonios–Jonathas : s’il n’a pas été réduit en servitude par la décision
d’un juge, il aurait pu conclure avec son créancier un contrat de service pour
compenser par son travail sa dette de 150 drachmes. C’est à ce contrat que renvoie
ptolémaïque, II. Période romaine, Warszawa–Wrocław, Ossolineum, 1974–1977 (Polska Akademia
Nauk, Komitet Nauk ο Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne). Version italienne en un volume :
La schiavitù nell’Egitto greco–romano, préface de P. L é v ê q u e, Rome 1984 (Biblioteca di storia
antica 17).
4
B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, L’esclavage..., vol. I, Période ptolémaïque, op.cit., p. 49.
5
J’ai consacré à ce sujet dans un mémoire inédit : Les privilèges du Trésor royal des Lagides,
e
Paris 1960, 198 pages (polyc.). Thèse pour le titre d’élève diplômé de l’É.P.H.É., VI Section (Sciences
sociales et économiques).
6
CPJud. I 126 = P.Petrie III, n° 7, p. 14, publié en partie (lignes 1–16) par J.P. M a h a f f y dans
P.Petrie II, p. 23. Nouvelle édition par W. C l a r y s s e, The Petrie Papyri, Second Edition (P.Petrie2),
1 : The Wills, Bruxelles 1991, n° 14, qui accepte mon interprétation : voir mon étude « Servitude pour
dette ou legs de créance ? Note sur le CPJud. 126 », Rech. Pap. 2, 1962, p. 75–98 (= Un peuple de
philosophes, Paris 2011, p. 161–192).
7
CPJud. I, p. 229–230, ad lin. 14 et 1ère note ad lin. 15.
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la mention d’un « document écrit » dans le testament Cette manière de s’acquitter
d’une dette est d’une banalité permanente, jusqu’à nos jours : pensez à ces films
américains où on voit des clients indélicats qui font la plonge dans un restaurant
parce qu’ils n’avaient pas de quoi payer leurs consommations.
À l’appui de l’hypothèse qui associe le contrat de service au remboursement
d’une dette on peut invoquer des parallèles égyptiens, à savoir les documents qu’on
a souvent interprétés comme actes de vente de soi–même en esclavage mais qui
sont en fait, comme l’a bien montré Bernadette M e n u, des contrats de service et
de travail.8 Nous avons une version grecque de ce type de contrat, où on voit une
femme s’obliger à servir pendant 99 ans une autre femme.9 Ici aussi ce n’est pas
une vente de soi–même, mais une location de services « à long terme », le chiffre
de 99 (ϙθ) étant synonyme d’une durée indéterminée.10 Le serviteur reste libre,
mais il est dans un état de dépendance de fait à l’égard du créancier pour lequel il
travaille ; sa liberté de mouvement peut être limitée par une clause de paramoné
qui l’oblige à rester auprès de son employeur.11 Nous avons affaire à une forme
d’antichrèse qui remplace le paiement par le travail.12
Le contrat de service à durée indéterminée est–il le seul moyen d’assurer
l’acquittement d’une dette que le débiteur ne peut pas rembourser à la date
prévue ? Pour une débitrice incapable de satisfaire son créancier, le formulaire
d’une convention matrimoniale offrait les mêmes garanties. C’est ainsi que pourrait
s’interpréter un curieux document ptolémaïque qui a déjà mis à rude épreuve la
curiosité des papyrologues.13
Une certaine Thaïs, fille de Tarouthinos, s’engage par serment à rester auprès
d’un homme dont seul le patronyme, Hermogènes, est conservé, aussi longtemps
qu’il vivra « comme une épouse légitime » (ὡς γνησία γαμετή). Un règlement
8

B. M e n u, « La question de l’esclavage dans l’Égypte pharaonique», Droit et cultures 39 (2000),
p. 59–79.
9
PSI V 549 (42/41 avant n. è.) = C.Ptol.Sklav. I 16.
10
Voir cependant, R. T a u b e n s c h l a g, « Das Sklavenrecht im Rechte der Papyri », ZRG.RA 50
(1930) = Opera minora II, Varsovie 1959, p. 229–230 et O. M o n t e v e c c h i, I contratti di lavoro e di
servizio nell’Egitto greco, romano e bizantino, Milan 1950, p. 8 et 17.
11
A.E. S a m u e l, « The Role of Paramone Clauses in Ancient Documents », JJP 15 (1965),
p. 259–284.
12
H. K u p i s z e w s k i, « Antichrese und Nutzpfand in den Papyri », Iuris Professio. Festgabe
M. Kaser zum 80. Geburtstag, Vienne 1986, p. 133–149 = Scritti minori, Naples 2000, p. 473–489.
13
e
PSI I 64 (Oxyrhynchos, ii siècle av. n. è.). BL IV 87; BL IX 311. J. R o w l a n d s o, éd., Woman
and Society in Greek and Roman Egypt, Cambridge 1998, p. 322–323, n° 255, fig. 40; traduction in
complète. Pour la date, cf. P.Köln VIII, p. 145 n. 3. Voir U. Y i f t a c h – F i r a n k o, Marriage and
Marital Agreements, Munich 2003, p. 192 sq., qui résume les discussions suscitées par ce document et
se prononce en faveur de l’hypothèse qu’il s’agit de la conclusion d’un mariage. Version française dans
mon livre Droit grec après Alexandre, Paris 2012, n° 15, et chez J. V é l i s s a r o p o u l o s –
K a r a k o s t a s, Droit grec d’Alexandre à Auguste (323 av. J.–C. — 14 ap. J.–C.). Personnes, biens,
justice, I, Athènes 2011, p. 285–287.
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financier difficile à interpréter dans le mauvais état de conservation du document
(lignes 6–10) se termine par la mention d’un prêt (δάνειον) de cinq talents de cuivre
(lignes 10–12). Les clauses morales qui suivent durcissent la condition de cette
« épouse assermentée », les interdits qui la frappent étant plus rigoureux que dans
les contrats connus par d’autres papyrus. L’engagement qu’elle prend de rester
auprès de son partenaire pour toute la durée de la vie de celui–ci peut être rompu,
mais dans ce cas elle perd au profit de son partenaire tous les objets énumérés dans
le contrat, « ne gardant rien pour elle » (ἀποδώσω πάντα οὐθὲν ἐξιδιασαμένη). Elle
perd également les bijoux en or que son partenaire lui aurait offerts en plus de ceux
qu’elle possédait déjà au moment de la conclusion du contrat, alors que le prêt des
cinq talents de cuivre doit être remboursé sur le champ. Voici le texte suivi de sa
traduction en français :
Θαὶς Ταρ̣ου[θίνου    ̣   ̣   ̣   ̣   ̣] Ἑρμογένου ὀμνύει τὸν Ὄσιριν καὶ τὴν Ἶσιν καὶ
[τὸνὯρονκαὶ(?)] τ̣ὸν Δία καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς πάντας κ(αὶ) πάσας ε[ἰ μὴν ἐφʼ
ὃν ἐὰ]ν ζῇς [χ]ρόνον συνπαραμενεῖν σὺν σοι συνοικ[ήσουσά σοι ὡ]ς γνησ̣[ία]
γαμετή, οὔτε ἀπόκοιτος 5οὖσα {απ̣[ο]}[ οὔτε ἀφήμε]ρ̣ος ἀπὸ τῆς οἰκίας σου, καὶ
εὐνοεῖν [σο]ι καὶ [φιλεῖν(?) οὐθ]ὲν παρορῶσα τῶν σῶν. καὶ ἐπεὶ [  ̣]  ̣εριη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
χρυ]σίου μὲν τετάρτας δεκαὲξ̣ χαλκοῦ [τ]ά̣λαντ[  ̣   ̣   ̣   ̣   ̣   ̣   ̣   ̣]ι̣ς ἀργυρίου λόγον
δραχμὰς τριακοντα̣– ἓξ ἐν χα̣[λκοῦ ταλάντοι]ς τρισὶ καὶ ἱμάτιον ταλάντων πέντε
, 10χιτῶνα [δὲ δραχμῶν] τετρακισχιλίων ἑξακοσίων , καὶ δ̣άνειον [  ̣   ̣   ̣   ̣ χαλκοῦ
τ]αλάντων πέντε · ἐὰν μηθὲν ἀδικουμένη̣ [  ̣   ̣   ̣   ̣ἀπαλλά(?)]σσεσθαί με ἀπὸ σοῦ
καταλιποῦσάν σε, απ  ̣[  ̣   ̣   ̣   ̣]  ̣   ̣   ̣   ̣[  ̣   ̣] ἀποδώσω πάντα οὐθὲν ἐξιδιασαμένη·
[ἀλλὰ(?) πρ]ὸ̣ς τὰ διὰ τοῦ δανείου χαλκοῦ τάλαντα πέντε 15[π]εριγρά[ψειν τὸ δ]
άνειον, καὶ μηθενὶ παραχωρήσειν παρευρέσει ᾑ[τινιο]ῦ̣ν̣· ἀλλʼ ἐ̣ὰ̣ν ἄλλ̣α χρυσίου
κόσμου μετὰ τὰ προκείμεν̣[α    ̣   ̣   ̣]   ̣   ̣ρησας μοι περιθῇς, οὐκ ἀπελε[ύ]σομαι
αὐτ[ὰ] ἔχουσα, [ἀ]λ̣λ̣[ὰ] ἀποδώσω σοι οὐκ ἐξιδιασαμένη· καὶ οὐθενὶ ἄλλωι [ἀ]
νθρώπων σ̣[υ]νέσεσθαι κατὰ γυναικεῖον τρόπον 20πλὴ[ν] σοῦ, μηδὲ ποι[ή]σειν
εἴς σε φάρμακα φίλτρα μηδὲ κακοποιὰ μήτε ἐν ποτοῖς μήτε ἐν βρωτοῖς, μηδὲ
συνιστορήσειν μηδενὶ ποιήσοντι παρευρέσει ᾑτινιοῦν. (ἔτους) β, Χοίακ. (2e main)
Θαὶ̣ς̣ ὀμώ̣μοκα τὸν προγεγραμμένον 25ὅρκον [κα]ὶ ποιήσω καιθότι πρόκιται. …
Thaïs fille de Tarouthinos jure (à XY, fils) d’Hermogènes,14 par Osiris, Isis,
Horos, Zeus et tous les dieux et toutes (les déesses), qu’elle demeurera avec toi
tout au long de ta vie comme épouse légitime, sans s’absenter de ta maison ni de
nuit ni de jour, étant bien disposée à ton égard, affectueuse et sans négliger les
choses qui te concernent. Attendu que — — — quatre d’or, seize talents de cuivre
— — —, trente–six drachmes d’argent, trois talents de cuivre et un vêtement
d’une valeur de cinq talents, une tunique d’une valeur de 4600 drachmes, un
prêt de cinq talents de cuivre. Si, n’ayant subi aucun tort de ta part, je te quitte
en partant de chez toi, je te restituerai le tout, sans rien garder pour moi. Mais,
en ce qui concerne le prêt des cinq talents de cuivre, le prêt sera remboursé et
14

Ἑρoγένου dans la première édition, lecture suivie par J. V é l i s s a r o p o u l o s – K a r a k o s t a s
et par le soussigné (ci–dessus n.12).
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ne sera cédé à aucun autre, sous aucun prétexte. Si tu m’offrais d’autres bijoux,
à part ceux que j’avais déjà, je ne les emporterai pas en partant, mais je te les
restituerai sans m’en approprier aucun. Je n’aurai de relation, comme femme,
avec aucun autre homme à part toi ; je n’userai ni de drogues, ni de philtres
ou maléfices introduits dans tes boissons ou tes aliments, et je ne me ferai pas
complice (de quiconque le ferait), sous aucun prétexte. Deuxième année, mois
Choiak. [2e main] Thaïs, j’ai prêté le serment susmentionné et je me comporterai
conformément (à sa teneur) ».

Un drôle de couple. Essayons de mieux le connaître. Pour la dame Thaïs,
l’onomastique nous conduit vers un milieu égyptien. Son partenaire, à en croire son
patronyme, vient d’un milieu grec. Nous aurions donc affaire à un couple « mixte »
gréco–égyptien. Les mariages mixtes sont très rares dans l’Égypte ptolémaïque, non
pas qu’ils soient interdits, mais parce qu’ils sont difficilement praticables à cause
d’une sorte d’« agamie culturelle ».15 Comme on le voit à Pathyris, au IIe siècle
avant n. è., les Égyptiennes épousées par les Grecs viennent des élites locales.16
C’est aussi le cas de la dame Thaïs, si on en juge par le niveau des sommes qui sont
indiquées dans le contrat. Le serment qui unit les divinités grecques et égyptiennes
dans une formule qu’on qualifierait aujourd’hui d’« œcuménique » convient bien
au caractère mixte du couple qui nous intéresse. Le fait que l’écriture de la dame
dans sa signature en fin de document paraisse assez maladroite n’y change rien.
Pourquoi Thaïs fille Tarouthinos, Égyptienne aisée, s’enchaîne–t–elle à son
partenaire en jurant de ne pas le quitter tant qu’il vivra ? À scruter attentivement les
clauses du contrat, le lien qu’il enregistre est moins indissoluble qu’il ne paraissait
à première vue. Les sanctions prévues à l’encontre de Thaïs ne s’appliquent
que si elle quitte son partenaire « sans avoir subi aucun tort de sa part », μηθὲν
ἀδικουμένη. Par conséquent, si ce partenaire se rend coupable d’une ἀδικία, une
« injustice », à son égard, elle peut quitter sa maison sans subir les conséquences
matérielles de la rupture. Le contrat ne précise pas les devoirs conjugaux de cet
homme. Dans un document contemporain, le mari s’engage à fournir à son épouse
tout ce qui est nécessaire pour vivre, des vêtements et tout ce qui convient à une
épouse légitime, selon l’état de leur fortune ; il lui est interdit d’introduire dans la
maison une autre femme à côté de son épouse, d’entretenir une concubine ou un
garçon, d’avoir des enfants d’une autre femme du vivant de son épouse, d’habiter
une maison dont son épouse ne serait pas la maîtresse, de l’expulser du foyer,
de l’insulter ou de la traiter mal, d’aliéner aucun de leurs biens communs à son
15

Pour le détail, voir mon article « Dryton le Crétois et sa famille ou les mariages mixtes dans
l’Égypte hellénistique », dans Aux origines de l’hellénisme, la Crète et la Grèce. Mélanges Henri van
Effenterre, Paris 1984, p. 353–377 (= Statut personnel et liens de famille, Aldershot 1993, n° VIII).
16
Mon article « Dryton le Crétois », op. cit., p. 362–374. Sur les documents de Pathyris, voir
K. Va n d o r p e et S. W a e b e n s, Reconstructing Pathyris’ archives. A multicultural community in
Hellenistic Egypt, Bruxelles 2010.
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détriment.17 Ces devoirs et interdits représentent l’état de la coutume matrimoniale
hellénistique qui régit le mariage grec en Égypte. Dans notre contrat ils ne sont pas
spécifiés, mais se profilent derrière la mention d’une « injustice » que son époux
pourrait infliger à Thaïs.18
On est frappé par le déséquilibre entre les devoirs du mari, qu’il faut chercher
dans la référence à une « injustice » envers son épouse, et les devoirs de cette
épouse, largement étalés et beaucoup plus lourds que ceux qui figurent dans les
conventions matrimoniales conservées par les papyrus ptolémaïques. Assurément,
le bonheur matrimonial de notre couple n’est pas le souci majeur du rédacteur de
ce contrat. Son attention est concentrée sur le prêt d’argent (δάνειον) qui, en cas de
rupture, doit être remboursé sur le champ ; il ne peut faire l’objet d’une cession au
profit d’un tiers sous aucun prétexte. Comment expliquer cette préférence ?
La réponse à cette question serait plus aisée si on pouvait préciser la nature des
objets et des sommes qui précèdent la mention du prêt. Leur place dans le document
est celle où dans une convention matrimoniale est détaillée la composition de la
dot. Un manteau, ἱμάτιον, et une tunique, χιτών, sont des vêtements aussi bien
masculins que féminins ; l’un et l’autre peuvent faire partie de la garde–robe
(ἱματισμóς) qui, avec la bijouterie (κόσμος), forment la substance de la dot. Il
semble bien que nous ayons ici affaire à une évaluation des biens dotaux. Le prêt
viendrait non pas à la place mais en complément de la dot.
S’il en était ainsi, le prêt dont il est question dans notre document ne serait
pas un « prêt de mariage », comparable à ceux qu’on trouve dans les « archives
de Pausiris », un dossier du ier siècle de n. è concernant une famille de tisserands à
Oxyrhynchos.19 Dans ces archives, le prêt n’accompagne pas la dot, mais intervient
à l’occasion d’opérations financières au sein d’une famille. Ainsi, c’est à la suite de
la vente de la maison de son père que Thermouthion, fille d’Achilleus, accorde à son
conjoint Dioskous, fils de Pausiris, un prêt de 200 drachmes d’argent remboursable
à sa demande dans un délai de 60 jours.20 Dans ce texte et dans d’autres documents

17

P.Tebt. I 104 = M.Chr. 285 (92 avant n. è.).
J’ai étudié la notion d’adikia dans un travail de jeunesse : « La notion d’injustice dans les papy
rus grecs », Iura 10 (1959), p. 67–85 (= Droit et justice dans le monde grec et hellénistique, Varsovie
2011, p. 93–110). Ce travail étant fondé sur les lettres privées, le contrat que nous examinons ici n’y est
pas traité.
19
Identification retenue notamment par J. R o w l a n d s o n, éd., Woman and Society..., et par
U. Y i f t a c h – F i r a n k o, déjà cités. Sur ce dossier, voir T. G a g o s, L. K o e n e n et B.E. M c N e l l e n, « A First Century Archive from Oxyrhynchos or Oxyrhynchite Loan Contracts and Egyptian
Marriage », dans J.H. J o h n s o n, éd., Life in a Multi–Cultural Society: Egypt from Cambyses to
Constantine (and Beyond), Proceedings of the Fourth International Congress of Demotists, Chicago
1992 (Studies in Ancient Oriental Civilization, vol. 51), p. 181–205.
20
P.Mich. III 191, avec son double P.Mich. III 192 (60 de n. è.).
18
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semblables du même dossier, le prêt remplace la dot, donnant une base légale à une
union sans convention matrimoniale écrite (ἄγραφος γάμος).21
Dans le cas de la dame Thaïs, il s’agit d’un prêt qui ne remplace pas la dot mais,
suivant notre hypothèse, s’ajoute aux biens dotaux. Le prêt, visiblement contracté
avant la rédaction de notre document, a–t–il été accordé à son conjoint par Thaïs
qui à présent renonce à son droit de le réclamer si elle quitte ce même conjoint de
son propre gré ? Cette hypothèse a été retenue par divers commentateurs.22 Mais
alors, comment exiger de cet homme qu’il rembourse le prêt quand son épouse le
quitte, en brisant son serment, sans aucune faute de sa part ? En revanche, cette
exigence se conçoit parfaitement si on inverse les rôles, c’est–à–dire si Thaïs n’est
pas la créancière, mais la débitrice : elle ne peut quitter son partenaire sans que le
prêt ne soit remboursé. À partir de là, on est tenté d’imaginer le scénario suivant.
La dame Thaïs, Égyptienne fortunée, a quelques problèmes de trésorerie. Elle
emprunte à un Grec la somme de cinq talents en cuivre pour une période fixée
par un contrat. À l’échéance, elle n’est pas en mesure de rembourser la dette. Le
créancier procède à la praxis sur la personne de sa débitrice et l’amortissement
de la dette prend la forme d’une antichrèse très particulière : Thaïs s’engage
à s’installer chez lui comme sa femme, donc à assurer toutes les tâches domestiques
d’une bonne épouse. Une convention matrimoniale est rédigée : c’est un contrat
de « durée indéterminée », comme les conventions égyptiennes conclues pour
99 ans. En fait, il peut être rompu, soit par la faute du mari–créancier, soit sur
l’initiative de l’épouse–débitrice elle–même. Dans l’un et l’autre cas le prêt de cinq
talents doit être immédiatement remboursé (littéralement — il doit être « mis entre
parenthèses », ligne 15 : περιγράψειν).23 En d’autres termes, si Thaïs, ayant subi
une « injustice » de la part de son partenaire, décide de le quitter en emportant sa
dot, elle ne peut le faire qu’à condition de rembourser immédiatement le prêt. Il en
est de même si elle veut le quitter en renonçant à la dot qu’elle lui a apportée. Le
mariage n’est qu’une enveloppe qui protège la créance.
La souplesse du droit contractuel grec soutient une telle hypothèse. À la
différence du droit romain, qui postule un accord rigoureux entre le fond et
la forme de l’acte juridique, le droit grec accepte la conclusion d’un acte dans la
forme créée pour un autre. Il permet de construire un crédit comme un « prêt », un
« commodat » ou un « dépôt » et le remboursement comme une antichrèse, que ce
soit l’usage d’un bien meuble ou la jouissance d’un immeuble (gage immobilier),
ou encore la prestation de services pouvant s’accompagner, pour le débiteur, de
21

T. G a g o s, etc., cités à la note précédente, p. 187 sq., 197 sq.
C’est avec raison que U. Y i f t a c h – F i r a n k o, op. cit., p. 192 sq., parle d’un prêt contracté
avant la rédaction de notre document, mais j’ai du mal à le suivre quand il déclare, p. 194 n.40, qu’il
« s’agit clairement d’un daneion dû par le mari à sa femme ».
23
Fr. P r e i s i g k e, Wörterbuch, s. v. περιγράφω 2) « eine Eintragung einklammern und dadurch
tilgen ».
22
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l’obligation de demeurer auprès du créancier (paramoné). Pour l’organisation
juridique de ce rapport le notariat hellénistique avait habituellement recours à la
location de services, une forme de misthosis, contrat de louage, mais il pouvait
utiliser d’autres schémas, et notamment, selon l’hypothèse esquissée plus haut,
celui de la convention matrimoniale. Le participe συνοικήσουσα au début de la
ligne 4 fait penser à une « convention de cohabitation », συγγραφὴ συνοικισίας,
mais le verbe συνοικεῖν, synonyme de l’état matrimonial, convient à toute union
conjugale, quelle qu’en soit la forme.
Qu’un foyer familial puisse devenir, pour l’un ou pour l’autre des deux époux,
une « maison de servitude » plus ou moins détestable, est une vérité banale, dans
l’Égypte ptolémaïque ou dans l’Europe contemporaine, en Pologne ou en France,
quelle que soit la crédibilité de notre hypothèse. Mais au–delà du plausible, nos
réflexions nous conduisent à souligner, pour conclure, l’importance d’une donnée
incontestable : l’incontournable distinction entre construction juridique et réalité
sociale.24 La condition servile n’est pas nécessairement synonyme d’indigence et
de misère. Que l’on songe à la puissance des esclaves et affranchis qui peuplent
les bureaux impériaux à Rome et prennent une part active à l’administration de
l’État.25 En revanche, un débiteur ou une débitrice insolvable, mis ou mise au
service de son créancier pour amortir, par son travail, la dette qu’il n’arrive pas
à rembourser à terme échu, reste formellement un homme ou une femme libre
mais se trouve dans une situation sociale aussi peu enviable que celle d’un esclave,
sinon plus dure. Pour protéger les intérêts des créanciers, la loi ptolémaïque n’avait
nul besoin de recourir à la réduction en esclavage des débiteurs, excepté le cas des
créances du trésor royal. Le notariat hellénistique s’en chargeait en remplaçant
l’impossible sanction judiciaire par la soumission contractuelle du débiteur au
créancier. J’aurais tant voulu en discuter avec Madame Iza. Ses disciples et amis ici
présents s’en chargeront à sa place, je l’espère.

24

Je renvoie, à ce propos, à une intéressante enquête (qui malheureusement passe sous silence
l’Égypte grecque et romaine) : A. T e s t a r t, « Importance et signification de l’esclavage pour dettes »,
Revue française de sociologie 41–4 (2000), p. 609–641.
25
Je pense bien entendu à la thèse de G. B o u l v e r t sur les Esclaves et affranchis impériaux,
soutenue à Aix–en–Provence en 1964 et publiée en deux livres : Esclaves et affranchis impériaux. Rôle
politique et administratif, Naples 1970 et Domestique et fonctionnaire sous le Haut–Empire romain.
La condition de l’affranchi et de l’esclave du Prince, Paris 1974 (Annales Littéraires de l’Université
de Besançon, vol. 151).
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Iza Bieżuńska–Małowist
and the History of Ancient Slavery*
INTRODUCTION

In this paper, I will focus on two important features of Professor B i e ż u ń s k a –
M a ł o w i s t’ s work. These are, first, her analyses of social life in Greco–Roman
and Ptolemaic Egypt, a body of largely empirical but complex and rewarding
scholarship based on papyrological research; and, second, her important role
in the epochal developments in history of slavery that took place in the Soviet
Union, Poland, Czechoslovakia, East Germany, Romania and Hungary after the
death of Stalin. After 1953, scholars in these countries gradually began to offer
new interpretations, often with a sociological emphasis that was misunderstood,
ignored, or disparaged in ‘the west’. That this work took seed during a period of
dictatorial repression is fascinating. I will argue that even in the ‘dogmatic period’
of 1933–53, historians were wrestling with hard problems about ancient labor
forces, and that these efforts eventually brought rewards.
I (ESCLAVAGE)

Bieżuńska–Małowist’s entry into slavery history nearly stopped when it
began, after the publication in 1949 Some Problems of Hellenistic Slavery, which
Jerzy K o l e n d o says contains the germs of her future work.1 After 1948, the
Soviet regime became even harsher than usual, continuing to impose the Stalinist
five–stage theory of historical change, primitive communism, slavery, feudalism,
I’m indebted to Professor Włodzimierz Lengauer for his invitation to the November, 2015
conference honoring Professor Bieżuńska–Małowist and for being a fine host. Sławomir Poloczek
provided cordial and intelligent assistance. I need also to thank Katarzyna Jażdżewska for generously
and capably translating from the Polish.
1
J. K o l e n d o, ‘Iza Bieżuńska–Małowist’, Gnomon 70 (1998), p. 90.
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capitalism, and socialism and making real research difficult for Bieżuńska: ‘… la
théorie du régime économique basé sur l’esclavage et de l’Antiquité comme societé
esclavagiste. La problématique de l’esclavage … prend ainsi une importance
politique tout à fait particulière’.2
Rather than wrestle with what Kolendo calls ‘overly simplified schemas that
resisted honest study’, Bieżuńska–Małowist ‘decided to suspend her research for
a decade’. (We’ll return below to Stalinist stage theory).3
From the day she returned to the topic in 1959, Bieżuńska’s writing was
distinctive: lucid but dense with data, especially at moments when she is criticizing
another scholar. One of Bieżuńska–Małowist’s most useful works is L’Esclavage
dans L’Égypte gréco–romaine, published in 1974. Here we see her in her best
investigative–scholarly mode, working through large bodies of evidence, contesting
earlier scholarship, trying to determine what the ancients thought and how they
acted. The texture of this discussion — the level of fine–grained detail acquired
through reading many papyri — is impressive.
Esclavage opens with chapters on the ‘origins’ of slavery (chapter 1) and takes
up slave employment, the role of the state, and ‘social conditions,’ though the 1991
book has more subdivisions. But when we look at the details, important differences
emerge. In the 1991 text, the author eschews footnotes and invokes or alludes to
other scholars, without deep inquiry into their findings. Esclavage, on the other
hand engaged in serious argument, particularly with other papyrologists. The
meanings of nouns like παῖς (15), the treatment of prisoners of war (19), including
Jewish prisoners (23), the question whether warfare was a prime source of slaves
(27), and what papyri tell us about debt–bondage (41–43), oikogenesis, and ênfants
abandonnés et asservis (49–53), are all discussed with compelling citations of
papyri. Bieżuńska–Małowist calls for ‘prudence’ at the outset (16). Her rhetorical
achievement, without ever appearing imprudent, is to level a devastating array of
arguments against chosen targets, including William W e s t e r m a n n (e.g. 22,
27, 46). She concludes that while ‘A la lumière de tous les documents résumés
plus haut, l’emprisonnement et l’esclavage pour dettes fiscales ont existé pendant
l’epoque ptolémaique,’ the Ptolemaic need to maintain a work force minimized
debt–bondage. (47)

2

I. S t a l i n, ‘O dialekticheskom i istoricheskom materializme’ [‘On the Dialectic and Historic
Materialism’], [in:] Kratkij kurs istorii VKP(b), Moscow 1938, p. 42; K o l e n d o, ‘Iza Bieżuńska–
Małowist’, p. 91.
3
The East Berlin historian Heinz Kreissig parodied one element of the official dogma
historiography with an Aristophanic catalogue of the varieties of slave–owner: ‘Zu ein und derselben
‘Sklavenhalterklasse’ gehören makedonisch–orientalische Konig…, athenische Bankiers, die Dutzende
von Sklaven…, concluding in despair: ‘Der Klassenbegriff wird hier offensichtlich ad absurdum
geführt’. See H. K r e i s s i g, ‘Prolegomena zu einer Wirtschaftsgeschichte Seleukidenreiches’, Klio
56 (1974), pp. 521–527.
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The second chapter, on ‘Employment of slaves in Lagid Egypt’, makes it clear
that slave labor played only a ‘tiny role’ in Ptolemaic agriculture (65, 82–83):
slavery was concentrated instead in the artisanat, particularly weaving (66, 83). This
is followed by a compact but very learned summary of the attitude of Macedonian
authorities toward private slavery, primarily aimed at Westermann’s assertion that
these authorities sought to prevent its expansion. Finally, Bieżuńska–Małowist
takes up the ‘social condition’ of slaves, which varied greatly depending upon their
assignments. In conclusion, the emphasis falls decisively on the ‘social position
of proprietors’ (134). At the end of the Ptolemaic era, economic decline ‘seems’
to have swept the land, affecting primarily the rich, but balanced to a degree by
increased workshop activity. (‘Seems’ is only one example of several signs that this
case is not certain).
W i l c k e n and Westermann, she says, ‘ont prétendu que le travail servile n’a
joué qu’un rôle minime à Alexandrie… Je me range à l’avis de R o s t o v t z e f f et
de Cl. P r é a u x que dans les grands ateliers en Égypte, donc aussi à Alexandrie,
e
on profitaie au III siècle de la main–d’oeuvre servile’ (137).
II

As noted, Bieżuńska’s La schiavitù nel mondo antico has a different orientation.
It is a far more general book, and less intent on scholarly dispute. And despite
her massive knowledge of papyri, Bieżuńska–Małowist here uses them here with
a light touch, while saying more about methodology and theory: references to
Westermann give way to mentions of U t c h e n k o, D i a k o n o v, ‘diverse forms
of dependency’, and the nature of the labor force.
Like its predecessor, this book opens with ‘Origins of Slavery’: slaves’
provenance, bondage of abandoned children, the slave market, and acquisition of
slaves in war or through debt. The ‘Roman state’ is the chief acquirer of slaves.
Readers are warned (not for the first time) against ex silentio argumentation, which
is always a danger.
Chapter Two, ‘Slaves in Different Sectors of Production’, deals first
with agricultural slavery (endorsing the contested claim for slave quarters at
Settefinestre), then with miners and artisans (especially weavers). Then we turn
(Chapter Three) to domestic slavery, with a particular emphasis on slaves’ role
as members of the family. Often at the mercy of literary texts, we know most
(pp. 100ff) about the small percentage of loyal domestic slaves whose work may
bring manumission. To illustrate the treachery of textual sources, a single page
(146), concerns papyri testifying first to the affection and fidelity of one ‘family
relationship’ in which slaves are included, and then to the cruelty, desperation and
hatred of an entirely different group.
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‘Slaves in State Service’ and ‘The Juridical Position of Slaves’, the titles of
chapters four and five, are topics that allow the author to plunge into the details of
civic life. In Athens, ‘state service’ by slaves was the reverse of a coin on which the
obverse was full non–professional leadership by citizens who could not have done
without their slave bureaucrats and policemen. Aeschines mentions the wealth of
Pittalacus, who ‘lived apart’ — i.e. was possibly a slave — and may have held
high office.
At two points, Bieżuńska–Małowist calls attention to the social role of
successful slaves. They did at times form ‘family’ unions with free women
(119–120, 129–130). In the first passage we learn of non–legal but lasting
relationships between upper class women and slaves: ‘questo fenomeno
compare molto più frequentamente tra gli schiavi imperiali che tra gli schiavi
privati’. Later, on p. 129, we have this:
‘... Di alcuni documenti dell’archivio di Zenone, risulta che gli schiavi
si formavano spesso delle famiglie, e per il periodo romano abbiamo delle
testimonianze di unioni tra schiavi e donne libere. Si trattava sicuramente di
unioni socialmente riconosciute; ma se esse fossero disciplinate dalla legge o dalla
consuetudine rimane pur sempre un punto interrogativo’.
‘Legal’ or ‘by custom’? The question merits study. Equally significant is
this remark: ‘La cosa più importante era la posizione sociale, fors’anche quella
materiale, di una persona e non certo il suo status giuridico’.
Bieżuńska–Małowist does not shrink from a conclusion: ‘In the eyes of free
men, particularly of the lower classes, imperial slaves represented first and
foremost the functionaries of the imperial administration: their legal situation
was less important’ (p. 120).
The tension between legal and social status of slaves receives substantial
attention in these two chapters, inviting further research. In Ptolemaic Egypt,
at least at the start of the Lagid period, slaves had particular juridical status and
were protected by laws. We have no ‘proof of legal recognition’ of this activity
autonomous or a right to the ownership of slaves. But the behavior seems to have
been evident.
After two more chapters probing such ambiguities (‘Proprietors and
Slaves: Reciprocal Relations’, and ‘Hope and Desperation: manumitted,
escapees, rebels’), a brief but trenchant Conclusion builds on Moses I. F i n l e y’ s
‘genuine slave societies’ in which slave labor provided ‘the bulk of the immediate
income from property … of the elites’.4 Briefly put, Bieżuńska–Małowist’s own
research, as well as others’, finds that Egyptian agriculture did not significantly
rely on slaves. Her conclusion is sensible: in the ancient Greek and Roman world,

4

M.I. F i n l e y, Ancient Slavery and Modern Ideology, ed. by B.D. S h a w, Princeton 1998,
pp. 150 and 274.
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only some sectors — the ‘classical periods’ of Greece and Rome — conform to
Finley’s pattern (197).
In sum, this is a powerful book, conveying a convincing picture of the ancient
world, balancing general claims with fine–tuned analysis, perhaps most exciting
when it deals with the material basis of ancient slavery.
Beyond the labor force, Bieżuńska–Małowist calls attention to the social
role of successful slaves, and poses an intriguing methodological question:
some slaves formed ‘family’ unions with free upper–class women, extra–legal
but lasting. Bieżuńska–Małowist concludes from the Zenon archive that unions
between slave and free were ‘socially recognized’ (‘socialmente riconosciute’),
but whether they were ‘regulated by law, or by custom’ (‘disciplinate dalla legge
o dalla consuetudine’), remains a question. She adds, quite wonderfully, that ‘the
important thing’ (‘La cosa più importante’) was the social or material position
of a person, not his legal status, ‘il suo status giuridico’. In fact: ‘in the eyes of
free men, particularly of the lower classes, imperial slaves represented first and
foremost the functionaries of the imperial administration: their legal situation was
less important’.
The author savors social complexity, the possibly incommensurable legal and
social categories, and the sort of ‘behavior’ that will occur with or without ‘proof
of legal recognition’. Bieżuńska–Małowist’s work on social conundra of this sort
merits further attention.
III

The author, in these and her other ‘basic’ books, says little about social theory
and underlying principles. It is impossible for a scholar like myself, distant in time
and space, and from an alien political environment, to determine whether and how
the institutional politics of Polish intellectual life shaped her choices. But a glance
at her other work does complicate, or enrich, the picture.
In one of Bieżuńska–Małowist’s first appearances on the international scene,
she was thrust into a leading role. This was the tumultuous and significant Eleventh
International Congress of Historical Sciences for which Russian and West German
delegations had been preparing: the West Germans, among other things, had
for nearly a year been collaborating with the West German Auswärtiges Amt,
the Foreign Office.5 Of all the speakers at Stockholm, only one came from East
Germany.
5

On the Auswärtiges Amt’s involvement in academic and civil affairs, though not Stockholm, see
E. C o n z e et al., Das Amt und die Vergangenheit: deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der
Bundesrepublik, Munich 2010, and U. P f e i l, ‘Deutsche Historiker auf den Internationalen
Historikertagen von Stockholm (1960) und Wien (1965),’ [in:] U. P f e i l (ed.), Die Rückkehr der
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For ancient historians at the event, the one–day discussion of slavery was the
most chaotic. The West Germans had distributed in advance issues of a journal
that attacked Stalinist historiography, ignoring non–Russian scholars in the eastern
block and failing to notice that Soviet historiography had changed significantly
since the death of Stalin in 1953. Bieżuńska–Małowist and André A y m a r d
presided over the panel.
This was an event that changed the study of ancient slavery. Siegfried L a u f f e r
and Friedrich V i t t i n g h o f f delivered the key papers, and Vittinghoff’s was long
remembered for its fierceness. Moses Finley and Joseph Vo g t were in the audience,
and Finley was to blame Vogt for his performance. Several participants reported that
the discussion following the papers was particularly hostile. Bieżuńska–Małowist
reported on the event two decades later:
‘A s a participant of that stormy session of t he historical section at the
Stockholm Congress where the controversy came to a head, I wholeheartedly
share Finley’s opinion that what took place was not a scientific discussion, but
rather a collision of political views with the attacking party unwilling to recognize
either the differences in the interpretations of ancient slavery in various Soviet
works, or the rejection of the overly schematic patterns of the I 930’s which was
becoming apparent. Nor were the anti–Marxists willing to concede that any of
the works published outside the Soviet Union should be considered as Marxist.
I also share Finley’s opinion that ideological and political questions are of great
importance for evaluating and discussing the various stand points in recent
research’.6
It is possibly noteworthy that Bieżuńska, who criticizes the argumentum ex
silentio, seems never in her later scholarship to mention the work of Joseph Vogt,
though they both spent decades writing about ancient slavery. She never gave
a reason, but perhaps did not have to.
As it happens, the Stockholm event seems to have had its positive as well
as its negative side. It appears to have brought several scholars of Greek social
history together, possibly for the first time: Finley, Bieżuńska, and Dionisie
Mihail P i p p i d i. They remained in contact: all three contributed to Problèmes de
la terre en Grèce ancienne, edited by Finley. During the decade after 1960, Finley
had also developed and solidified contacts in France: Alain S c h n a p p, Pierre
V i d a l – N a q u e t, Yvon G a r l a n, and Jean–Paul Ve r n a n t, as well as Jan
deutschen Geschichtswissenschaft in die ‘Ökumene der Historiker’: ein wissenschaftsgeschichtlicher
Ansatz, Munich 2008, pp. 308–313. For more details, see D. T o m p k i n s , ‘What Happened in
Stockholm? Moses Finley, the Mainz Akademie, and East Bloc Historians’, Hyperboreus 20 (2014),
pp. 436–452.
6
I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, ‘Ancient Slavery Reconsidered’, Review [Fernand Braudel
Center] 6 (1982), pp. 111–126, on p. 114. Compare I. B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t, ‘Historia
starożytna na Kongresie sztokholmskim’ [‘Ancient History at the Stockholm Congress’], Kwartalnik
Historyczny 68 (1961), pp. 562–563.
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P e č i r k a in Prague. The papers of Pierre Vidal–Naquet, at the École des haute
Études en Sciences sociales in Paris, contain a very useful trove of letters by these
and other contributors as the volume was being shaped, although Bieżuńska–
Małowist was one of the less voluble participants.
Bieżuńska–Małowist also conceived and produced a collection of essays by
Soviet historians, Schiavitù e Produzione nella Roma Repubblicana (1986), in
1972. The essays, by Š t a e r m a n, Utchenko and other established Soviet scholars,
exemplify the ‘new’ Soviet historiography that began with the death of Stalin. As
Bieżuńska says, the assemblage challenges the ‘omogeneità delle strutture sociali
dell’antichità’.
Other historians, often explicitly using Marx, joined this effort in the years
after 1953, and several came from Finley’s correspondents and colleagues: Pečirka,
D a n d a m a e v, K r e i s s i g, and Detlev L o t z e. On thrust was to challenge binary
distinctions such as ‘slave vs. free’, and Finley’s essay ‘Between Freedom and
Slavery’ was frequently cited by Russian and eastern bloc scholars. Finley’s friend
Emily Grace K a z a k e v i c h wrote from Moscow, ‘The irony is, your works
circulate like Agatha Christie’s. Do you find that flattering?’7
CONCLUSION

After Khrushchev fell from power, Soviet historians were pressured to return
to the five–stage theory. One of the many accounts of this effort is a 1994 essay
by Roger M a r w i c k.8 Jan Pečirka is a reliable guide to the ideological–historical
disagreements of those years. The Marxian tradition of social history is perhaps
at its strongest when dealing with labor forces, and the painstaking efforts of
T j u m e n j i e v from the 1930s, even during the ‘dogmatic period’, continue
to merit respect. One outcome has been a long tradition of probing for accurate
information, suppressed but not until the death of Stalin in 1953. L e n g a u e r
traces this activity, usefully noting the different choices made by journal editors
even after 1953.9
7

July 5, 1966. Finley Papers. The Finley essays that were eagerly sought included ‘Between
Freedom and Slavery’ and ‘Servile Statuses’, both collected in M.I. F i n l e y, Economy and Society in
Ancient Greece, ed. by B.D. S h a w and R.P. S a l l e r, New York 1982. Soon enough, they were being
cited not only by historians of Greece and Rome but by Near Eastern scholars like Dandamaev. For
a fuller discussion of Finley’s reception in Russia and other Warsaw Pact countries see T o m p k i n s,
‘What Happened in Stockholm’.
8
R.D. M a r k w i c k, ‘Catalyst of Historiography, Marxism and Dissidence: The Sector of
Methodology of the Institute of History, Soviet Academy of Sciences, 1964–68’, Europe–Asia Studies
46 (1994), pp. 579–596.
9
W. L e n g a u e r, ‘Storia dell’antichità in URSS (1917–1956)’, Index. Quaderni Camerti di Studi
Romanistici 28 (2000), p. 92.
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For half a century, Iza Bieżuńska–Małowist and Marian M a ł o w i s t did
historical research that won international respect. Both used Marxian scholarship
effectively, never becoming heavy–handed or doctrinaire. This is a tradition that
would benefit immensely from further research.
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M.I. Finley’s Letters to Iza Bieżuńska–Małowist
Professor Iza B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t’ s private archive, which is now
the property of Włodzimierz L e n g a u e r, abounds with correspondence with
many scholars: Louis R o b e r t, Charles Bradford W e l l e s, Claire P r é a u x, and
Herbert Y o u t i e to name a few.1 It also consists of 25 letters written to her by
Moses Isaac F i n l e y (1912–1986) in the years 1961–1986. Apart from the oldest
one which was a postcard sent at the end of December 1961, Finley’s letters were
typewritten, carefully dated and had the author’s handwritten signature. The cor
respondence was sent at the Iza Bieżuńska–Małowist and Marian M a ł o w i s t’ s
home address (unless otherwise stated).
Iza Bieżuńska–Małowist and Moses Finley met at the Eleventh International
Historical Congress in Stockholm where she and André A y m a r d co–chaired
a fiery session on the ancient slavery.2 Iza Bieżuńska was in charge of the Organizing
th
Committee of the 10 Congress of Papyrologists which took place in Cracow and
Warsaw in 3–9 September 1961. Moses Finley and his wife Mary came to Poland
at that time by invitation of Iza Bieżuńska, though he did not present a paper at the
Congress.3 These events had planted a seed of academic collaboration and ties of
friendship between the Finleys and the Małowists which blossomed until Moses
Finley’s passing away in 1986. The correspondence between Moses Finley and
Iza Bieżuńska–Małowist is not only an important source of information on their
biographies, but also an evidence on the scholarly life and intellectual movements
of their time.

1

A selection of letters of these renown scholars to Iza Bieżuńska–Małowist was published in
Przegląd Historyczny 87 (1996), pp. 451–467.
2
See D. T o m p k i n s, ‘What Happened in Stockholm? Moses Finley, the Mainz Akademie, and
East Bloc Historians’, Hyperboreus 20 (2014), pp. 436–452. It seems that Iza Bieżuńska and Moses
Finley might have met some time earlier, perhaps in 1959 in Paris: Iza Bieżuńska gave a lecture in
Académie des Incriptions et Belles Lettres there.
3
Proceedings of the Congress were published in 1964 as Actes du Xe Congrès International de
Papirologues, Varsovie — Cracovie 3–9 Septembre 1961, Wrocław–Varsovie–Cracovie 1964. One can
find Finley’s name on the list of participants.
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LETTER 1

25.xii.61
Many thanks for the offprint, the card, the photo from Pieniny.4 I hope all is
well with your plans to go to Paris early in the new year.
Y(ours)
M.I.F.
LETTER 2

10 November 1962

Dear Friends,
By good luck, Heffer’s5 had a copy of Bömer III in stock,6 and I have had them
send it to you immediately. As for the Brunt MS [manuscript],7 it is unnecessary to
return it to me at all, since he is now preparing a revised text for publication. We
have secured a satisfactory arrangement about the publication as a separate volume
in the Actes of the Congress,8 and every effort is being made to get the volumes out
quickly. In fact, we would be ready to send our material to the printer in about two
weeks, except that Broughton has not replied to any letters and I am about to write
to someone else in Bryn Mawr to inquire whether he is ill.9
I have made serious changes only in two sections of my own rapport: the
numismatic section is now somewhat longer, and I have dropped the whole of the
final section (which will not cause you any unhappiness). That is about all the
productive work I have been able to accomplish since we returned, and during
a sabbatical year at that (which soon comes to an end). I know exactly what you
4

M.I. Finley and the other participants of the 10th Congress of Papyrologists (see the Introduction)
went rafting down the Dunajec river.
5
Heffers Bookshop in Cambridge.
6
F. B ö m e r, Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom, vol. III,
Die wichtigsten Kulte der griechischen Welt, Wiesbaden 1961.
7
Peter Astbury Brunt (1917–2005), Fellow and Tutor of Oriel College in Oxford in 1951–1967.
For the paper mentioned here, see the note below.
8
Finley referred to the Second International Congress of Economic History which took place in
29 August–3 September 1962 in Aix–en–Provence. Two Polish scholars were present at the Congress:
Iza Bieżuńska and Aleksander Gieysztor. The proceedings were published in two volumes: Deuxième
conférence internationale d’histoire économique/Second International Congress of Economic History
Aix en–Provence 1962, vol. I: Trade and Politics in the Ancient World; vol. II: Middle Ages and
Modern Times, Paris–La Haye 1965; volume I included the paper of P.A. B r u n t, ‘The Equites in the
Late Republic’, pp. 117–149.
9
Thomas Robert Shannon Broughton (1900–1993) lectured in Bryn Mawr College in Pennsylvania
in the years 1928–1965 after which he became a Professor at the University of North Carolina at
Chapel Hill until his retirement in 1971. The article of Brunt (see the note above) was published with
a commentary by Broughton (pp. 150–162).
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complain about in regard to reading other people’s MSS [manuscripts]. I seem to
be doing nothing else, and now I have to start two new research students off their
work. One is Walbank’s daughter, whom you may remember from Aix.10 She is very
able, and, of all things, she wants to work on Hellenistic material, which means
that I have to think about papyri for the first time in many years. (Fortunately, she
has no interest in editing any.)
Under these circumstances it is a little unfair for me to burden you with still
another MS, but I cannot resist the idea of a possible Polish translation of my new
book, which would please me no end. The situation is as follows. The book is small
(about 50, 000 words of text) and is written for the general (but not uneducated)
reader. It is also illustrated, 24 plates, with quite detailed notes on the illustrations.11
The publisher is Chatto & Windus, Ltd., 40 William IV St., London, W.C.2.
I have written to my editor, Peter Calvocoressi,12 and he will send you the page
proofs as soon as they are ready, which should be wit in a very few days since
publication is planned for the early spring in February, and I have already read
those proofs and prepared the index.
The book is controlled by the English publisher, and any negotiations about
translations would have to be carried on with them. There are only two points
I might make now, since you will be able to judge the work for yourself shortly.
One is that, though we should not insist on retention of the illustrations, both the
publisher and I feel that it would be a great pity to omit them. The second is about
the bibliography, which is fairly long but restricted entirely to works in English.
A completely new one would have to be prepared, and obviously that would have
to be done by a Pole, not by me.13
It is a pity you will not be in Paris in April. One of the nicest habits that has
developed in connection with meetings and lectures abroad is to be able to spend
time with both of you (except in Stockholm),14 However, I look forward to seeing

10

Cf. the memorabilia of Dorothy J. T h o m p s o n, ‘Iza Bieżuńska–Małowist and the Young
Papyrologist’, this issue of Przegląd Historyczny, p. 399: ‘I first met Iza in the late summer of 1962 in
Aix–en–Provence at the Second International Congress of Economic History, where she acted as
a session chair.’
11
In this and the next two paragraphs F i n l e y referred to his book The Ancient Greeks which was
published by Chatto & Windus in London in 1963; Polish translation came to light as part of the
Omega series in 1965 as: M.I. F i n l e y, Grecy, trans. by A. B o g d a ń s k i, Warszawa: PWN, pp. 180.
12
Peter Calvocoressi (1912–2010), codebreaker (during the war he was the head of air intelligence
at Bletchley Park), historian, publisher, author of 20 books on the Second World War and international
affairs. From 1955 to 1966 he was a partner in Chatto & Windus.
13
In the Polish edition of the book (see n. 11), the bibliography was collected by Jerzy K o l e n d o,
pp. 177–179.
14
Iza Bieżuńska chaired the session on the ancient slavery at the Congress in Stockholm in 1960,
see her article ‘Historia starożytna na Kongresie sztokholmskim’, Kwartalnik Historyczny 68 (1961),
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Kolendo15 again, not as a surrogate but in his own right. He was kind enough to
send me his dissertation, and the long French summary indicates that it is a first–
rate piece of work.16
As for Klio,17 I am afraid that in the future I shall have to work on the principle
of ‘Once burned...’
With kind regards from both of us to both of you,18
Yours ever,
Signature
P.S. My optimism is a little firmer: I had only a bad two days, not a whole
week.
LETTER 3

24 October 1964
Dear Friends,19
I am writing in haste and very briefly (because I have only a few minutes to
catch the post office before it closes for the weekend) to say that I have obtained the
Negram20 and am sending it by air. I was able to obtain it quickly (it is apparently
rather scarce here too) thanks to a good friend, a doctor, who was insistent that
I ask you to inform your own physician of its arrival.

pp. 562–563; see also D. T o m p k i n s, ‘What Happened in Stockholm?’ (see n. 2) as well as his
article in this issue of Przegląd Historyczny, pp. 483–485.
15
Jerzy Kolendo (1933–2014) was Iza Bieżuńska’s student. He obtained his MA in the Institute of
History at the University of Warsaw in 1955 with a thesis tutored by her on the uprisings in the I CE
Gaul.
16
J. K o l e n d o, Kolonat w Afryce rzymskiej i jego geneza, Warszawa 1962. The monograph was
based on Kolendo’s PhD dissertation supervised by Iza Bieżuńska and defended in 1961.
17
F i n l e y mentions his article ‘The Slave Trade in Antiquity: The Black Sea and Danubian
Regions’ in Klio: Beiträge zur alten Geschichte (40 [1962], pp. 51–59), a journal published at that time
by the Akademie Verlag (East Germany). By referring to the saying ‘once burned, twice shy...’, he
alluded to his rather disappointing experience with the journal’s editors at that occasion. Iza Bieżuńska
was a member of its Editorial Committee since 1959.
18
Finley added to his letters regards from his wife Mary Moscowitz whom he had met during his
studies at the Columbia University and whom he had married in 1932. They were exceptionally
devoted to one another and passed away almost simultaneously. On the day when his wife died, Finley
suffered a cerebral haemorrhage and died on the next day, 23 June 1986.
19
The letter was addressed to Iza Bieżuńska–Małowist and her husband, Marian Małowist just as
the Letters nos. 4, 5, 6, 7, 24 and 25.
20
Negram was a drug unavailable in Poland at that time.
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We are sorry to hear of this latest bout of illness and can only hope that it will
soon be remedied. Other news can keep for a few days.
Regards from both of us,
Yours ever,
signature
LETTER 4

30 July 1965

Dear Friends,
When we talked about next spring, while you were here,21 I neglected to look
at the diary, otherwise I should have realized that our summer term begins on
April 19. I could get a few days leave, but would still have to return by April 25th
at the latest, which does not seem to leave enough time for any lectures, much
I should enjoy trying one or two (but in what language?). The timetable is further
complicated by the fact that we do not fly, and therefore require more time for
travel.22
We were glad to hear that you are comfortably reestablished and able to work.
By now you should have received, in addition to the books you mentioned, the
Journal of African History, Bancroft on the slave trade, and the history of Benin.23
I seem to have done nothing these past weeks besides encyclopaedia articles
and books reviews, and now we are inundated, first with a week–long conference of
classical schoolmasters, to whom I gave (with a colleague) three classes yesterday,
and then with 350+ people at the triennial meetings of the various English classical
associations. The latter involves me in no serious obligations other than social, and
we shall flee halfway through, take the car across the channel and make our way
slowly to Munich. Perhaps we shall find better weather than we have had here all
summer.
Meantime, kindest regards from both of us,
Yours ever,
signature

21

Since 5 May 1965, Iza Bieżuńska and Marian Małowist were in the UK for two weeks where
they came from Paris (they stayed there from April to July 1965). Marian Małowist gave a series of
lectures in Paris on that occasion.
22
Moses Finley was invited to Warsaw by I. Bieżuńska, but he eventually did not arrive. Cf. the
correspondence touching upon it: Letters nos. 6 and 7.
23
The books mentioned here were related to Marian Małowist’s intellectual pursuits:
F. B a n c r o f t, Slave Trading in the Old South, New York 1959 and in all probability J.U. E g h a r e v b a,
A Short History of Benin, Ibadan 1960, 3rd edition.
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LETTER 5

14 June 1966
Dear Friends,
The three Cass24 reprints are not yet available, but Heffer’s will send them to
you as soon as they come out. I have also taken care of the Past & Present offprints
(and I should say that I read the article myself with great interest).25 It is really
no trouble for me to look after your occasional book needs and you need have no
hesitation in asking whenever something arises.
We were very sorry to hear that Iza’s health is causing some concern, and we
hope to hear better news soon.
Please forgive me if I do not write at greater length, but I am in the midst of
examinations, which are both time consuming and soul destroying.
With kind regards from house to house,
Yours,
signature
LETTER 6

23 February 1967
Dear Friends,
I don’t have to tell you how welcome your letter was. We were very worried
about Iza’s health26 but did not want to trouble you with letters of inquiry. Now
it remains to wish you a rapid and complete recovery, and to say again that the
Munich material should not be a burden. When it is ready, it will be ready.27
What I have to say now will not, I fear, be so welcome to you.28 Several
months ago I had to make a decision to abandon all my elaborate plans for a ‘grand
tour’ this spring and summer. The reason is simply that I can no longer postpone
finishing several pieces of writing which are terribly overdue. This first is Sicily,
24

A London based publishing house Frank Cass Publishers which specialized in history, politics
and international relations. 1966 witnessed several reprints of the monographs on the economics and
Africa which Marian Małowist might have been very interested in.
25
M. M a ł o w i s t, ‘The Social and Economic Stability of the Western Sudan in the Middle Ages’,
Past and Present 33 (1966), pp. 3–15.
26
Iza Bieżuńska was severely ill in the first semester of the academic year 1966/67. She did not
give any classes at the University at that time and came back to teaching in February 1967.
27
In August 1965, Iza Bieżuńska took part in a conference in Munich on the economic history
where she presented her commentary on a paper of Claire Préaux (1904–1979), a Belgian papyrologist
who was interested in the Hellenistic period. The proceedings of this conference were only published
in 1969, cf. the Letter no. 7, n. 38. Iza Bieżuńska and Claire Préaux were long–time friends.
28
On the invitation to Warsaw cf. the Letters nos. 4 and 7.
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which has now become a 3–volume work.29 My colleague has handed over his two
volumes to the publisher and I am still not finished with my shorter volume. And
there are others to follow.
I wrote Pečirka30 and Berlin about this, but did not write to you simply because
I did not want to trouble you when you were ill. I hope that my failure to write
will not create embarrassment for you with the university authorities, since you
say the formal invitation has already been agreed on. If so, perhaps it would help
if we called it a postponement. I think I can safely promise now to come next
year, though it would have to be later — middle of June — because of university
commitments.31
This decision was not a happy one for me to make because we were both
looking forward to the trip very much. But the situation has begun to verge on the
scandalous, and I hope to get much done in the six months which I have free. (The
one thing I could not call off was a visit to Strasbourg at the beginning of April,
which has finally been fixed after something like three years of negotiations, full
of comic opera elements. But when we return on 17 April, that will be the end of
travelling for this year.)
Once again, best wishes and the usual warm greetings
from both of us to both of you,
signature
LETTER 7

30 March 1967
Dear Friends,
I shall have to be brief because we are leaving on Sunday for two weeks in
France, where I will participate for a part of a colloque on the oikos organized

29

M.I. F i n l e y, Ancient Sicily to the Arab Conquest, London: Chatto & Windus 1968 (the first
volume of the series A History of Sicily; two other volumes were published by the same house in the
same year: D. M a c k S m i t h, Medieval Sicily 800–1713 and idem, Modern Sicily after 1713).
30
Finley knew the Czech historian Jan Pečirka (1926–1993) since the Congress in Stockholm in
1960, they exchanged letters in the ‘70s and ‘80s. Iza Bieżuńska was a member of the ‘Eirene’
Committee (‘Eirene’ — Committee for the Support of Development of the Classical Studies in the
USSR and the People’s Republics established in 1957); ‘Eirene’ organized congresses in different
countries of the Eastern Bloc, events which gathered together scholars from the said countries and the
guests from the West. Hence, she personally knew Jan Pečirka and Pavel Oliva who both worked
closely with Finley. Bieżuńska and Oliva were members of the Editorial Committee of the journal
Eirene which was published in Prague (the first issue came to life in 1960, Iza Bieżuńska was co–
editor since 1964).
31
Finley referred to his invitation to Poland, see n. 28.
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jointly by Vernant and Van Effenterre32 (sic) and then go on to lecture in Strasbourg
and Nancy, and I have too much to finish (my paper for the colloque) before I can
leave.
I have ordered the Davis33 book through Bowes & Bowes,34 and I hope it will
reach you quickly. Probably Marian35 would find as much interest in a recently
published posthumous book by Karl Polanyi, Dahomey and the Slave Trade.36 It is
published by the Univ. of Washington Press for the American Ethnological Society.
Would you like me to order a copy?
I am relieved that my unilateral decision to postpone a visit to Poland until
1968 will not cause any difficulties, only regrets.37 Whether I get as much writing
done as I must remain to be seen, but for the moment I seem to be working well
and rapidly.
Your letter also suggests that your health is really improving, which is good
news. But, alas, it compels me to ask whether you can now finish the comments
on Mlle Préaux.38 I have had no inquiry from the secretariat, and I shouldn’t be
surprised if they wouldn’t be just as happy to forget the whole thing. However, I
really feel obligated to the other authors (who have also been kindly silent) to try
to get the volume out eventually.
With the usual warm greetings from house to house,
Yours,
signature
32

See M. F i n l e y, ‘The Alienability of Land in Ancient Greece: a Point of View’, Eirene 7
(1968), pp. 25–32, n. 1: ‘This paper is based on a communication to a “Colloque sur l’oikos”, held in
Paris in April 1967 under the joint sponsorship of the ancient history centres of the Sorbonne and the
Ecole Pratique des Hautes Etudes.’ Jean–Pierre Vernant (1914–2007) was the director of studies at the
Ecole Pratique des Hautes Etudes in the years 1957–1975; Henri Van Effenterre (1912–2007) was
a professor of Greek history at the Sorbonne from 1969. Iza Bieżuńska personally knew both of them:
Van Effenterre presided over the Association pour l’Encouragement des Études grecques en France and
Iza Bieżuńska thanks to Louis Robert’s recommendation was a member of that Association since 1959.
33
Finley probably referred to a book of D.B. D a v i s, The Problem of Slavery in Western Culture,
New York–Oxford 1996.
34
The famous company Bowes and Bowes (such was their brand name in the years 1907–1986)
were located in Cambridge at 1 Trinity Street. They were established either in 1843 or 1844 by Daniel
and Alexander Macmillan who were joined in 1846 by their nephew Robert Bowes. He and his son
George Brimley Bowes ran the bookshop together from 1899.
35
Here and anywhere else: Marian Małowist.
36
K. P o l a n y i, Dahomey and the Slave Trade: An Analysis of an Archaic Economy, Seattle–
London: University of Washington Press, 1966.
37
Cf. the Letters nos. 4 and 6.
38
Cf. the Letter no. 6, n. 27; proceedings of the conference in Munich with Bieżuńska’s paper
were published in 1969, see ‘Commentaire’, Troisième Confèrence Internationale d’Histoire
Economique, Munich (23–27 août) 1965, Paris 1969, pp. 75–80.
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LETTER 8

20.iii.70
Dear Iza,
This is a belated reply to your letter of 1 March.
I have just got over the grippe myself, and know exactly what you mean about
the devastating effects of antibiotics.
I look forward to your manuscript. Have no fear about its being too late.
Several are still missing, including those of Pečirka and Lepore,39 who are central
for the first part of the volume, and who cannot be effectively rushed.40 But then,
with my usual over–commitment, the longer I can postpone getting down to editing
and writing and introduction, the easier life is for me.
You will be pleased to learn that I have been elected to Jones’s chair when he
retires on October 1, 1971 (sic).41 I should be delighted to inaugurate my tenure
with so a brilliant student as you describe in your letter.
We haven’t had a pleasant winter: wet and cold, and some snow (though not
anything to mention by your standards). The spring is just beginning to crawl in,
rather reluctantly.
I look forward, as do many others, to your coming here for a longer period.42
Meantime, Mary sends her warmest greetings to both of you.

P.S. Our greeting to Bingen.43

Yours ever,
singature

39

Ettore Lèpore (1924–1990), ancient historian from the University of Naples whom Iza Bieżuńska
met in France probably still in 1959. He was her close friend and collaborator in the Groupe
International de Recherches sur l’Esclavage Antique (GIREA) founded by Pierre Lévêque (1921–
2004), Mario Atilio Levi (1902–1998) and Ettore Lèpore himself.
40
Finley presided over a conference ‘Problèmes de la terre en Gréce ancienne’ which took place in
Abbé de Royaumont in September 1969. A book to which Finley referred was only published in 1973,
cf. Problèmes de la terre en Grèce anciennes, ed. M.I. Finley, Paris (Finley’s ‘Introduction’ on pp.
9–12). Ettore Lèpore opened the first part of the book titled ‘Monde Coloniale’ with his article
‘Problemi dell’organizzazione della chora coloniale’ (pp. 15–47). P e č i r k a’ s article ‘Homestead
Farms in Classical and Hellenistic Hellas’ (pp. 113–147) eventually found its place in the second part
of the book titled ‘Espace rural et cité’; Iza B i e ż u ń s k a – M a ł o w i s t’ s paper, ‘La propriété
foncière dans l’Égypte romaine et le rôle de l’élément romain’ (pp. 253–265) was published in the
fourth part: ‘Les Grecs en Égypte hellénistique et romaine’.
41
Moses Finley took the Chair of Ancient History succeeding A.H.M. Jones (1904–1970).
42
From the Spring 1971 to February 1972, Iza Bieżuńska was in Cambridge (along with her
husband) as a visiting member at the Clare Hall college. In that period she participated in the Cambridge
University Research Seminar in Ancient History which was run by Moses Finley with the topic of the
Roman property. D. T h o m p s o n reminisces on Bieżuńska’s stay in Cambridge in her article in this
issue of Przegląd Historyczny, see p. 401.
43
Jean Bingen (1920–2012) was a Belgian papyrologist who met Iza Bieżuńska at the 10th
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LETTER 9

1.vi.74
Dear Iza,
I am sorry you are annoyed that we did not go on from Berlin to Warsaw.
The explanation is simple. I accepted the invitation chiefly because it gave us the
opportunity to visit the DDR for the first time,44 but I have learned that neither Mary
nor I can any longer ‘go on the circuit’ without becoming too tired, and, in my case,
without setting my work programme back considerably. That is why I declined an
invitation from Oliva45 and Pečirka (who knew about the Berlin meeting) to go on
to Prague, which is, after all, much nearer to Berlin than Warsaw.
As for the meetings, my invitation from the Zentralinstitut46 was for an
‘Arbeitsberatung’ in which my Ancient Economy47 was to be discussed ‘among
other things’. Only after my arrival did I learn that the book was in fact to be the
sole subject of discussion. And of course I had nothing to do with the invitations
or arrangements. As it turned out, only Pečirka and Hahn48 had been invited from
outside. It was very interesting, but, as I anticipated, wearying too.
I must leave the final decision about Wlodek’s49 dissertation in your hands.
If you think it is worth all the trouble to have central chapters translated for
the ‘examination’, I will cooperate, but I must say that it strikes me as a lot of
unnecessary effort. If the real interest is in the final publication, would it not be
more sensible and less time–wasting to translate the whole of it into either English
or French at the end? I could then study and discuss it properly, and Wlodek
could make such revisions as he accepts from my comments and then proceed

Congress of Papyrologists in Poland in 1960 (see the Introduction). He was the secretary of the
l’Association internationale des Papyrologues from 1961 to 1992 and he was its honorary president in
the years 1992–2012. Iza Bieżuńska was a member of the International Commitee of Papyrology be
tween 1961 and 1989. Moses Finley referred in his letter to the stay of Bingen in Warsaw at that time.
44
Moses Finley kept close contacts with the scholars from the German Democratic Republic.
Among others, he exchanged letters with Heinz Kreißig (1921–1984), Detlev Lotze (b. 1930), and
Liselotte Welskopf–Heinrich (1901–1979).
45
Pavel Oliva (b. 1923) along with Jan Pečirka were the Czech friends of Moses Finley; cf. n. 30.
46
Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie (Akademie der Wissenschaften der DDR).
47
M.I. F i n l e y, The Ancient Economy, Berkeley 1973.
48
István Hahn (1913–1984), Professor of ancient history at the Eötvös Loránd University in
Budapest, was a friend of Moses Finley since the Congress in Stockholm in 1960.
49
Here and anywhere else: Włodzimierz Lengauer. The dissertation mentioned here was
W. L e n g a u e r’ s PhD dissertation defended in 1975 and titled: Greek commanders in the 5th and
4th Centuries B.C.—Politics and Ideology: a Study of Militarism, Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego 1979 (author’s thanks to Moses Finley on p. 5).
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immediately to publish. Obviously something depends on the final decision about
Princeton,50 which, I assume, must be fairly near.
Please also let me know as soon as you can about your timetable for England
in July.51 We plan to stay in Cambridge all summer, but there will be days or
week–ends when we may be away or otherwise tied up (the American invasion).
Meantime, warm greetings from both of us to Marian and Wlodek,
Signature
LETTER 10

25.vi.74
Dear Iza,
You will have heard from Dorothy52 by now that they would like you to stay
with them while in Cambridge. I have also arranged with her to leave the evening
of July 23 (the night before you go to Oxford) free, so that you can come here for
dinner.
That will give us ample time to discuss all sorts of matters. Till then, with kind
regards from both of us to Marian and Wlodek,
Signature
LETTER 11

13.ix.77

Dear Iza,
I trust that Wlodek will not be offended if I use this opportunity to report that
his material arrived this morning, and that I shall write directly to the Hellenic
Center in the next few days. Let’s hope the application is successful.
Then, many thanks and congratulations on your second volume53 (and thanks
for the kind remarks about me, undeserved). I shall not pretend that I have already
read the book, but you can be certain that I shall be studying it in the coming
months, as I seem to [come] back to slavery again. I have agreed to give a course of
lectures on ancient slavery at the Collège de France at the end of 1978.54
50

The family of Małowists spent the academic year 1974/1975 in Princeton: Marian Małowist was
there a Member of the Historical School in the Institute for Advanced Study at that time.
51
In 1974, the University of Oxford organized the XIV Congress of Papyrologists where Iza
B i e ż u ń s k a presented a paper ‘La traite d’esclaves en Egypte’, see Proceedings of the XIV
International Congress of Papyrologists, Oxford 24–31 July 1974, London 1975, pp. 12–18.
52
Dorothy Thompson (also in the Letters nos. 20 and 21).
53
L’esclavage dans I’Égypte gréco–romaine, vol. II, Période romaine, Archiwum Filologiczne
35, Wrocław–Warszawa–Kraków 1977.
54
Invited by J.–P. Vernant, Finley gave a series of four lectures in the Collège de France on the
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As for Mary, I suspect Dorothy has frightened you a bit excessively. She has
had a poor year, the root of which has been extreme sensitivity to light following
an otherwise fully successful operation for the removal of a cataract. The social
consequence, if I can put it that way, is that she withdrew almost completely from
all social engagements. No doubt that meant strain for both of us, but, as you
have seen, it has not interfered with my work, nor in any significant way with my
College duties. Anyway, a marked improvement has now begun, though Mary will,
on medical advice, still not involve herself in large social gatherings.
The Atlas of Classical Archaeology55 has finally been sent to you and I hope it
arrives safely. As for the microfiche, I will deal with that promptly when I receive
it. No problem at all.
With the usual warm greetings from both of us to Marian,
Yours ever,
Signature
LETTER 12

8.iii.78
Dear Iza,
I hope by the time this letter reaches you that you will have recovered, though
that means loss of the pleasure of reading without taking notes. Mary’s eyes
continue to be troublesome. Although she is well otherwise, the sharp reduction in
reading and the difficulty of going out are both most annoying. As for me, I still
manage to do too much, though there are moments when I begin to feel my age.
If it were not that I am obligated, I should not myself go to Edinburgh.56 As it
is, I am planning to go only for the double afternoon session to which the Graeco–
Roman historians were restricted despite our angry protests. The main consolation
is that it appears probable that the papers (restricted in length and virtually without
annotation) will be published very quickly, and ours will make a very interesting
collection.
I am glad that the micro–fiche reader has arrived safely. The business side was
accomplished easily and without difficulty.
I have heard nothing about the elections at the Center,57 but I suspect you are
right, given the date. Surely there is no reason why Wlodek should not apply again.
slavery. They were published in 1980 as a book titled Ancient Slavery and Modern Ideology, see also
the Letters nos. 12, 13 and 14.
55
Atlas of Classical Archaeology, ed. by M.I. F i n l e y, maps and plans by J. F o w l e r, London:
Chatto & Windus, 1977.
56
In August 1978, Moses Finley and Peter Garnsey co–organised the Seventh International
Economic History Congress in Edinburgh.
57
Center for Hellenic Studies, Washington D.C.
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(Incidentally, all I am giving in Paris is four lectures,58 one a week between mid–
November and mid–December this year.)
It would be very nice if you could manage the Cambridge Triennial meeting,
st
which begins on the evening of July 31 . Meanwhile warmest greetings from Mary
and myself to the three of you.
Signature
LETTER 13

29.viii.78
Dear Iza,
From one point of view the Cambridge Triennial meeting was a success. The
attendance (400+) was the largest ever; because it rained all the time, meetings
were well attended; and one evening there were very good parties in various
colleges. On the other hand, the physical arrangements were unsatisfactory, so that
it was not easy to meet people, and the papers, all in all, were not as good as might
have been expected. I doubt if you missed too much, apart from the chance to be in
Cambridge again.
I say all that at second hand because a week beforehand my health suddenly
broke down: after years of high blood pressure, I had a sudden reversal, too low
pressure. The doctors say that the cause was stress, which I must avoid — not
a very helpful prescription. In consequence, I did not attend the meetings or see
people (apart from giving the opening lecture to which I was committed.) I am in
fairly good shape again, trying very hard to work less, which is extremely difficult.
That also explains my failure to reply to Wlodek’s letter saying that he would re–
apply to Hellenic Center. I had hoped to talk with Bernard Knox59 before replying,
but, under the circumstances, I never saw him.
Another consequence was that I did not go to the Edinburgh meeting.60
Claude Mossé, the Garlans and the Lepores61 all came here afterward, separately,
but on the whole we have not welcomed visitors much this summer, even at the

58

Cf. n. 54.
Bernard MacGregor Walker Knox (1914–2010) was the first director of the Center for Hellenic
Studies (Washington, D.C.) in the years 1962–1985.
60
See the Letter no. 12 and n. 56.
61
On Ettore Lèpore see n. 39; both French scholars Claude Mossé (b. 1924) and Yvon Garlan
(b. 1933) were good acquaintances with Moses Finley and Iza Bieżuńska. Claude Mossé did not
present a paper in Edinburgh; see Y. G a r l a n, ‘Le travail libre en Grèce ancienne’, Proceedings of the
Seventh International Economic History Congress, ed. M.W. F l i n n, Edinburgh 1978, pp. 119–130;
E. L è p o r e, ‘Grecia: il lavoro urbano’, ibidem, pp. 135 ff. (= ‘Grecia: il lavoro urbano’, [in:] Non–
slave Labour in the Greco–Roman World, ed. P. G a r n s e y, Cambridge 1980, pp. 26–29).
59
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cost of appearing rude to some people. Neither of us is able to indulge in serious
entertaining.
My main work at the present is also on slavery, hopefully for the last time.
I cannot remember whether or not I wrote to you previously that I accepted an
invitation from the Collège de France (via Vernant)62 to give four lectures at the
end of 1978 (one a week, which is something of a nuisance). I chose to talk on
slavery, and, as the lectures have to be translated into French, I am compelled to
have them ready well in advance. We shall see.
Finally, I hope you will permit me not to waste money and not to buy
Arnheim’s book on Greek aristocracy,63 which Chester Starr64 described to me, not
inaccurately, as the worst book he ever read.
Handwriting: with our warmest greetings from both of us,
Signature
LETTER 14

19.v.79
Dear Iza,
It was a pleasure to have your letter with so much relatively good news. Our
congratulations to Wlodek: where will he go?65 And I know how much you enjoyed
Princeton the last time.66
I continue to overwork, even though I am compelled to take it easier than I used
th
to. My 67 birthday is tomorrow, and I have virtually completed my professorial
duties, except for a small examining chore and two or three more meetings, though
my formal retirement is on 30th September. (I remain at Darwin for three further
years, and that occupies more and more time.) Mary is not feeling too badly,
but she goes out very little and travels even less. Thus, I am going off in two
weeks to receive an honorary degree in central Canada (and I cannot imagine why
I accepted),67 and she will remain at home.

62

See the Letters nos. 11 (and n. 54) and 12.
M.T.W. A r n h e i m, Aristocracy in Greek Society, London 1977.
64
Chester Starr (1914–1999), an American historian, since 1970 Professor of ancient history at the
University of Michigan, Ann Arbor.
65
Włodzimierz Lengauer won the Humboldt Research Fellowship and went to Trier where he was
staying 1979–1981.
66
Iza Bieżuńska and Marian Małowist spent the academic year 1974/1975 in Princeton, cf. n. 50;
they went to Princeton again in the first half of 1980, this time Iza Bieżuńska became a Member of the
Historical School in the Institute for Advanced Study.
67
On 2 June 1979, Moses Finley became a Doctor of Literature at the University of Saskatchewan,
see https://library.usask.ca/archives/campus-history/honorary-degrees.php [accessed on 22.06.2016].
63

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

M.I. FINLEY’S LETTERS TO IZA BIEŻUŃSKA–MAŁOWIST

503

Now that I have finally more or less completed, after seven years, editing
a new Legacy of Greece,68 my most pressing task is getting ready for publication
my Paris lectures, Ancient Slavery and Modern Ideology.69 Then, or rather at the
same time, I have to start on the Willis [i.e. Wiles] Lectures in Belfast (!) for next
May,70 on ancient politics and political theory. Publication is mandatory, i.e. they
withhold half the fee until the manuscript is delivered. That will obviously occupy
much of next summer.
I could go on listing still more commitments, but I think I have indicated
enough to explain why I cannot see myself taking on your colloquium in the
autumn of 1980.71 I am beginning to find that seminars and colloquia tire me, and
that increasingly I must restrict myself to my writing and to College. Pity.
Mary joins me in affectionate greetings to Marian and Wlodek.
Signature
P.S. Transplantation of populations is an excellent subject.

72

LETTER 15

3.ix.79

Dear Iza,
A hasty note of thanks for the Actes de Colloque 1975,73 which arrived this
morning. You will not, I trust, be offended if I comment that I was in despair to
learn that Besançon have discovered the computer without having at the same time
learned of two mistakes that have been made (and are now well understood) in
more than 50 years of this kind of lexical analysis.
Greetings from both of us to all,
Signature

68

The book was published in 1981 in Oxford as The Legacy of Greece. A New Appraisal.
See n. 54.
70
As a part of the Wiles Lecture Series at the Queen’s University in Belfast, Finley gave a number
of lectures for the ancient and modern historians and political scientists in 1980. Basing on these
lectures, he published a book Politics in the Ancient World in 1983.
71
Congress of GIREA in Kazimierz.
72
In her previous letter to Moses Finley, Iza Bieżuńska must have mentioned the habilitation
thesis of Ryszard K u l e s z a (published by this author in 1998, Polis apolis: wysiedlenia, przesiedlenia
i ucieczki ludności w świecie greckim w V i IV wieku p.n.e., Warszawa).
73
Actes du Colloque sur l’esclavage (Nieborów, 2–6 decembre 1975), eds. I. B i e ż u ń s k a –
M a ł o w i s t, J. K o l e n d o, Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 10, War
szawa 1979.
69
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LETTER 16

10 July 198074

Dear Iza,
I always knew that Wallerstein is very intelligent. That’s a splendid idea and
I look forward eventually to an interesting discussion from you.75
The problem of copies of the book is a bit complicated. It was published in
this country the first week of June,76 and I sent you a copy to Warsaw (as I was
under impression that you were returning in June). American publication will not
be until September. Wallerstein received an advance proof copy from Viking Press,
but I doubt that he can get you a copy before you leave Princeton. Anyway, if you
eventually end up with two copies, you will have no trouble in placing the duplicate
in good hands. (French, German and Italian translations are already in process.)
The Wiles Lectures77 were hard but interesting work because the arrangements,
apart from four lectures on four successive days, included many hours of
discussion, some formal, the rest informal. Now I am trying to convert the lectures
into a book, and that is proving to be both slow and difficult. I don’t know whether
I can complete it by the end of 1980, as I have proposed.
Mary’s health hasn’t been too good for some months. It has improved in the past
two weeks, sufficiently so that she is coming out to lunch today with Momigliano.78
But she does not want to travel, and so we shall spend the summer here. My
retirement from the chair seems not to have reduced the work load in the least.79
Although I promise myself all the time to slow down, I find it temperamentally
difficult. And the weather is an encouragement to stay at one’s desk: the wettest,
coldest summer so far on record — all the heat seems to be concentrated on the
other side of the Atlantic.

74

The letter was addressed at the School of Historical Studies, Institute for Advanced Study,
Princeton, see n. 66.
75
Immannuel Wallerstein (b. 1930), a renown American historian and sociologist, from 1976
director of The Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and
Civilizations at the State University of New York at Binghamton. In 1977, the Center began to issue
a journal Review and Wallerstein was its founder. The Małowists met Wallerstein in February 1975 in
Montreal where Marian Małowist gave a lecture (they spent the academic year 1974/1975 in Princeton,
cf. n. 66). From that moment on, Marian Małowist stayed in contact with Wallerstein, hence it is
possible they met again in 1980. Iza Bieżuńska wrote Finley about her idea of publishing a review of
Finley’s book in the Review. See also n. 88.
76
The book in question was F i n l e y’ s Ancient Slavery and Modern Ideology, see n. 54.
77
See n. 70.
78
Arnaldo Momigliano (1908–1987) and Moses Finley were close friends (they knew one another
since 1934), Momigliano also knew Iza Bieżuńska very well.
79
Finley officially retired and left the Chair of Ancient History, though he continued as Master of
Darwin until 1982.
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The Barclay account80 is pretty healthy (£ 250), but I shall wait to buy the
Garnsey–Whittaker81 volume until a friend returns from holiday in about ten days
because he can purchase it at half–price.
With the usual affectionate greetings from both,
Signature
LETTER 17

10.iv.81
Dear Iza,
I didn’t reply immediately to your letter of 11 March because I assumed that
the typescript of the review would follow rather quickly.82 The latter has not yet
arrived and it would be rude to postpone writing any longer. I look forward to
reading the review with considerable interest.
Retirement is a strange business. I responded to my retirement from the
chair without the slightest twinge, rather to the surprise of Mary and others. That
is perhaps not the best test, as I remained at the College and also still retained
a considerable number of research students, who are now disappearing one by one
(as I have refused to take any new ones). My guess is that retirement from the
College in eighteen months will be less easy.
As for work, the ‘Parkinson’s law’ applies exactly: work increases to fill
available time. I am simply too busy. Last year’s (or was it the year before) trip to
Canada was merely to give a lecture and receive an honorary degree from the Univ.
of Saskatchewan. It lasted four days and I returned exhausted. So early in May
I shall go to Syracuse, N.Y., for three days for an honorary degree from my Alma
Mater.83 And at the beginning of June another short journey, this time to Rome
80

Finley referred to a bank account which belonged to the Małowists and was not closed after
their stay at the Clare Hall. Finley was given the power of attorney over it and used it to buy books for
the Małowists.
81
Imperialism in the Ancient World, eds. P.D.A. G a r n s e y, C.R. W h i t t a k e r, Cambridge 1978.
82
Cf. the next Letter.
83
Finley received a BA at the Syracuse University in 1927, he got a honoris causa Doctorate from
that University in May 1981. At the same time the US Secretary of State Alexander Haig was awarded
an honorary doctorate of public service degree. Finley refused to listen to Haig’s speech in a protest of
Haig’s policy. On 11 July 1986, The New York Times published Finley’s obituary written by
E. MacDowell which wrongly informed that Finley got his honorary doctorate at the Syracuse
University in 1982: ‘While at Syracuse University to receive an honorary degree in 1982, he boycotted
the commencement address by then–Secretary of State Alexander M. Haig Jr. because, he said, his
presence would suggest support for Mr. Haig’s foreign policy.’ (http://www.nytimes.com/1986/07/11/
obituaries/sir-moses-i-finley-a-scholar-in-the-classics.html); see the press reports of these proceedings
in, e.g. Daytona Beach Morning, May 9, 1981 (https://news.google.com/newspapers?nid=1873&dat=
19810509&id=PvswAAAAIBAJ&sjid=nuAFAAAAIBAJ&pg=1217,4743496&hl=pl) or The Cornell
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

506

WŁODZIMIERZ LENGAUER, KRYSTYNA STEBNICKA (eds.)

where Italian friends have organized a one–day seminar at the French School on
the publication of the Italian translation of my slavery book.84 In between I still try
to do some work.
Do you really want MacDowell’s book on Athenian law?85 It’s not much good
and is surely no advance on Harrison’s two volumes,86 despite the gaps in the latter.
Lyra Graeca87 is still not available.
Mary joins me in warmest greetings to Marian, Wlodek and of course yourself.
Signature
LETTER 18

11.vi.81

Dear Iza,
We both enjoyed your long and interesting letter. I can appreciate that there
[are] neither enough hours of the day nor enough hands in one body for what one
wants to do, but is it not better to have too much to do, especially when it is mostly
interesting and worthwhile activity? For my part, I have to stop from time to time
to remind myself that I am supposed to be retired.
I have read the review with pleasure — naturally — and there is not a sentence
that is either incomprehensible or unjust.88 Linguistically there is room for
improvement, but any competent editor can make the necessary changes in an
hour or so, and I have not bothered. There is just one technical point: the review
should refer to American edition, Viking Press 1980.89 The pagination is identical,
so nothing need be changed except the heading. Many thanks for all the time and
trouble.
At the moment I wish I could forget the whole subject for a while. The Italian
translation was published at the beginning of this week, and for the occasion two

Daily Sun, Volume 97, Number 139, 11 May 1981 (http://cdsun.library.cornell.edu/cgi-bin/cornell?a
=d&d=CDS19810511.2.1.1).
84
M. F i n l e y, Schiavitù antica e ideologie moderne, Roma–Bari 1981.
85
D. M a c D o w e l l, The Law in Classical Athens, London 1978.
86
A.R.W. H a r r i s o n, The Law of Athens: vol 1, The Family and Property, Oxford 1968, vol. II,
Procedure, Oxford 1971.
87
See n. 101.
88
F i n l e y referred to Iza B i e ż u ń s k a’ s review of his book Ancient Slavery and Modern
Ideology, published in Review 4 (1982), pp. 111–126; see also n. 75.
89
Finley’s book was first published in London in 1980 by the Chatto & Windus, then in New York
in the same year by the Viking Press. Iza Bieżuńska had both printed editions, but the published review
referred to the English edition.
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young Italian friends, Ampolo90 and Pucci,91 organized a ‘seminar’ at the École
française de Rome last Friday. There were up to 200 people, including of course
Carandini92 and some of our French friends (Vidal–Naquet, Mossé, etc.),93 and we
talked for eleven hours, apart from a two–hour lunch break. The proceedings will
be published as the first issue of a new journal, called Opus, which Ampolo and
Pucci are launching.94 The German translation was published last month, and I am
expecting fireworks from that quarter eventually.
A semester in Hamburg should be very interesting, despite the language
difficulties.95 There are some very good people there. I will be interested to hear
your reactions in due course, if you can find a moment to write.
Life here seems to go unchanged, except for the inevitable daily aging process.
And so, from Mary and myself, very warm and affectionate greetings to all three
of you.
Signature
LETTER 19

28 July 198296

Dear Isa,
It is no good my pretending your letter is filled with good news. We are
very glad to learn that your own illness was not serious but that is not the case
with Marian98 and I can think of nothing useful that I can say. It is particularly
unfortunate that you cannot take advantage of the opportunity to spend more time
in Europe. Anyway please give Marian and Wlodek our warmest greetings when
you return home in September.
97

90

Carmine Ampolo (b. 1947), historian of ancient Greece, Professor in Scuola Normale Superiore
di Pisa since 2000.
91
Giuseppe Pucci (b. 1947), now a Professor Emeritus, since 1971 he worked at the faculty of
Archeologia e Storia dell’arte Greca e Romana at the University of Siena.
92
Andrea Carrandini (b. 1937), Professor of archaeology who specializes in the ancient Rome.
93
Pierre Vidal–Naquet (1930–2006) was a close friend of Moses Finley since the ‘50s. F i n l e y’ s
book The World of Odysseus from 1954 caught the attention of Vidal–Naquet and made Finley famous
among the French historians.
94
The first issue of Opus. Rivista internazionale per la storia economica e sociale dell’antichità
was published in Rome in 1982.
95
In the academic year 1981/1982, Iza Bieżuńska was a Gastprofessor in the Seminar für Alte
Geschichte at the University of Hamburg and gave lectures and conducted seminars in lieu of Jürgen
Deininger.
96
The letter was addressed at the Seminar für Alte Geschichte in Hamburg.
97
Spelling as in the Letter.
98
In May 1982, Marian Małowist suffered his first heart attack and from that moment on his
health was only deteriorating.
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At this end things are moving fairly well although I will not pretend that I am
really working hard.
Mary sends her love,
Yours ever,

Signature
Moses Finley
LETTER 20

1 March 1983
Dear Iza,
We were very unhappy to learn about Marian’s illness in December, but trust
that he has now fully recovered. I’m afraid we have reached an age when one
recovers slowly.
Dorothy reported accurately about us: we are both in fairly good shape, Mary
better than she has been in a long time, I more or less normal again. I had to cancel
a lecture I was scheduled to give at the Deutscher Historikertag last October99
and postpone the J.H. Gray Lectures in Cambridge100 from this month until next
October, but I am now working quite steadily though not as intensely as in the past.
But then I am retired and free from other obligations.
The Loeb Library is replacing Lyra Graeca by a new edition. Volume 1101 is out
and I shall be able to send you a copy in a few days.
Mary joins me in affectionate greetings to all of you.

Signature

LETTER 21

13.vi.83
Dear Iza,
It was nice to receive your letter, and especially to learn that Marian’s health
has improved so much that he is preparing to resume work. As Dorothy reported, we
are both quite well, and I have been working for perhaps eight months, though not
as intensively as in the past. My immediate concern is with the J.H. Gray Lectures
99

Finley referred to the 34th congress of the German historians (Deutscher Historikertag) which
took place on 6–10 October 1982 in Münster.
100
After his retirement, Moses Finley was invited to give a yearlong series of lectures in a seminar
named J.H. Gray Lectures at the Faculty of Classics at the University of Cambridge. They were later
published as a book: Ancient History. Evidence and Models, London 1985.
101
Greek Lyric, vol. 1, ed. D.A. C a m p b e l l, Harvard University Press, Cambridge M.A. 1982,
Loeb Classical Library.
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in Cambridge, originally scheduled for March but postponed to early November.
Then we shall see.
Mary joins me in affectionate greetings to all three of you.
Signature
P.S. I have sent you a few books and should be glad to know when you receive
them.
LETTER 22

1.ii.84
Dear Iza,
Your New Year’s card did not arrive until this morning, and I hope you have
not been puzzled or worried about my failure to reply. I will attend to the Family
Link Club immediately, and you should be able to take advantage of it by the time
this letter reaches you.
We were both surprisingly well. In fact, the week before last we spent in Basel
and Munich, where I lectured. It was my first journey abroad in two years, Mary’s
in five. Despite my retirement and my long illness, I seem now to be almost as busy
as ever, which is an excellent way to cope with increasing age.
I, too, express the hope that 1984 will be better for you than 1983, but it is
frankly not easy to know what one can hope these days. But one can at least think
about and keep in touch with friends, and so best regards from both of us to Marian
and Wlodek.
Signature
LETTER 23

17.iv.85
Dear Iza,
I am very sorry indeed that you do not think you can manage Stuttgart,102 but
I fear that the time has come when we all find voyages increasingly difficult. It
is true that in the past year and a half I have travelled more than usual, largely
because Mary felt able to come with me for the first time in five years, but each
journey takes longer to recover from. So the Stuttgart trip will be restricted to five
days103 and will be a pure aller–et–retour affair.

102
103

The Sixteenth International Congress of Historical Sciences, Stuttgart, August 1985.
The International Economic History Association organized five half–day sessions.
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The one thing I have learned about retirement is that one becomes busier than
ever. I can explain that only by the view that everyone assumes that one now has
free time and requests one to read manuscripts, write short pieces for encyclopedias,
give a lecture, etc. But then, I suppose the alternative is much worse: to have
nothing to do would be desperate and fatal. It’s a great pity that Marian is not well;
otherwise you would enjoy your retirement even more.104 But at least it is a great
consolation that the academic succession is in such good hands.
Mary joins me in warmest greeting to all of you, and in expressing the hope,
no matter how thin, that you may be able to manage Stuttgart after all.
Signature
LETTER 24

13 August 1985
Dear Friends,
Thank you for Isa’s letter of 20 July, which confirmed that she will not be going
to the Stuttgart congress. Now it is uncertain whether I shall be going either. Mary
has not been well for nearly two months, and the worst of it is that all tests have
failed to provide an explanation. In consequence she has become understandably
nervous as the doctors admittedly work in the dark. I have already changed my
plans so that I shall attend only for the first two days (Sunday and Monday), and
I may in the end decide not to go at all. I’m afraid we have reached the age when
personal news is constantly coloured by morbidity.
There was considerable talk in Italy, when I was there in April, about the
possibility of Bravo’s105 going to Turin. But then no one knew whether his wife106
would accompany him or not, and the electoral committee was trying to get
assurance from him that he would accept if elected. (The danger is that if he in the
end failed to accept, the post would be permanently lost.)
Otherwise I have no important news to offer in return for yours. I need hardly
say that we are most unhappy that the prospects of our meeting are rather poor at
present. You are often in our thoughts, and we send most affectionate greetings.
Signature

104
105
106

Marian Małowist retired in 1980, Iza Bieżuńska–Małowist in 1987.
Benedetto Bravo, ancient historian, professor emeritus of the University of Warsaw.
Ewa Wipszycka–Bravo, ancient historian, professor emerita of the University of Warsaw.
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LETTER 25

24.xii.85
Dear Friends,
That’s wonderful news about Marian’s seminar. It gave us much pleasure. But
I am unhappy that you heard nothing from us since August, since we certainly
sent you at least a greeting card in November. Our situation is that, although
Mary is considerably better, she is still not well enough to go out, except very
occasionally, or ever to do the routine household chores. So I have taken charge of
the oikonomia, and I need not tell you how time–consuming that is even under our
economic conditions. Let’s all hope for a better 1986.
Affectionately

Signature
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Wizerunki Szamila.
Spory o pamięć historyczną na kresach Imperium*
„Wielkie góry rodzą wielkich mężów”1.
(przysłowie dagestańskie)

Do atrybutów suwerenności, którymi od jesieni 1991 r. republika czeczeńska pod rządami prezydenta Dżochara Dudajewa demonstrowała niezależność
od Rosji, należało m.in. drukowanie własnych znaczków pocztowych. Była
wśród nich seria trzech znaczków z podobiznami Czeczena Mansura Uszurmy —
pierwszego przywódcy ruchu oporu przeciw rosyjskiej ekspansji na północnym
Kaukazie — a także imama Szamila i generała Dudajewa. Budowaną w ten sposób
legendą ciągłości Dudajew zamierzał wzmocnić własną pozycję i podbudować ją
narodowym kultem otaczającym w Czeczenii szejcha Mansura i imama Szamila.
Również w ościennym Dagestanie i w innych narodowych jednostkach terytorialnych północnego Kaukazu po rozpadzie ZSRR wojny miurydzkie pod komendą
Szamila znów znalazły się w centrum refleksji nad przeszłością2.
W rzeczy samej postać Szamila (1212–1287 AH3 [1797–1871]), legendarnego
trzeciego imama i przywódcy islamskich narodów kaukaskich (górali — gorców)
stawiających opór rosyjskiemu podbojowi północnego Kaukazu, to jeden z najbardziej charakterystycznych — bo w swym przewartościowaniu narracyjnym
i przemianie ikonograficznej między schyłkiem epoki carów a śmiercią Stalina
Poniższy tekst jest tłumaczeniem artykułu opublikowanego wcześniej w języku niemieckim, vide L. K a r l, Imam Šamil’ als Erinnerungsfigur und historiographischer Topos. Narrative ind Gegen–
Narrative im Spannungsfeld der imperialen Peripherie, [w:] Leipziger Zugänge zur rechtlichen,
politischen ind kulturellen Verflechtungsgeschichte Ostmitteleuropas, red. D. M ü l l e r, A. S k o r d o s,
Leipzig 2015, s. 235–252.
1
Cyt. za E. B e y, Der Kaukasus. Seine Berge, Völker und Geschichte, Berlin 1931, s. 136.
2
Vide U. H a l b a c h, Von Mansur zu Dudajew? Widerstandstraditionen der nordkaukasischen
Bergvölker, [w:] Krisenherd Kaukasus, red. U. H a l b a c h, A. K a p p e l e r, Baden–Baden 1995,
s. 196–215, tu s. 196.
3
Daty zgodne z kalendarzem muzułmańskim opatrywane są w językach zachodnich zwykle
skrótem AH (Anno Hegirae — w roku hidżry).
*
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szczególnie wielowarstwowy — przykładów kultu jednostki na nierosyjskich
obrzeżach imperium.
Również w zachodniej historiografii imam Szamil w oczach wielu historyków
przez długi czas uchodził dzięki swym szczególnym zdolnościom wojskowym za
„najwybitniejszego przywódcę powstańczego w dziejach wojen”4.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcjonowania i oddziały
wania Szamila jako ikony zbiorowej pamięci u schyłku caratu na muzułmańskich
peryferiach ZSRR. Przedmiotem tekstu jest kodyfikacja, rekodyfikacja i medialna
inscenizacja osoby Szamila jako założyciela i prawodawcy religijnego oraz
bojownika o wolność i pioniera proletariackiej walki klasowej w wieloetnicznym środowisku. Biorąc pod uwagę powstałe za czasów caratu i radzieckie próby
reinterpretacji postaci muzułmańskiego przywódcy, warto rówież przestudiować
na tym przykładzie wkład imperialnej polityki historycznej (polityk historycznych) do tej konstrukcji narracyjnej — jako strategię panowania w nierosyjskich
regionach peryferyjnych rosyjskiego i radzieckiego państwa wielonarodowego5.
Istotnym przedmiotem badań będzie przy tym ciągłość imperialnych praktyk
panowania, mimo że oba ustroje cechowała odmienna imperialna państwowość
i odmienna polityka narodowościowa. Imperialna polityka symboliczna odnosiła
się w obu przypadkach do historii narodów północnego Kaukazu. Na przykładzie
ich przywódców aranżowano politykę historyczną, która jednak w żadnym z obu
przypadków nie zgadzała się z kodami kulturowymi i pojmowaniem historii przez
mieszkańców tego regionu. W związku z tym, należy przyjrzeć się bliżej lokalnemu, rodzimemu zasobowi symboli islamu o orientacji sufickiej.
FANATYCZNY DESPOTA CZY SZLACHETNY DZIKUS?
AMBIWALENTNY OBRAZ SZAMILA W PÓŹNYM OKRESIE CARATU

Imperium carskie i ZSRR były państwami wielonarodowymi. Na ich południowych rubieżach żyło kilka milionów muzułmanów nurtu sunnickiego i szyickiego. Imperium znało osiadłe i nomadyczne, miejskie i wiejskie formy życia,
a jego mieszkańcy mówili w ponad stu językach i dialektach. Ludność imperium
rosyjskiego/radzieckiego nie składała się tylko z Rosjan i, ogólnie rzecz biorąc, Słowian, choć historiografia państwa carów i ZSRR stwarza niekiedy takie

W.E.D. A l l e n, P. M u r a t o f f, Caucasian Battlefields. A History of the Wars on the Turco–
Caucasian Border, 1828–1921, Cambridge 1953, s. 10.
5
Odnośnie do stalinowskiej kultury masowej i formowania narodowej (narodowych) tożsamości
pod znakiem „patriotyzmu radzieckiego” vide D. B r a n d e n b e r g e r, National Bolshevism. Stalinist
Mass Culture and the Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956, Cambridge (Mass.)
2002; A State of Nations. Empire and Nation Making in the Age of Lenin and Stalin, red. T. M a r t i n,
R.G. S u n y, Oxford 2001.
4

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

WIZERUNKI SZAMILA

517

wrażenie6. Nikt — zarówno carscy biurokraci, jak i ich bolszewiccy następcy — nie
mógł w swych decyzjach politycznych abstrahować od tej mnogości etni, języków
i kultur. Uprzemysłowienie, urbanizacja i rozwój sieci komunikacyjnych powodowały stykanie się ludzi najrozmaitszego pochodzenia, wyznawców różnych religii,
użytkowników odmiennych języków. W wielu miejscach kontakty te skutkowały
konfliktami. A tam, gdzie władze państwowe nie nakładały żadnych ograniczeń
swoim fantazjom o „nowoczesnym” świecie, na koniec same popadały w konflikt
z tymi, których chciały „rusyfikować”, cywilizować albo oświecać7.
Przez całe 30 lat — od 1834 do 1864 r. — carat mobilizował całą swoją potęgę
militarną, aby pokonać motywowane religijnie powstanie (ghazawat8) pod wodzą
rządzącego teokratycznie imama Szamila na południowych kresach państwa, w niedostępnych regionach górskich Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii. Rosja przekonała
się, że łatwiej było podbijać państwa mające rozbudowaną strukturę, jak trzysta
lat wcześniej chanaty tatarskie, niż przedpaństwowe i przednarodowe wspólnoty
oparte na podstawach plemiennych i lokalnych, jak wspólnota gorców. Ówczesne
rosyjskie relacje opisywały wojnę, w której przeciwnik był nieuchwytny — wojnę
partyzancką. Ale oprócz elastyczności i amorficzności przeciwnika, który nie
podejmował regularnej, walnej bitwy w polu i do rozwijania taktyki partyzanckiej
wykorzystywał wszelkie korzyści topograficzne, jakie dawał Kaukaz, w percepcji
rosyjskich obserwatorów ujawnił się jeszcze jeden wymiar tych zmagań: niezwykłe zorganizowanie, zdumiewający akt integracji, który wieloetniczną, politycznie
podzieloną ludność wschodniej części północnego Kaukazu uformował w mocną
wspólnotę oporu, regularną państwowość, swego rodzaju „państwo islamskie”.
Starcie jednej z największych potęg wojskowych świata z etniami na jej peryferiach, żyjącymi dotąd w skrajnym rozproszeniu politycznym, przypominało starcie
6

Vide np. prezentację przeglądową: G. S t ö k l, Russische Geschichte von den Anfängen bis zur
Gegenwart, Stuttgart 1990; M. H i l d e r m e i e r, Geschichte der Sowjetunion 1917–1991. Entstehung
und Niedergang des ersten sozialistischen Staates, München 1998. Odmiennie A. K a p p e l e r,
Russland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall, wyd. 2, München 2008 [1992].
7
Na temat islamskiego Kaukazu vide J. B a b e r o w s k i, Der Feind ist überall. Stalinismus im
Kaukasus, München 2003; M. G a m m e r, Muslim Resistance to the Tsar. Russian Conquest of the
Caucasus, Special Issue in Memory of Dibir Mahomedov (1931–1998), Abingdon 2002; Th. S a n d e r s,
Russian–Muslim Confrontation in the Caucasus. Alternative Shamil and the Conquest of Chechnia
and Daghestan, London 1994; idem, Shamil and the Resistance to the Visions of the Conflict between
Shamil and the Russians, 1830–1859, London 2004. O konflikcie kulturowym i imperializmie na
Kaukazie vide E.–M. A u c h, Lebens– und Konfliktraum Kaukasien. Gemeinsame Lebenswelten und
politische Visionen der kaukasischen Völker in Geschichte und Gegenwart, Großbarkau 1996;
„Barbaren” und „weiße Teufel”: Kulturkonflikte und Imperialismus in Asien vom 18. bis zum
20. Jahrhundert, red. E.–M. A u c h, Paderborn 1997; Muslim/Untertan/Bürger. Identitätswandel in
gesellschaftlichen Transformationsprozessen der muslimischen Ostprovinzen Südkaukasiens (Ende
18.–Anfang 20. Jh.), red. E.–M. A u c h, Wiesbaden 2004.
8
„Święta wojna” na Kaukazie pojawia się niemal zawsze pod nazwą ghazawat (ros. gazawat;
z arab. ġazwah — ofensywa, napaść; vide też arab. ġāzī — uczestnik lub przywódca ġazwah).
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Goliata z Dawidem, co w całej Europie budziło sympatię dla nieznanych na ogół
wcześniej narodów kaukaskich9.
Europę zaskoczyły nie tylko wyczyny militarne rzekomo zacofanych gorców,
lecz także zdolności polityczne ich przywódcy. Imam Szamil stworzył państwo
oparte na prężnych strukturach administracyjnych, uporządkowanych finansach
oraz poborze i surowym dyscyplinowaniu sił zbrojnych do walki z dalece przeważającym materialnie przeciwnikiem. Stworzył model imamatu, którego kierownictwo duchowe, polityczne i militarne spoczywało w jego rękach. Ów akt integracji
wykazywał paralele z toczącą się równoczesną walką plemion berberyjskich i arabskich w Algierii, które pod wodzą Abd al–Kadira10 przeciwstawiały się francuskiej
polityce kolonialnej w północnej Afryce. Publicystyka orientalna w ówczesnej
Europie często jednym tchem wymieniała Abd al–Kadira i Szamila. Oba przypadki
funkcjonowały jako przykłady antykolonialnego oporu pod znakiem islamizmu.
W europejskim obrazie islamu dżihad (ğihād) i antykolonialny opór utworzyły
emocjonalny związek, w którym derwisz stapia się w jedno z mudżahedinem
(mudschahid), tworząc kliszę „muzułmańskiego fanatyka”, przeciwstawiającego
się misji cywilizacyjnej Zachodu. Dodatkową pożywkę zainteresowaniu tym
emocjonującym połączeniem dały powstanie Mahdiego11 w Sudanie, powstanie

9

O historii konfliktu rosyjsko–czeczeńskiego w XIX w. vide ostatnio J. P e r o v i ć, Der
Nordkaukasus unter russischer Herrschaft. Geschichte einer Vielvölkerregion zwischen Rebellion und
Anpassung, Köln 2015, s. 52–90, tu s. 75–83; M. G a m m e r, Muslim Resistance to the Tsar. Shamil
and the Conquest of Chechnia and Daghestan, London 1994; The Russian–Muslim Confrontation in
the Caucasus. Alternative Visions of the Conflict between Imam Shamil and the Russians, 1830–1859.
With an extended commentary ‘War of the Worlds’ by Gary Hamburg, red. Th. S a n d e r s, E. T u c k e r,
G. H a m b u r g, London–New York 2004; R. S e e l y, Russo–Chechen Conflict, 1800–2000. A Deadly
Embrace, London 2000, s. 19–70; C.P. S i d o r k o, Dschihad im Kaukasus. Antikolonialer Widerstand
der Dagestaner und Tschetschenen gegen das Zarenreich (18. Jahrhundert bis 1859), Wiesbaden
2007; A. Z e l k i n a, In Quest for God and Freedom: Sufi Responses to the Russian Advance in the
North Caucasus, London 2000; J.B. D u n l o p, Russia confronts Chechnya. Roots of a Separatist
Conflict, Cambridge 1998, s. 1–39.
10
O powstaniu Abd al–Kadira (Abd al–Qādir al–Jazā’irī) vide R. D a n z i g e r, Abd al–Qadir and
the Algerians: Resistance to the French and Internal Consolidation, New York 1977; Abd el–Kader,
red. S. A o u l i, R. R e d j a l a, Ph. Z o u m m e r o f f, Paris 1994; B. E t i e n n e, Abdelkader: isthme des
isthmes (Barzakh al–barazikh), Paris 2004. O podobieństwach między dżihadem w Dagestanie
i w Algierii vide M. K e m p e r, The Changing Images of Jihad Leaders: Shamil and Abd al–Qadir in
Daghestani and Algerian Historical Writing, „Nova Religio: Journal of Alternative and Emergent
Religions”, t. XI, 2007, nr 2, s. 28–58.
11
O rebelii Mahdiego (mahdi = prowadzony przez Boga; Muhammad Ahmad bin Abd Allah lub
Muhammad Ahmad Al Mahdi) vide P.M. H o l t, The Mahdist State in Sudan, 1881–1898: A Study of
its Origins, Development and Overthrow, Oxford 1970; R. N e i l l a n d s, The Dervish Wars — Gordon
and Kitchener in the Sudan 1880–1898, London 1996; J.O. Vo l l, The Sudanese Mahdi: Frontier
Fundamentalist, „International Journal of Middle East Studies”, t. X, 1979, s. 145–166. O ówczesnej
recepcji vide F. W i n g a t e, Mahdiism and the Egyptian Sudan, London 1891.
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sipajów12 przeciw brytyjskiej polityce kolonialnej w Indiach i jeszcze w XX w.
opór bractwa sanusijja13 w Libii przeciw Włochom.
W Rosji stanowisko wobec postrzeganego jako granica kulturowa Kaukazu
i jego mieszkańców oscylowało między dwoma wpływającymi na siebie wzajemnie biegunami. O ile oficjalna propaganda starała się kreślić rysunek wybitnie
negatywny, a Awara Szamila deprecjonowała jako protegowanego Brytyjczyków
i przedstawiciela ich interesów kolonialnych na Kaukazie, o tyle w wypowiedziach
ówczesnych pisarzy — jak choćby Michaiła Lermontowa służącego na północnym
Kaukazie w randze oficera — słychać żarliwy entuzjazm dla miłujących wolność
ludów rzekomo dziewiczego świata gór i jego archaicznych kultur. Wszelako dotyczyło to tylko ich samoobrony etnicznej, „zaciekłej walki o wolność”, w żadnym
razie islamistycznego fundamentu tego oporu, który nie tylko w rosyjskiej publicystyce traktowany był bez wyjątku w kategoriach „fanatyzmu”. Nawet Aleksandr
Marlinskij, który pokazywał swym czytelnikom walczących górali jako „godnych
przeciwników”, napisał do jednego z przyjaciół, że Kaukaz byłby piękny, gdyby
nie trzy rzeczy: „dżuma, cholera i mahometanizm”14.
Wizje Kaukazu kształtowały się od początku XIX w. w ścisłym powiązaniu
z klasyczną literaturą rosyjską i formowaniem się rosyjskiego nacjonalizmu. Bez
kaukaskich motywów literackich u Puszkina, Lermontowa czy Tołstoja i bez wczesnych relacji z podróży, a także sprawozdań carskich oficerów i związanych z nimi
sporów o romantyczny orientalizm literacki klasyczna literatura rosyjska jest nie
do pomyślenia. Wyobrażenia o północnym Kaukazie stały się trwałym, charakterystycznym rysem rosyjskiej świadomości etnicznej15.

O powstaniu sipajów i jego ówczesnej percepcji vide A. E r l l, Prämediation — Remediation.
Repräsentationen des indischen Aufstands in imperialen und post–kolonialen Medienkulturen (von
1857 bis zur Gegenwart), Trier 2007; S.B. C h a u d h u r i, English Historical Writings on The Indian
Mutiny 1857–1859, Calcutta 1979.
13
O powstaniu sanusijji vide R. M c G u i r k, The Sanusi’s Little War: The Amazing Story of
a Forgotten Conflict in the Western Desert, 1915–1917, London 2007. O ówczesnej percepcji
w Europie vide H. D u v e y r i e r, La Confrèrie musulmane de Sidi Mohammed ben Au es Senoussi,
Paris 1884; A.S. W h i t e, From Sphinx to Oracle, London 1898.
14
Cyt. za: Dagiestan w russkoj litieraturie, red. K. D a l g a t, Machaczkała 1960, s. 155; vide także R.F. J u s u f o w, Dagiestan i russkaja litieratura konca XVIII i pierwoj połowiny XIX w., Moskwa
1964.
15
S. L a y t o n, Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy,
Cambridge 2005; eadem, Nineteenth–Century Russian Mythologies of Caucasian Savagery, [w:]
Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917, red. D.R. B r o w e r, E.J. L a z z e r i n i,
Bloomington 1997, s. 80–99. Vide także U. H a l b a c h, Die Bergvölker (gorcy) als Gegner und Opfer.
Der Kaukasus in der Wahrnehmung Rußlands (Ende des 18. Jahrhunderts bis 1864), [w:] Kleine
Völker in der Geschichte Osteuropas, red. M. A l e x a n d e r, F. K ä m p f e r, A. K a p p e l e r, „Jahr
bücher für Geschichte Osteuropas”, t. V, 1991, s. 52–65.
12
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W rezultacie ani imam Szamil, ani jego ruch nigdy nie znaleźli się w centrum uwagi historyków imperialnej Rosji16. Po 1859 r. zainteresowanie rosyjskiej
historiografii podbojem Kaukazu skupiało się głównie na umiejscawianiu sukcesów i klęsk oraz ustalaniu związanej z nimi odpowiedzialności. Praktykę tę można
do pewnego stopnia rozpatrywać jako kontynuację „wojny generałów” podczas
licznych kampanii północnokaukaskich: „[T]he main dividing lines were drawn
between the supporters of Bariatinskii and those of Vorontsov, between those who
took the side of Ermolov and the few who sided with Paskevich, and so on”17.
Z wyjątkiem nieznacznej mniejszości, która widziała w imamie Szamilu „dziką
bestię”18, gildia historyków w obu stolicach, Moskwie i St. Petersburgu, opisywała
go jako charyzmatyczną osobowość przywódczą, utalentowanego administratora
i wybitnego dowódcę. Zgodnie z interpretacją Moshe G a m m e r a, fenomen ów
ma kilka przyczyn: dla niektórych autorów stanowił strategię narracyjną służącą
ukazaniu rosyjskiego zwycięstwa jako szczególnie wielkiego i znaczącego, dla
innych był sposobem na dopasowanie Szamila do popularnoromantycznego obrazu
„szlachetnego dzikusa”; w trzecim wariancie wydaje się możliwe, że autorzy
naprawdę byli pod wrażeniem postaci Szamila. W przeciwieństwie jednak do jego
osoby ruch „miurydyzmu”, którym kierował, uchodził w oczach wszystkich historiografów za fanatyczny, destrukcyjny i barbarzyński.
W konotacjach patriotyczno–nacjonalistycznych, religijnych i kulturowo
eurocentrycznych ujarzmienie Kaukazu przez carskie imperium miało się jawić
jako etap chwalebnej mission civilisatrice Rosji. Tylko nieliczni rosyjscy (lub inni
europejscy) obserwatorzy zadawali sobie wówczas trud dotarcia do istoty sufizmu
i do roli religii jako podstawy integracji transetnicznej. Z tego powodu zasadnicza
siła napędowa tego ruchu oporu nie została dogłębnie zrozumiana ani w okresie
caratu, ani potem19.

16

Szczegółowa bibliografia przedrewolucyjnej i radzieckiej literatury poświęconej Szamilowi
w: M. G a m m e r, Shamil and the Murid Movement 1830–1859: An Attempt at a Comprehensive
Bibliography, „Central Asian Survey”, t. X, 1991, nr 1–2, s.189–247.
17
M. G a m m e r, Shamil in Soviet Historiography, „Middle Eastern Studies”, t. IV, 1992, s. 729–
777, tu s. 730.
18
A. H e r c e n, Tot że graf Stragonow płaczuszczij na grobie sieczennogo kandyby, [w:] idem,
Sobranije soczinienij, t. XIV, Moskwa 1959, s. 199.
19
O publicystyce ówczesnej vide np. P. A l f i e r i e w, Oczerki iz żizni Szamilja, Moskwa 1905;
N. S z a m i l K o w a l e w s k i j, Pokorienie Kawkaza, Moskwa 1912; M.P. S l e p c o w, Pokoritiel
Czeczni i Dagiestana, Pietrograd 1916; M.N. C z i c z a g o w a, Szamil na Kawkazie i w Rossii, wyd. 1,
St. Peterburg 1889, wyd. 2, Moskwa 1990, wyd. 3, Moskwa 1991.
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NA SZLAKACH NAKSZBANDIJJI —
SZAMIL JAKO FIGURA PRZYWÓDCY RELIGIJNEGO

Decydującym czynnikiem, jakim ów opór naznaczył ruchy powstańcze jeszcze przed Szamilem, było połączenie samoobrony etnicznej z uzasadnieniem religijnym ujętym w aureolę idealizacji. Podstawowe znaczenie miało tu połączenie
koncepcji ghazawat, religijnego nakazu walki ze zwierzchnością niewiernych
(tarīqa), charakterystycznymi dla sufizmu organizacyjnymi i ideologicznymi
wyobrażeniami o ładzie i porządku20. Wprawdzie w początkowej fazie rozwoju,
w okresie wczesnoislamskim, nadzwyczaj wielobarwny sufizm wyrożniało
wyrzeczenie się świata stanowiące warunek mistycznego doświadczenia Boga,
ale z biegiem czasu nurty i organizacje sufickie rozwinęły na szeroką skalę działalność socjalną i polityczną, widoczną szczególnie w inicjowaniu i organizacji
oporu przeciw zewnętrznym, nieislamskim siłom. Zwłaszcza na obrzeżach świata
islamskiego bractwa sufickie stanowiły ogniwo łączące konfrontację z potęgami
kolonialnymi (z reguły europejskimi) z coraz silniejszym przenikaniem islamu do
regionów, których należało bronić. Na północnym Kaukazie szczególnie aktywną
rolę odgrywało powstałe w XIV w. sufickie bractwo uniwersalne, o największym
zasięgu terytorialnym — bractwo nakszbandijji. Jego doktryna głosiła powrót do
czystego i ascetycznego islamu, walkę z dżahilija (dschāhiliyya), pogańską niewiedzą przejawiającą się w adat, prawie zwyczajowym plemion, a także święty
obowiązek obrony przed niewiernymi i szczególnie kultywowaną relację między
uczniem (murid) a mistrzem (murshid). Prestiż mistrza zależał przy tym m.in. od
jego statusu jako alim (ʾālim), uczonego i autorytetu naukowego21.
Zorientowana na arabską przestrzeń kulturową tradycja, żądająca od autorytetów społecznych szczegółowej znajomości Koranu i jego wykładni oraz dobrego
rozeznania w dorobku myśli arabskiej (głównie teologicznej), utrwalała się —
przede wszystkim w Dagestanie — już od XI w., ale w ciągu dwu następnych stuleci osłabła, co utorowało drogę „świętym mężom”, którzy zapożyczony ze świata
arabskiego islamski system religijny stopniowo nasączali tradycyjną wiarą w cuda
oraz praktykami lokalnymi i regionalnymi. Natomiast mistyczne wykształcenie
Szamila i jego awans do roli przywódcy religijnego — szejcha (sheikh) wiąże się
z ruchem mujaddidi–chalidi (chalidija), boczną gałęzią uniwersalnego bractwa
U. H a l b a c h, „Heiliger Krieg” gegen den Zarismus. Zur Verbindung von Sufismus und Djihad
im antikolonialen islamischen Widerstand gegen Rußland im 19. Jahrhundert, [w:] Die Muslime in der
Sowjetunion und in Jugoslawien, red. A. K a p p e l e r, G. S i m o n, G. B r u n n e r, Köln 1989, s. 213–
234.
21
M. G a m m e r, The Beginnings of the Naqshbandiyya in Daghestan and the Russian Conquest
of the Caucasus, „Die Welt des Islams”, t. XXXIV, 1994, s. 204–217; Z. M a h o m e d o v a, ʾAbd–al–
Rahman–Hajji al–Sughuri — Advocate of Sufi Ideals and Ideologue of the Naqshbandi Tariqa, [w:]
Islam and Sufism in Daghestan, red. M. G a m m e r, Helsinki 2009, s. 57–70.
20
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nakszbandijji, który zdołał się umocnić w Dagestanie dopiero na początku XIX w.
za sprawą szejcha Ismaila al–Szirwaniego. Nurt ten, znany po stronie rosyjskiej pod mylącym określeniem „miurydyzmu” (miuridizm), szybko rozwijał się
w górach Dagestanu i Czeczenii, aż stał się dominującym ruchem polityczno–religijnym i kręgosłupem ideologicznym w walce z nacierającymi na Kaukaz armiami
autokratycznego caratu22. W okresie, kiedy rosyjskie imperium kolonialne nasilało
agresję przeciw narodom kaukaskim, zwolennicy nakszbandijji prowadzili intensywną agitację przeciw wrogowi przede wszystkim w nadkaspijskich regionach
Dagestanu. W roku 1825 po raz pierwszy obwołano dżihad (dschihād). Jego kierownictwo przechodziło od Ghazi Muhammada (1795–1832), pierwszego imama
imamatu kaukaskiego (1828–1832), przez Hamzah Beka (1789–1834, imama
w latach 1832–1834) do Szamila, który prowadził ghazawat od 1834 do 1859 r.23
Północny Kaukaz należał zatem do tych regionów świata islamu, gdzie sufizm
zapuścił korzenie najpóźniej, ale za to tym głębiej i tym szerzej. Zwłaszcza jego
wariant nakszbandijja akcentował szczególne oddanie wzorcowi osobowemu
Proroka: tarīqa–yi muhammadīya24. „Prawdziwy sufizm to [...] odrodzenie epoki
Proroka przez stan wewnętrzny i działanie na zewnątrz”. Takie „odrodzenie” leżało
zapewne także u podstaw działalności ruchu powstańczego pod wodzą Szamila,
który w swoim regionie powtórzył historyczne osiągnięcie Proroka, czym było
przezwyciężenie rozdrobnienia etnicznego i stworzenie zdolnej do samoobrony
wspólnoty wiary. To właśnie status przywódcy religijnego sprzyjał politycznemu
i militarnemu sukcesowi Szamila, a później jego funkcji głównej figury pamięci na
muzułmańskim Kaukazie. Wbrew ówczesnym rosyjskim przypuszczeniom również sam imam Szamil widział swoje prawdziwe powołanie w dziedzinie ducha,
a podstawowe zadanie w tym, by pod znakiem tarikatu nakszbandijji szerzyć na
całym północnym Kaukazie „prawdziwy islam” i utrwalać wśród rdzennej ludności prawo szariatu (scharī’a). Postulował przezwyciężenie rozdrobnienia plemiennego i wykorzenienie adat nie tyle z powodów politycznych, ile dlatego, że
lokalne prawo zwyczajowe rodów i plemion kryło w sobie niebezpieczeństwo ciągłej fragmentaryzacji, a przez to stanowiło konkurencję dla prawa islamskiego.
Z powodu silnego nastawienia na wprowadzenie i umocnienie prawa religijnego
M. G a m m e r, The Beginnings of the Naqshbandiyya in Daghestan and the Russian Conquest
of the Caucasus, „Die Welt des Islams”, t. XXXIV, 1994, s. 204–217.
23
O sufizmie w Dagestanie M. G a m m e r, The Introduction of the Khalidiyya and the Qadiriyya
into Daghestan in the Nineteenth Century, [w:] M. G a m m e r, D.J. W a s s e r s t e i n, Daghestan and
the World of Islam, Helsinki 2006, s. 55–68; M. M u s s a y e v, D. A l k h a s o v a, Daghestani ‘Ulama’
in the Muslim World, [w:] M. G a m m e r, Islam and Sufism in Daghestan, s. 43–56; M. K e m p e r,
Herrschaft, Recht und Islam in Dagestan. Von Khanaten und Gemeindebünden zum ğihād–Staat,
Wiesbaden 2005; idem, Khalidiyya Networks in Daghestan and the Question of Jihad, „Die Welt des
Islams”, t. XLII, 2002, s. 41–71.
24
H. A l g a r, The Naqshbandi order. A Preliminary Survey of its History and Significance, „Studia
Islamica”, t. XLIV, 1977, s. 123–152, tu s. 123.
22
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— nawet jeśli zostało ono w pojedynczych przypadkach zmodyfikowane i dostosowane do lokalnych warunków kulturowych — ruch Szamila nabrał charakteru
bliskiego fundamentalizmowi, co niekiedy przysłaniało jego sufickie podstawy.
Dlatego ówcześni rosyjscy i zachodnioeuropejscy obserwatorzy tylko z rzadka
postrzegali „miurydyzm” na północnym Kaukazie jako podstawę integracji transetnicznej — ten zasadniczy czynnik sprawczy oporu narodów kaukaskich nie
został zrozumiany ani w czasach imperium carów, ani po jego upadku25.
Szamil konsekwentnie uważał się przede wszystkim za szejcha, co łączyło
go bezpośrednio z właściwym sufizmowi mistycznym pojmowaniem świata
i wiary. Nurty sufickie zrodziły się jako próba przezwyciężenia przepaści, która
po śmierci Proroka zarysowała się między światem doczesnym a wyższą, Bożą
formą rzeczywistości. Ich zasadniczym rysem jest mistyczne poszukiwanie bezpośredniego kierownictwa Bożego. Dążą do tego, nie naruszając jednak jednego z głównych pryncypiów islamu, zgodnie z którym pierwszego i ostatniego
z proroków należy widzieć w Mahomecie. Wyobrażenie, że dzięki duchowej iluminacji i Bożemu natchnieniu mistrz sufi może uzyskać rangę zbliżoną do rangi
Proroka, często w toku dziejów sprowadzało na sufizm podejrzenia o herezję
i powodowało prześladowania ze strony ulamā –– ortodoksyjnego duchowieństwa
islamskiego26.
Zarazem jednak sam Szamil w znacznym stopniu próbował metodą celowej samoinscenizacji na użytek swoich zwolenników formować swój obraz na
podobieństwo obrazu Proroka. Miał zwyczaj — jak niegdyś Mahomet — zapisywać swoje rozkazy na skrawkach pergaminu, choć w XIX w. nie brakowało
w Dagestanie papieru. Przy wielu okazjach stosował ten sam model retoryki
i obrazowania metaforycznego, który został zapisany w Koranie, np. kiedy chciał
obarczyć swoją świtę odpowiedzialnością za niepowodzenia militarne albo kiedy
zarzucał otoczeniu dwulicowość i brak wiary w jego posłannictwo, jak w przypadku
mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości Gimrah (Gimri), którzy go wygnali,
co nasunęło mu porównanie swego wychodźstwa do ucieczki — hidżry (hijra27)
Proroka z Mekki do Medyny: „Zaprawdę, odchodzę od was w czasie, kiedy [żyjąc]
pośród was nie mogę ustanowić wiary. Ale czyż Mahomet, najlepsze spośród dzieł
Wszechmocnego Boga, nie opuścił najlepszego kraju Bożego — Mekki — kiedy
A. Z e l k i n a, Jihād in the Name of God. Shayk Shamil as the Religious Leader of the Caucasus,
„Central Asian Survey”, t. III, 2002, s. 249–264. Przeciwne stanowisko zajmuje M. K e m p e r, The
North Caucasian Khalidiyya and ‘Muridism’: Historiographical Problems, „Jourmal for the History
of Sufism”, t. V, 2006, s. 111–126.
26
Wprowadzenie do dziejów i ideologii sufizmu vide J. A b u n –N a s r, Muslim Communities of
Grace. The Sufi Brotherhoods in Islamic Religious Life, London 2007; J.W. F r e m b g e n, Reise zu Gott.
Sufis und Derwische im Islam, München 2000; A. S c h i m m e l, Sufismus. Eine Einführung in die
islamische Mystik, München 2000.
27
Hidżra (hijra) to ucieczka Mahometa i jego zwolenników z Mekki do Medyny w 622 r. i początek mahometańskiej rachuby czasu, wprowadzonej w roku 638 (17 AH).
25
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nie mógł już szerzyć tam wiary?”28. Do tego przed podjęciem szczególnie ważnych postanowień Szamil szukał mistycznego kontaktu z Bogiem i jego Prawdą,
wycofując się ze świata zewnętrznego, całymi dniami pościł, modląc się do Boga
o natchnienie. Po okresie takiego odosobnienia pojawiał się, według świadectw
swych współczesnych, zawsze „uroczyście poważny, z nabrzmiałymi od nieprzespanych nocy oczyma, ale i z powziętą ostateczną decyzją”29. Otoczeniu zdawało
się wówczas, że nikt i nic nie zdoła przeciwstawić się jego woli, bo uznawano ją za
rezultat inspiracji pochodzącej bezpośrednio od Boga.
Na Kaukazie ówczesny obraz Szamila jako mistrza sufi często był folklorystycznie opraszczany i reinterpretowany w duchu tradycji przedislamskiej jako
ikona dawnego „świętego męża” lub cudotwórcy30. Jednakże sam Szamil prawdopodobnie nigdy nie twierdził, jakoby dokonywał cudów ani nie dawał implicite
do zrozumienia, że jest prorokiem. To raczej sama wielowiekowa tradycja suficka
dbała o to, by murshid swą prawomocność wywodził — w niektórych przypadkach
również genealogicznie — bezpośrednio od Mahometa, uznawanego za ostateczną
instancję w sprawach wiary i prekursora na wszystkich drogach mistycyzmu.
W przypadku Szamila tę duchową łączność z Prorokiem dodatkowo wzmacniała
jego świecka misja. Starał się, jak niegdyś Mahomet, zaprowadzić szariat i zjednoczyć rozmaite wspólnoty pod rządami prawa islamskiego. Odwoływanie się
do dziedzictwa Proroka i rywalizacja z nim na niwie przywództwa politycznego
były przeto zrozumiałe i konsekwentne. Natomiast sufickiemu ideałowi uczonego
28

Vide Muhammad a l – Q ā r a k h ī, Bāriqat al–Suyyūf al–Dāghistāniyya fī Baʿd al–Ghazawāt
al–Shāmilyya, w przekładzie A.M. B a r a b a n o w a, Chronika Muchammeda Tachira al–Karachi
o dagiestanskich woinach w pieriod Szamilja, arabskij tekst, podgotowlennyj A.M. B a r a b a n o w y m,
red. I.J. K r a s z k o w s k i j, Moskwa–Leningrad 1946, s. 76.
29
Cyt. za: A. Z e l k i n a, Jihād in the Name of God, s. 258.
30
Postać Szamila była mitologizowana już za jego życia tak, że w poszczególnych przypadkach
trudno oddzielić fakty od fikcji. W zapiskach o młodości i wczesnych latach męskich Szamil jawi się
jako inteligentny młodzieniec, który bardzo poważnie traktuje studia i wyróżnia się skłonnością do
samoizolacji i medytacji. Już ten obraz niezwykłego młodzieńca, który spędza godziny na medytacji,
poszukując Bożego natchnienia, wyraźnie lokuje Szamila w pobliżu Proroka. W przeciwieństwie do
bardzo dobrze na ogół udokumentowanej historii jego rodziny popularne legendy głoszą, że w dzieciństwie jako ubogi sierota pędził żywot pasterza w odległych dolinach swej dagestańskiej ojczyzny i tam
Bóg objawił mu pierwsze wizje. Inne relacje mówią, że będąc jeszcze młodzieńcem wszedł na szczyt
góry, którą okoliczni mieszkańcy uznawali za tabu, bowiem miało się tam znajdować gniazdo Samurga,
olbrzymiego ptaka króla Salomona. Dla podkreślenia niezwykłości postaci Szamila opowieści te zawierają silne odniesienia do islamskich mitologii ludowych i wzorce narracyjne nawiązujące do sufickich przypowieści i ich konotacji. Często można je powiązać zarówno z żywotem proroka Mahometa,
jak i z poprzedzającymi Szamila i należącymi do tegoż nurtu tradycji mistrzami sufi. O epigrafice na
północnym Kaukazie vide Epigraficzeskije pamjatniki Siewiernogo Kawkaza na arabskom, piersid
skom i turieckom jazykach, teksty, pieriewody, kommientarii, red. L.I. Ł a w r o w, t. I–II, Moskwa
1966, s. 63–64; A.R. S z i c h s a i d o w, Epigraficzeskije Pamjatniki Dagiestana X–XVII vv. kak istori
czeskij istocznik, Moskwa 1984, s. 389–393.
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(ʾālim) odpowiadał Szamil tylko poniekąd, potrafił jednak te braki kompensować
zdolnościami dowódcy wojskowego31.
Duchowy komponent ruchu oporu gorców wydał się tak znaczący, że nawet
rosyjska administracja kolonialna kierująca się, ogólnie rzecz biorąc, ślepym
przeświadczeniem, że mieszkańcy Kaukazu ukazują wyłącznie brutalną przemoc,
nauczyła się doceniać wagę wojny ideologicznej. W połowie lat czterdziestych
XIX w. stosowne władze zdecydowały, że należy przyznać priorytet reedukacji
rdzennego duchowieństwa muzułmańskiego w celu przekształcenia go w lojalnych
poddanych cara. Aby osiągnąć ten cel, założonych zostało na całym Kaukazie
osiem szkół — trzy dla sunnitów, pięć dla szyitów — w których za kluczową kwalifikację do pełnienia misji duchownej uznawano wierność carowi32. Ideologiczna
kontrofensywa Rosji objęła następnie wzmocnienie adat poprzez zbieranie i kodyfikację lokalnych praw zwyczajowych33 oraz zniesławianie szejchów sufickich
jako „fałszywych sług Allaha, którzy odstąpiwszy od szariatu głoszą herezję”34.
„POD WRAŻENIEM OSIĄGNIĘĆ CYWILIZACJI ROSYJSKIEJ...”.
POPULARNO–KOLONIALNY OBRAZ SZAMILA
W LATACH SZEŚĆDZIESIĄTYCH XIX W.

Tym bardziej musi zdumiewać, że po pojmaniu Szamila w 1859 r. ówczesne
rosyjskie opisy i świadectwa niemal całkowicie milczą o jego tożsamości religijnej. Pisarze i dziennikarze w Tyflisie (Tbilisi) i innych miastach Rosji piszący
o Szamilu i jego rodzinie próbowali konstruować inne — w zasadzie całkowicie
eurocentryczne — mitologie górskich narodów północnego Kaukazu. Ten alternatywny, „imperialny” obraz gorców został explicite oddzielony od fenomenu
sufizmu w tamtym regionie35. Rosyjska tradycja kwestionowania korzeni islamu
M. G a m m e r, Collective Memory and Politics. Remarks on Some Competing Historical
Narratives in the Caucasus and Russia and their Use of a ‘National Hero’, „Caucasian Regional
Studies”, t. I, 1999, s. 1–15. O obrazie Szamila w folklorystycznym, artystycznym i literackim przekazie narodów północnego Kaukazu vide U.B. D a l g a t, Fołkłor i litieratura narodow Dagiestana,
Moskwa 1967; Ch. C h a l i f o w, Skazki narodow Dagiestana, Moskwa 1965; Czeczeno–inguszskij
fołkłor, red. P. K i s i e l o w, Moskwa 1940; W.B. K o r ż u n, Folkłor gorskich narodow Siewiernogo
Kawkaza. Dooktjabrskij pieriod, Groznyj 1966; Piesni narodow Siewiernogo Kawkaza, red. K. K u l i 
j e w, N. D ż u s o i t a, G. R e g i s t j a n, Leningrad 1976; M. Z a n d, The Literature of the Mountain
Jews of the Caucasus, „Soviet Jewish Affairs”, t. XV, 1985, nr 2, s. 3–22; t. XVI, 1986, nr 1, s. 35–51.
32
Vide N.A. S m i r n o w, Mjuridizm na Kawkazie, Moskwa 1963, s. 97–98.
33
Jako źródło vide R.I. L e o n t o w i c z, Adaty kawkazskich gorcew. Matieriały po obycznomu
prawu siewiernago i wostocznago Kawkaza, Odessa 1882.
34
O agitacji przeciw miurydom i działalności prorosyjskich duchownych islamskich vide
A.W. A w k s e n t i e w, Islam na siewiernom Kawkazie, Stawropol 1973, s. 39.
35
Vide A.L. J e r s i l d, Who was Shamil? Russian Colonial Rule and Sufi Islam in the North
Caucasus, 1859–1917, „Central Asian Survey”, t. II, 1995, s. 205–223, tu s. 208–212.
31
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i istnienia sufickich nurtów na północnym Kaukazie znalazła później kontynuację
w radzieckiej polityce wobec muzułmanów kaukaskich i w powojennej historiografii radzieckiej traktującej o Szamilu i wojnach kaukaskich.
Zamiast podkreślać islamską przeszłość Szamila rosyjska publicystyka od
1859 r. celebrowała jego integrację ze światem cywilizacji i postępu technologicznego oraz zetknięcie się „dzikusa” z wysoką kulturą imperialnej Rosji. Według
ówczesnych rosyjskich relacji europejskie normy zachowań i stosunek do wartości i ideałów szybko trafiły Szamilowi do przekonania i odcisnęły na nim trwałe
piętno; wydały mu się znacznie bardziej humanitarne niż dzikie i fanatyczne
tradycje ludów górskich36. Choć był więźniem, opinia publiczna państwa carów
i panujące elity nadskakiwały mu i okazywały respekt. Uwieńczeniem jego licznych wystąpień w towarzystwie petersburskim stało się zaproszenie przez cara na
wesele córki w 1866 r. Przybyły na nie również żony Szamila, Zaidat i Szuanet,
strojne w futra z lisów i złote bransolety, podziwiane przez cały dwór37.
W drodze przez Rosję do niewoli w Kałudze Szamil i jego rodzina znajdowali
się niemal stale w centrum uwagi prasy bulwarowej rozpowszechniającej plotki
i kolonialne mitologie, które cechowały się tym, że konsekwentnie przemilczały
tożsamość religijną protagonistów38. Szamila, a zwłaszcza młodszych członków
jego rodziny, należało w duchu rosyjskiej misji „ucywilizować” — ten imperialny
program wyrażał jednocześnie pars pro toto ogólne zamiary co do przyszłości
islamskich gorców i mimochodem wytyczał bardzo szczegółowo cele rosyjskiej
administracji kolonialnej na północnym Kaukazie. Autorzy popularnych broszur
i artykułów prasowych sądzili, że zetknięcie się gorców ze światem cywilizacji zbudowanym na zdobyczach zachodniej kultury wysokiej pełnym czystych
i oświetlonych latarniami gazowymi miast zdoła uruchomić procesy głębokiej
przemiany kulturowej. Sądzono, że nawet autochtoniczni przywódcy i ich rodziny
nie zdołają oprzeć się takiej wizji cywilizacyjnego przebudzenia.
Ówczesne programy kolonizatorskie na północnym Kaukazie, jak zakładanie szkół, transkrypcja języków autochtonicznych, „restauracja” chrześcijaństwa
ortodoksyjnego, kontrola islamskich ʿulamāʾ, rozróżnienie i segregacja regionalnych etni według zachodnich kategorii klasyfikacyjnych oraz oparte na racjonalności systemy przekonań i wyobrażeń — wszystko to wynikało z zasadniczego
36

Vide S. R y ż o w, Putieszestwije Szamilja ot Guniba do Sanktpeterburga, „Sanktpeterburgskija
Wiedomosti”, nr 112, 1 października 1859, s. 923; Szamil, „Wilenskij Wiestnik”, nr 93, 27 listopada
1859, s. 1073.
37
Vide A.L. J e r s i l d, Who was Shamil?, s. 214.
38
Vide do wyboru A. R u d a n o w s k i j, Kawkazskaja letopis: Stawwropol, „Kawkaz”, nr 79,
8 października 1859, s. 913; Szamil w Małorossii, „Sanktpeterburgskija Wiedomosti”, nr 213, 5 października 1859, s. 929; I. B i e s j a d o w s k i j, Szamil w Kurskie, „Kurskija Gubiernskija Wiedomosti”,
nr 43, 24 października 1859, czast nieoficialnaja, s. 249; Szamil w Sanktpeterburgie, „Siewiernaja
Pczeła”, nr 210, 29 września 1859, s. 841; Szamil w Kaługie, „Siewiernaja Pczeła”, nr 230, 25 października 1859, s. 921.
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założenia, że panowanie rosyjskie jest w stanie zaoferować rzekomo zacofanym
narodom kaukaskim nową, postępową tożsamość. W wizji przyszłości, jaką kierowała się rosyjska administracja kolonialna, nie było miejsca dla islamu i jego
lokalnych cech w postaci istniejących tu bractw sufickich39.
OD „PRZECIWNIKA FEUDALIZMU” DO „REAKCYJNEGO MUŁŁY” —
REWIZJA OCENY SZAMILA W OKRESIE WŁADZY RADZIECKIEJ

Dzięki swym licznym sukcesom Szamil stał się dla wielu kaukaskich muzułmanów, zwłaszcza w Czeczenii i Dagestanie, ikoną oporu, a jego autorytet sięgał daleko poza granice państwa rosyjskiego. Wkrótce po kapitulacji w 1869 r.
i rozpadzie imamatu — państwowości stworzonej przez Szamila — muzułmańscy mieszkańcy tego regionu zaczęli kultywować wspólne doświadczenie oporu
i gloryfikować panowanie Szamila jako „epokę szariatu” i „złoty wiek islamu”.
Rosja nie zdołała zniszczyć sufickich wspólnot nakszbandijji ani wykorzenić
budzącego postrach „miurydyzmu” jako ideologii oporu, imamat w dalszym ciągu
uchodził za model państwa doskonałego, takiego, jakie chciał widzieć Bóg. W ten
sposób dziedzictwo Szamila inspirowało kolejne powstania na całym północnym
Kaukazie — najpierw w roku 1863, potem 1877–1878. Do czasów rewolucji
bolszewickiej i jeszcze później było ono w oczach politycznego centrum głównym zagrożeniem w próbach stabilnego utrwalenia panowania imperialnego nad
muzułmańskimi narodami Kaukazu40. Wpływy religijne bractw sufickich i ich nie
mniej negatywny z perspektywy bolszewików potencjał polityczny objawiły się
młodej władzy radzieckiej znowu we wrześniu 1920 r. w obejmującym cały region
ruchu powstańczym. Jego apogeum stanowiła próba utworzenia Konfederacji
Północnokaukaskiej na obszarze wcześniejszej Republiki Górskiej (Gorskaja
Riespublika, 1918–1919) i Emiratu Północnokaukaskiego (1919/1920), które
również były produktem szybko postępującej dezintegracji imperium. Większości
separatystów za historyczny wzorzec posłużył archetypiczny ideał dziewietnastowiecznego imamatu Szamila, któremu po raz pierwszy w historii udało się przezwyciężyć rozproszenie etniczne regionu, akty wspólnego oporu zaś przetworzyć
w zakrojoną na szeroką skalę próbę utworzenia państwa41.
39

O nader złożonych wzajemnych relacjach między islamem a interesami państwa rosyjskiego
i radzieckiego vide przeglądowo D. A r a p o w, Islam w Rossijskoj impierii, Moskwa 2001; Y. R o’ i,
Islam and the Soviet Union, New York 2000.
40
Na korzyść tezy o ciągłości argumentują m.in. A. B e n n i g s e n, Ch. L e m e r c i e r –
Q u e l q u e j a y, Islam in the Soviet Union, London 1967; iidem, Le Soufi et le commissaire, Paris
1986; A. B e n n i g s e n, S. E n d e r s W i m b u s h, Muslims of the Soviet Empire: A Guide, London
1986.
41
Vide A. B e n n i g s e n, Muslim Guerrilla Warfare in the Caucasus, 1918–1928, „Central Asian
Survey”, t. I, 1983, s. 45–46.
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Orientacja „miurydyzmu” postrzegana była przez władze stale jako antyrosyjska, a następnie antyradziecka. Nic więc dziwnego, że postać Szamila w masowej propagandzie radzieckiej nie odgrywała żadnej roli. Nawet w najbardziej
krytycznych momentach wojny domowej, a potem podczas II wojny światowej,
kiedy Moskwa usilnie starała się o poparcie ze strony ludności muzułmańskiej na
kaukaskich obrzeżach państwa, wzmiankowanie postaci Szamila oceniano jako
potencjalnie niebezpieczne, może nawet kontrrewolucyjne. Dlatego z bardzo nielicznymi wyjątkami nie nawiązywano bezpośrednio do imama i jego ruchu42.
W elitarnym dyskursie radzieckiej historiografii akademickiej zaczął się jednak już wkrótce zaznaczać inny obraz — Szamil stylizowany był na bohatera walk
narodowowyzwoleńczych, jego osiągnięcia oceniano nader pozytywnie, a kierowany przez niego ruch zaklasyfikowano jako zasadniczo „postępowy”, nawet jeśli
zawarty w nim potencjał rewolucyjny mógł się rozwinąć tylko pod płaszczykiem
religii. Szamil więc uchodził za wybitnego bojownika o wolność narodów górskich
przeciw reakcyjnemu reżimowi carskiemu oraz — w pełnej zgodzie z tezą o ciągłości, która miała jeszcze ulec rozbudowie w następnych latach — orędownika
pryncypiów komunistycznych na północnym Kaukazie. Michaił N. P o k r o w s k i,
jeden z twórców radzieckiej historiografii i najbardziej prominentny historyk
marksistowski lat dwudziestych, widział w Szamilu „przeciwnika feudalizmu”
i uznawał „miurydyzm” za „ideologię w istocie demokratyczną”43. W wydanym
w 1930 r. podręczniku partyjnym poświęconym kwestii narodowej zwracano
czytelnikom uwagę, że pozycja na czele ruchu religijnego w żadnym razie nie
umniejsza znaczenia Szamila dla postępu, bo „nawet w warunkach rozwiniętego
społeczeństwa kapitalistycznego walka klasowa często może przybierać formy,
ukrywające jej właściwą treść”44.
Zgodnie z nową doktryną cała działalność Szamila wyraziła się i zamknęła
w wielkim powstaniu ludowym narodów kaukaskich. Wymierzony ostrzem
w Rosję i rodzime warstwy posiadające ruch był zatem, według klasycznej interpretacji marksistowskiej, powstaniem antyfeudalnym, w którym żądania socjalne
górali kryły się za zasłoną religii. Sam Szamil jawi się tu jako przywódca duchowy

Vide np. „Apel do Dagestańczyków, Czeczenów i Inguszów” z 1918 r., jako reprint w: „Żizn
nacionalnostiej”, nr 41, 26 października 1919; strona tytułowa „Prawdy” z 1/2 września 1942.
43
M.N. P o k r o w s k i j, Dipłomatija i wojny carskoj Rossii w XIX wiekie, Moskwa 1923, s. 211–
229; idem, Zawojewanije Kawkaza, [w:] Istorija Rossii w XIX wiekie, t. V, Moskwa 1909, s. 292–340.
Vide także jego broszurę, 1905 god, [w:] Izbrannyje proizwiedienija, t. IV, Moskwa 1965–1967,
s. 130–133. O recepcji tez Pokrowskiego w następnych latach vide U. A l i j e w, Kara Chalk, Rostow–
Don 1927, s. 90–111; N. B u r k i n, Za marksistsko–leninskuju istoriju gorskich narodow, „Istorik
marksist”, t. I–II, 1932, s. 140–161; N. P o k r o w s k i j, Mjuridizm u własti (Tieokraticzeskaja dierża
wa Szamilja), „Istorik marksist”, t. II, 1934, s. 30–75; A. T o m a j, Matierialy k woprosu o fieodalizmie
w istorii Dagiestana, „Riewoljucionnyj wostok”, t. V, 1935, s. 116–137.
44
E. D r a b k i n a, Nacionalnyj i kolonialnyj wopros w carskoj Rossii, Moskwa 1930, s. 23.
42
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i świecki, który kierując powstaniem, okazał się znakomitym politykiem i wybitnym dowódcą, czym zaskarbił sobie niezwykłe poważanie ludu:
Szamil, który wśród mas ludowych cieszył się nadzwyczajnym autorytetem, nie
tylko jako pierwszy wezwał do Świętej Wojny, lecz także znakomicie kierował
polityką gospodarczą swego teokratycznego państwa (imamatu). Jego osobista
heroiczna odwaga, pomysłowość i dzielność, a przede wszystkim umiejętność
„wymykania się z wszelkich pułapek”, co jego współczesnym wydawało się niemal niewiarygodne, bo przez dziesięciolecia polował na niego niejeden oddział
carskiej armii, wszystko to otaczało imię Szamila aureolą ludowych legend45.

W tym ujęciu powstanie, kiedy Szamil przejął władzę, było już w pełnym toku
i ogarnęło cały Kaukaz. Pod kierunkiem Szamila walka prowadzona była dalej tak
intensywnie i z takim zapałem, że gorcy zdołali nawet przejściowo przezwyciężyć
najbardziej złowieszcze fatum wszystkich powstań chłopskich, jakim były niezgoda
i partykularyzm, i połączyli się pod sztandarem wspólnych idei religijno–politycznych. Ale relatywna jedność w obejmującym wiele plemion powstaniu chłopskim,
na którego czele nie stał proletariat, według ówczesnej radzieckiej wykładni mogła
być, oczywiście, tylko krótkotrwała. Obóz powstańczy szybko zaczął się dzielić
i rozpraszać. Pierwsi odwrócili się od Szamila Czeczeni, reszty dokonały zdrada
i pasmo ciężkich klęsk wojskowych, aż powstanie, uważane dotąd za niezwyciężone, zakończyło się nieuchronnym upadkiem46.
Wszelako interpretacja Pokrowskiego tych wydarzeń była z rozmaitych powodów dla wielu radzieckich historyków zbyt radykalna. Już przed jego śmiercią
w 1934 r. podejmowano sporadycznie próby modyfikowania jego poglądów47. Te
próby miały nasilić się w drugiej połowie lat trzydziestych, kiedy wstrzymano historiograficzną walkę z „szowinizmem wielkorosyjskim”, a zamiast tego i w związku
z przyłączeniem nierosyjskich grup narodowościowych do przedrewolucyjnego

Eadem, Szamil, [w:] Bolszaja Sowietskaja Encikłopiedia, t. LXI, Moskwa 1964, s. 804–806.
Cytowany fragment pochodzi z: E. O b e r l ä n d e r, Sowjetpatriotismus und Geschichte. Doku
mentation, Köln 1967, s. 231–233, tu s. 231.
46
O cytowanej tu narracji vide także E.N. B u r d ż a ł o w, Borba gorcew za niezawisimost pod
rukowodstwom Szamilja, Moskwa 1940; N. K r o w j a k o w, Szamil. Oczerk iz istorii borby narodow
Kawkaza za niezawisimost, Moskwa 1940.
47
Vide B.W. S k i c k i j, Kłassowyj charaktier mjuridizma w poru imamata Szamilja, [w:]
Izwiestija gorskogo pedagogiczeskogo instituta, t. VII, Władykaukaz 1930, s. 113–139; idem, Socialnyj
charaktier dwiżenija imama Mansura, [w:] Iwiestija 2–go siewiero–kawkazskogo pedagogiczeskogo
instituta im. Gadiewa, t. IX, Ordżonikidze 1932, s. 97–126; K istorii obszczestwiennogo dwiżenija
sriedi musułmanskogo nasielenija siewiernogo Kawkaza, 1876–1877 gg. (Matieriały), [w:] Sbornik
naucznogo obszczestwa etnografii, jazyka i litieratury pri gorskom pedagogiczeskom institutie, t. I,
Władykaukaz 1929, s. 3–12. Linię Pokrowskiego kontynuowali natomiast N. G l i c h n i t s k i j,
N. P o k r o w s k i j, Protiw wielikodierżawnogo szowinizma w izuczenii istorii gorskogo nacionalno–
oswoboditielnogo dwiżenija, „Istorik marksist”, t. II, 1934, s. 99–105.
45
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imperium wprowadzono formułę „mniejszego zła”48. Mimo to jednak większość
publikacji, włącznie z podręcznikami szkolnymi, mówiąc o Szamilu, wciąż trzymała się poglądów Pokrowskiego.
Do zasadniczej zmiany stanowiska Moskwy w polityce narodowościowej
doprowadziła dopiero II wojna światowa. Stale podkreślano teraz rolę Rosji jako
„starszego brata w rodzinie narodów radzieckich” i tym ostrzej prowadzono walkę
z „burżuazyjnym nacjonalizmem” narodowości nierosyjskich, przede wszystkim
na Kaukazie. W sferze Realpolitik za tło tego zwrotu w historiografii można uznać
deportację w latach 1943–1944 kilku narodów kaukaskich, zwłaszcza Karaczajów,
Bałkarów, Inguszów i Czeczenów. Przewożono ich do Azji Środkowej i na Syberię
w wagonach bydlęcych z napisami „bandyci” i „wrogowie ludu”. Ten akt brutalnej przemocy o znamionach ludobójstwa szedł w parze z zakazem wszelkiego
wzmiankowania o deportowanych narodach i reinterpretacją ich (i częściowo
rosyjskiej) historii: z ghazawat XIX stulecia jako oporu antykolonialnego zrobiono teraz powstanie sił feudalnych, reakcyjnych, a z bohatera ludowego Szamila
— fanatycznego mułłę. W zadekretowanej opinii publicznej europejskiej części
Związku Radzieckiego utrwalał się obraz „kaukaskich zdrajców i kolaborantów”,
propaganda nie na próżno bowiem wskazywała na sytuację geopolityczną i zainteresowanie Niemców zasobami naturalnymi regionu kaukaskiego49.
Na samym Kaukazie ów nowy kurs polityki historycznej został wdrożony
z całą surowością dopiero w roku 1950, kiedy już przyznana azerskiemu historykowi Gejdarowi G u s e j n o w o w i Nagroda Stalinowska niespodziewanie
została cofnięta50. Wymowa jego książki „Iz istorii obszczestwiennoj i fiłosofskoj
mysli w Azerbajdżanie XIX wieka” (Baku 1949) zgadzała się w ocenie powstania Szamila z dotychczasową linią kierownictwa partii, ale teraz niespodziewanie została oficjalnie potępiona. Inicjalną salwę w tej ofensywie oddał pierwszy
sekretarz partii Azerbejdżanu, protegowany przez Stalina Mir Dżafar Bagirow,
48

Vide m.in. S.K. B u s z u j e w, Gosudarstwiennaja sistiema imamata Szamilja, „Istorik marksist”, t. V–VI, 1937, s. 77–104; idem, Borba gorcew za niezawisimost pod rukowodstwom Szamilja,
Moskwa 1939; A.I. I w a n o w, Socialno–ekonomiczeskoje i politiczeskoje położenije Dagiestana do
zawojewanija Rossiej, „Istoriczeskij žurnał”, t. II, 1940.
49
Vide N. N a i m a r k, Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth–Century Europe,
Cambridge (Mass.) 2001, s. 85–107; A.M. N e k r i c h, Punished Peoples. The Deportation and Fate of
Soviet Minorities at the End of the Second World War, New York 1978; E.D. W e i t z, A Century
of Genocide. Utopias of Race and Nation, Princeton 2003, s. 79–82; N.F. B u g a j, A.M. G o n o w,
Kawkaz: narody w eszełonach (20–60–gody), Moskwa 1998, s. 118–222.
50
W komitietie po stalinskim premijam w obłasti litieratury i iskusstwa, „Prawda”, 4 maja 1950;
W sowiete ministrow SSSR, „Prawda”, 16 maja 1950. Książka G. G u s e j n o w a, Iz istorii obszcze
stwiennoj i fiłosofskoj mysli w Azerbajdżanie XIX wieka, Baku 1949, została ponownie opublikowana
w 1959 r. Związane z nią wydarzenia doprowadziły autora do samobójstwa. Vide L. P o ł o n s k i j,
Tragiedija tałanta. Czto priwielo k gibieli wydajuszczegosja uczonogo Gejdara Gusejnowa, „Bakinskij
raboczij”, 22 września 1988.
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artykułem opublikowanym w radzieckim czasopiśmie partyjnym „Bolszewik”51.
Potępił w nim islam jako konglomerat nietolerancyjnych i nacjonalistycznych
zasad, które Mahomet — „przedstawiciel arystokracji feudalnego kupiectwa” —
zinstrumentalizował w celu konsolidacji swojej władzy i przygotowania Arabów
do planowanych podbojów. Podobny użytek z tej agresywnej religii zrobili następnie Turcy i Persowie, których w XIX w. zastąpili Brytyjczycy:
W arsenale kolonizatorów, szczególnie Anglików, którzy nie mieli żadnych
skrupułów w doborze środków, aby osiągać swe cele, islam zajmował miejsce
szczególne. Wykorzystywali islam i jego rozmaite nurty nie tylko do tego, by
podżegać do masowych bratobójczych wojen między ujarzmionymi narodami
kolonialnymi, lecz także w walce z konkurentami, przede wszystkim z Rosją52.

Od wczesnych lat pięćdziesiątych w radzieckiej historiografii zapanowała
teza o agenturalności, w myśl której pierwsza i następne „święte wojny” ludów
kaukaskich miały być sterowane przez osmański i brytyjski imperializm w celu
podkopania fundamentów carskiej Rosji. W związku z tym w jednej z pierwszych radzieckich edycji źródeł do wojen miurydzkich pt. „Szamil — zausznik
sułtańskiej Turcji i angielskich kolonizatorów” we wstępie możemy przeczytać:
„Z publikowanych dokumentów wynika, że wojna narodów górskich przeciw Rosji
była wojną reakcyjną, której celem było przymusowe nawrócenie niemuzułmańskiej ludności Kaukazu na islam i całkowite zniewolenie gospodarcze, narodowe
i duchowe wszystkich grup narodowościowych”53.
Przywoływany okresowo w czasie zimnej wojny historyczny obraz piątej
kolumny na północnym Kaukazie coraz trudniej było jednak przez dziesiątki lat
utrzymywać nawet w kręgach radzieckich historyków. Do jego erozji przyczyniały
się w znacznym stopniu powstające w tym czasie zachodnioeuropejskie i tureckie
prace naukowe pisane w oparciu o osmańskie materiały archiwalne54. Wykazywano
w nich, że władze imperium osmańskiego zachowywały dystans i nacechowany
sceptycyzmem stosunek do religijnej insurekcji ludowej i dla realizacji swych
M.D. B a g i r o w, K woprosu o charaktierie dwiżenija Szamilija, „Bolszewik”, t. XIII, 1950,
s. 21–37. O „korekcie kursu” w ocenie Szamila i „miurydyzmu” vide idem, Starszij brat w siemie so
wietskich narodow, „Kommunist”, t. III, 1953, s. 64–68; Ob oczeriednych zadaczach intielligiencii
Azerbajdżana: Pierierab. dokł. na sobr. intielligiencii g. Baku, 14 ijulja 1950 g., Baku 1950;
N.A. S m i r n o w, Rieakcionnaja suszcznost dwiżenija mjuridizma i Szamilja na Kawkazie, Moskwa
1952.
52
M.D. B a g i r o w, K woprosu o charaktierie dwiżenija Szamilija, s. 24.
53
Szamil — stawlennik sułtanskoj Turcii i anglijskich kołonizatorow, red. M.M. G a b r i c h i d z e,
Tbilisi 1953, s. IV. Vide także E. A d a m o w, L. K u t a k o w, Iz istorii proiskow inostrannoj agientury
wo wremia kawkazskich woin, „Woprosy Istorii”, t. XI, 1950, s. 101–105; E.E. B u r c h u l a d z e, Kru
szenije anglo–tureckich płanow w Gruzii w 1855–6 godach, „Woprosy Istorii”, t. IV, 1952, s. 10–24.
54
O tureckojęzycznych studiach nad Kaukazem do połowy lat osiemdziesiątych XX w. vide obszerną bibliografię V. B e r z e g, Türkiye’de Kuzey Kafkasya ile Ilgili Yayınlar Bibliografiyası, 1928–
1986, Samsun 1986.
51
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celów wojskowo–politycznych na Kaukazie szukały raczej współpracy z tradycyjnymi elitami, lokalną szlachtą i naczelnikami plemion55.
„JAK W CZASACH LENINA...”: REHABILITACJA
SZAMILA POD ZNAKIEM PIERIESTROJKI

Głasnost, pieriestrojka i rozpad radzieckich struktur panowania umożliwiły
uwolnienie spod kontroli historiograficznej ze strony Moskwy wielogłosowej
debaty o przyłączeniu do Rosji narodów kaukaskich56. Zjawisko to wyraźnie uwidoczniło się w 1989 r., w po raz pierwszy tak szeroko prowadzonej publicznie
dyskusji o kwestii narodowościowej wśród radzieckich historyków pochodzących z różnych narodowych jednostek terytorialnych57. Kiedy na nowo podjęto
wówczas obciążone politycznie zagadnienie prisojedinenia (przyłączenia) nierosyjskich narodów i regionów do imperium rosyjskiego, zwłaszcza historycy
z Kaukazu i centralnej Azji wystąpili z żądaniem nazwania władzy kolonialnej
po imieniu. Postulat ten opatrzono jeszcze poręcznym ideologicznie hasłem „jak
w czasach Lenina”, które później zarzucono. Rok później w fachowym czasopiśmie historycznym „Woprosy Istorii” ukazał się artykuł o północnokaukaskim
„oporze antykolonialnym” w XIX w. dokonujący rozrachunku ze zdeformowanym
ideologicznie podejściem do tego tematu w radzieckiej historiografii minionych
dziesięcioleci58. Jego autor, czeczeński historyk Chadżi Murat I b r a g i m b e j l i,
odegrał ważną rolę jako główny ideolog tzw. Konfederacji Górskich Narodów
Kaukazu (od 1992 r. Konfederacja Narodów Kaukazu)59. To zwłaszcza w tym luźnym związku 16 etni regionu, rozciągającego się między Czerkiesją na zachodzie
Vide P. B o r a t a v, La Russie dans les Archives Ottomanes. Un Dossier Ottoman sur l’Imam
Chamil, „Cahiers du Monde Russe et Soviétique”, t. X, 1969, nr 3–4, s. 524–535; C. W a s a n G i r a y,
Kafkas–Rus Mucadelesi, Istanbul 1967; C. G ö k ç e, Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
Kafkasya Siyaseti, Istanbul 1979; A. K u n d u k h, Kafkasya Müridizmi (Gazavart Tarihi), Istanbul
1987; Z. Y e t i k, İmam Şamil, Istanbul 1986.
56
O dziejach tej aneksji vide L. T i l l e t t, The Great Friendship. Soviet Historians on the Non–
Russian Nationalities, Chapel Hill 1969.
57
Vide Krugłyj stoł, „Woprosy Istorii”, t. V, 1989. Wybór materiałów z tej konferencji w:
Narodno–oswoboditielnoje dwiżenije gorcew Dagiestana i Czeczni w 20–50ch godach XIX w.
Wsiesojuznaja naucznaja konferencija, Machaczkała, 20–22 ijuna 1989 g. Tezisy dokładow i soobsz
czenij, Machaczkała 1989; o recepcji na Zachodzie vide S. C r o w, A New Interpretation of the
Caucasian Wars and the Role of Shamiľ, „Radio Liberty Report on the USSR”, t. I, nr 35, 1 września
1989, s. 32.
58
Vide Ch.M. I b r a g i m b e j l i, Narodno–oswoboditielnaja borba gorcew Siewiernogo Kawkaza
pod rukowodstwom Szamilja protiw carizma i miestnych fieodałow, „Woprosy Istorii”, t. VI, 1990,
s. 151–160.
59
O Konfederacji Górskich Narodów Kaukazu vide A. K u d r j a w c e w, Solidarnost na osnowie
kakich celi?, „Azija i Afrika siegodnja”, t. VII, 1993, s. 2–6.
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a Dagestanem na wschodzie, uprawiano na początku lat dziewięćdziesiątych kult
oporu antykolonialnego, a koncepcję politycznego zjednoczenia narodów Kaukazu
opierano na wzorcach historycznych. Według obiegowej narracji opór przeciw
rosyjskiej armii kaukaskiej usunął z drogi przeszkodę, którą było rozdrobnienie
etniczne, i wzmocnił procesy integracji narodowej, co sprzyjało tworzeniu się
państw takich, jak imamat Szamila w XIX w., czy wręcz dopiero je umożliwiło.
Pierwszym postkomunistycznym ideologom tego regionu wątek oporu pod wodzą
Szamila jako bohatera kulturowego służył z kolei jako główny czynnik historyczny,
który gorców, górskie narody Kaukazu z całą ich etniczno–religijną i kulturową
różnorodnością, uformował w jednolity etnos.
W myśl tej narracji rosyjskie panowanie na północnym Kaukazie opierało
się wyłącznie na przemocy kolonialej. W przeciwieństwie do Ormian i Gruzinów
górskie narody Kaukazu nie osiągnęły w wyniku rosyjskiej dominacji ustabilizowania swojej wspólnoty. Przeciwnie — ekspansja Rosji na odwieczne tereny ich
osadnictwa oznaczała dla nich niemal nieprzerwany ciąg katastrof demograficznych, poczynając od przymusowego odepchnięcia od wybrzeża i wyparcia z dolin
poprzez ucieczkę ludności w wysokie góry i rozpoczęte już w XIX w. wypędzenia
i przymusowe przesiedlenia aż po deportacje całych narodów pod rządami Stalina,
przez które żaden region Związku Radzieckiego nie ucierpiał tak bardzo jak północny Kaukaz60.
Teza, że bazująca na motywacji religijnej wojna obronna narodów kaukaskich
pod wodzą imama Szamila była reakcją na brutalność rosyjskiego kolonializmu,
stanowiła przeto kontrnarrację wobec dawno kanonizowanej radzieckiej wykładni
dziejów, wedle której plemiona Dagestanu, Czeczenii i Inguszetii z własnej winy
popadły w konflikt z cesarstwem rosyjskim. Jeszcze w latach osiemdziesiątych
radzieccy historycy reprezentowali tezę, jakoby wojny kaukaskie prowadzone
przez Szamila nie były niczym innym, jak tylko „najwyższą formą organizacyjną
tradycyjnego »systemu napaści« (nabiegowaja sistiema) na Kaukazie”61.
PERSPEKTYWY: SZAMIL JAKO IKONA PAMIĘCI
MIĘDZY NACJONALIZMEM, SUFIZMEM I ISLAMIZMEM

Wbrew sugestii podsuwanej przez wspomnianą na początku serię znaczków
pocztowych, czeczeński prezydent Dudajew z pewnością nie był ani Mansurem,
ani Szamilem, nawet kiedy w toku sporu z Moskwą demonstracyjnie położył dłoń
na Koranie. Jego awans był raczej przykładem jednej z wielu nacjonalistycznych
60

Vide Ch.M. I b r a g i m b e j l i, Siewiernyj Kawkaz, Genocid, Deportacii i CzP, „Niezawisimaja
gazieta”, 12 lipca 1994.
61
M.M. B l i e w, Kawkazkaja wojna: socialnyje istoki i suszcznost, „Istorija SSSR”, t. II, 1983,
s. 74 i n.; W.B. W i n o g r a d o w, Rossija i Siewiernyj Kawkaz, „Istorija SSSR”, t. III, 1987.
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karier, które umożliwił rozpad państwa radzieckiego. Kiedy w 1993 r. chciał zmienić konstytucję faktycznie samodzielnej Republiki Czeczenii, co utorowałoby
drogę do prezydenckiej autokracji, wywołał konflikt z parlamentem, czego skutkiem stało się narastające rozczłonkowanie polityczne i terytorialne Czeczenii.
Moment ten wydał się Rosji korzystny dla podjęcia uderzenia wojskowego.
Nastąpiło ono 11 grudnia 1994 i zapoczątkowało niemal dziesięcioletni konflikt
zbrojny, którego ostateczne zażegnanie wbrew zapewnieniom Moskwy do dziś nie
wydaje się całkiem pewne62. W tym czasie dowódcy czeczeńscy, tacy jak Szamil
Basajew i Salman Radujew, zdobywali sławę jako bohaterowie ruchu oporu, często świadomie nawiązując do postaci Szamila jako historycznego wzorca. Basajew
mocno podkreślał swoje pochodzenie z czeczeńskiej osady Wiedieno, która podczas wojen kaukaskich w XIX w. okresowo bywała główną kwaterą ruchu powstańczego imama Szamila. W licznych propagandowych nagraniach wideo Basajew
nawet po egzekucji, której dokonały na nim rosyjskie siły bezpieczeństwa w lipcu
2006 r., pojawia się w internecie jako hagiograficzna postać „drugiego Szamila”
i ikona oporu w rzekomo spokojnej, wedle oficjalnych zapewnień, Czeczenii,
w której wzrosły tymczasem wpływy arabskiego islamizmu63.
Nie jest zaskoczeniem, że po załamaniu się sysemu radzieckiego rozmaite i często konkurujące ze sobą siły polityczne na północnym Kaukazie — od
świeckich nacjonalistów przez przeżywające renesans kulturowy bractwa sufickie
aż po nowe, „importowane” ze świata arabskiego nurty islamistyczne — obierają sobie za punkt odniesienia czasy imamatu i z domniemanej ciągłości próbują
wywieść konieczną legitymizację swoich współczesnych żądań. Zarówno zwolennicy al–wahhābiyya z postulatem „oczyszczonego” islamu i wynikającym z tego
rygorystycznym odrzuceniem wszelkich tradycji sufickich, jak i reorganizujące
się bractwa sufickie odwołują się do dziedzictwa Szamila jako bohatera kulturowego i wykorzystują tradycję imamatu do bieżących celów politycznych. Ci
pierwsi widzą w imamie Szamilu odnowiciela wiary, który oczyścił islam z metod
nieislamskich, ci drudzy czczą Szamila i jego poprzedników jako mistrzów sufi
i symbole mistycznego islamu na Kaukazie.

62

O wojnach rosyjsko–czeczeńskich po 1991 r. vide H. K r e c h, Der russische Krieg in
Tschetschenien (1994–1996). Ein Handbuch, Berlin 1997; idem, Der Zweite Tschetschenien–Krieg
(1999–2002). Ein Handbuch, Berlin 2002; J. R a u, Der Dagestan–Konflikt und die Terroranschläge in
Moskau 1999. Ein Handbuch, Berlin 2002; idem, Politik und Islam in Nordkaukasien. Skizzen über
Tschetschenien, Dagestan und Adygea, Wien 2002; Chechnya: From Past to Future, red. R. S a k w a,
London 2005; S. S m i t h, Allah’s Mountains: the Battle for Chechnya, London–New York 2006;
T.C. G e r m a n, Russia’s Chechen War, New York–London 2003; D. T r e n i n, A.V. M a l a s h e n k o,
A. L i e v e n, Russia’s Restless Frontier: the Chechnya Factor in Post–Soviet Russia, Washington
(D.C.) 2004.
63
O roli Szamila Basajewa w czeczeńskim ruchu oporu vide P.J. M u r p h y, The Wolves of Islam.
Russia and the Faces of Chechen Terror, Washington (D.C.) 2006.
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Mimo to w aktualnych debatach politycznych i historyczno–politycznych
postać Szamila nie jest postrzegana w kategoriach nietykalnej świętości. Zwłaszcza
w Czeczenii na początku lat dziewięćdziesiątych mnożyły się głosy dochodzące
z obozu nacjonalistycznego, które odrzucały ów historyczny wzorzec, wskazując,
że Szamil nie padł zgodnie z „czeczeńską tradycją” jak bohater na polu walki,
ale haniebnie poddał się Rosjanom. W 2001 r. mówiło się, że pomnik Szamila
w Zakatali (Zaqatali), mieście na północy Azerbejdżanu, zamieszkałym przeważnie przez Awarów i Lezginów, wysadzili awarscy islamiści. W tym samym
czasie w sąsiednim Dagestanie ugrupowania islamistyczne zabrały się do niszczenia popularnych miejsc pamięci związanych z dziewiętnastowieczną tradycją
nakszbandijji. Jak na ironię apele współczesnych islamistów, by oczyścić islam
z tradycyjnych adat i innych „naleciałości”, pod wieloma względami podobne są
do postulatów ruchu nakszbandijji z XIX w.64
Imam Shamil as Memorial Figure and Historiographical Topos: Narratives
and Counter–Narratives as an Area of Conflict within Imperial Borderlands
The paper focuses on functions and effects of official politics of history and
remembrance culture in Soviet Union and early post–Soviet Russia. Central elements are
the re–codification, medialisation and orchestration of ‘history’ in a multi–ethnic state.
This reflects the use of imperial politics of history as a strategy for dominance, especially
in its Muslim regions.
One of the most remarkable and, in regard to its re–coding and transformation, most
complex historical narratives in the non–Russian periphery is illustrated by the figure of
Shamil (Shamuyil; 1212–1287 AH [1797–1871]), the third and most famous and successful
imam (leader) of the Muslim resistance to the Russian occupation of the North–Eastern
Caucasus. Between 1834 and 1859 he led Chechens, Avars and other people in the region
against the Russian armies with such remarkable skill that some historians regarded him as
‘the greatest guerrilla leader in the history of warfare’.
The paper highlights images of Shamil from its beginnings after the Russian conquest
of the Caucasus to Stalin’s death. Its main part, however, is dedicated to the Shamil
renaissance during late perestroika, as well as to the use of the image of Shamil as a
contested figure of remembrance in newly independent Chechnya and beyond. Russian and
Soviet press, (late) Soviet historiography and recent publications make up a broad base of
sources and literature.
64

O zjawisku „wahabizmu” i islamskiego fundamentalizmu na północnym Kaukazie vide
G.M. H a h n, The Caucasus Emirate Mujahedin: Global Jihadism in Russia’s North Caucasus and
beyond, Jefferson 2014. O islamie wahabickim jako ruchu religijnym i politycznym vide
S.R. Va l e n t i n e, Force and Fanaticism: Wahhabism in Saudi Arabia and Beyond, London 2015;
N.J. D e L o n g –B a s, Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad, Oxford 2004.
O związkach między nacjonalizmem a islamem w Czeczenii vide J. H u g h e s, Chechnya: From
Nationalism to Jihad, Philadelphia 2007.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

MAŁGORZATA PRZENIOSŁO
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Historii

Władze Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
1919–1939
W okresie międzywojennym kompetencje władz najważniejszych polskich
uczelni określono w ustawach o szkołach akademickich1. Uchwalono wówczas
dwa takie akty prawne — w lipcu 1920 r. i w marcu 1933 r.2 W obu nadzór nad
szkołami akademickimi ze strony państwa powierzono Ministerstwu Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP). Ustawa z 1920 r. była
dość liberalna i dawała uczelniom dużą autonomię, w jej ramach wybór władz
leżał w gestii poszczególnych szkół. Ich najwyższą władzą samorządową mogło
być zebranie ogólne profesorów i senat albo tylko senat. Decyzję w tej sprawie
pozostawiono samym uczelniom. Na czele obu wymienionych organów stał rektor
wybierany na rok przez zebranie ogólne profesorów lub przez delegatów poszczególnych wydziałów. Ustawa z 1933 r. znacznie ograniczyła możliwości samostanowienia uczelni, m.in. dała ministrowi wyznań religijnych i oświecenia publicznego
prawo do sprzeciwu wobec decyzji poszczególnych szkół co do wyboru rektora.
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie (dalej: USB) został założony w 1919 r.
Jego powstanie było możliwe dzięki żywej przez lata w środowisku wileńskim idei
stworzenia, a w zasadzie wskrzeszenia w tym mieście uczelni. Nawet w okresie
zaborów Cesarski Uniwersytet Wileński, który funkcjonował w latach 1803–1831,
cieszył się dużą popularnością wśród polskiej młodzieży, miał bowiem sporą
autonomię. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości prace organizacyjne nad
Państwowymi szkołami akademickimi były wówczas wszystkie uniwersytety — Warszawski,
Jagielloński, Jana Kazimierza we Lwowie, Poznański i Stefana Batorego w Wilnie; szkoły techniczne
— Politechnika Lwowska oraz Warszawska i Akademia Górnicza w Krakowie; Akademie Sztuk
Pięknych w Krakowie i Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, Akademia Stomatologiczna w Warszawie, Akademia Wy
chowania Fizycznego w Warszawie. Niektóre uczelnie prywatne również miały pełne lub częściowe
prawa szkół akademickich.
2
Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, „Dziennik Ustaw RP”, 1920, nr 72,
poz. 494, s. 1277–1294; Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, „Dziennik Ustaw
RP”, 1933, nr 29, poz. 247, s. 594–603.
1
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utworzeniem w Wilnie uniwersytetu rozpoczęto już w grudniu 1918 r. Powołano
wówczas Tymczasowy Senat Akademicki oraz Komisję do Celów Organizacyjnych
i Rewindykacyjnych. Intensywna praca członków tych gremiów pozwoliła na
uruchomienie uczelni już w październiku 1919 r. USB składał się z sześciu
wydziałów: Humanistycznego (dalej: WH), Teologicznego (dalej: WT), Prawa
i Nauk Społecznych (dalej: WP), Matematyczno–Przyrodniczego (dalej: WMP)3,
Lekarskiego (dalej: WL)4 oraz Sztuk Pięknych (dalej: WSP)5.
Przez cały okres międzywojenny USB był najmniejszym z polskich uniwersytetów zarówno pod względem liczby studiujących, jak i zatrudnionych na uczelni
profesorów. W pierwszym roku działalności na nowo otwartą uczelnię zapisało
się 547 osób, w roku akademickim 1921/1922 przyjęto ich już 1735. Liczba ta
systematycznie rosła aż do roku 1932/1933, gdy osiągnęła 3923, później powoli
się zmniejszała6. Dla porównania na Uniwersytecie Poznańskim (dalej: UP),
który powstał w tym samym czasie, w dwóch wymienionych latach (1921/1922
i 1932/1933) studiowało odpowiednio 3273 i 5230 osób, a na największym z polskich uniwersytetów, Warszawskim (dalej: UW) — 7518 i 99337. Na początku istnienia USB borykał się z dużymi trudnościami kadrowymi. Znaczna część katedr,
które mu przyznano8, była nieobsadzona. W roku 1922/1923 miał 117 katedr
W maju 1938 r. utworzono Wydział Rolniczy [dalej: WR] w wyniku przekształcenia istniejącego
od 1924 r. Studium Rolniczego, działającego przy WMP; Litewskie Centralne Archiwum Państwowe
w Wilnie [dalej: LCAP], USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 963, k. 12v; Kronika Uniwersytecka z roku akade
mickiego 1937/1938, „Rocznik Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie”, 1938–1939, s. 182, 205.
4
Przy WL przez cały okres międzywojenny funkcjonowało Studium Farmaceutyczne zorganizowane jako oddział tego wydziału; S. T r z e b i ń s k i, Wydział Lekarski USB w latach 1919–1929,
Wilno 1931, s. 28.
5
Litewskie Historyczne Archiwum Państwowe w Wilnie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie,
f. 1135, ap. 4, b. 163, passim; ap. 20, b. 456, k. 1–20; Statut Tymczasowy Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie, Wilno 1919, s. 5–7; A. W r z o s e k, Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego
w 1919 r., [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia
Uniwersytetu Wileńskiego, t. II: Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 1–3.
6
Program wykładów i skład Uniwersytetu w półroczu zimowym roku akademickiego 1919/1920,
Wilno 1919, s. 29; Spis wykładów i skład Uniwersytetu w roku akademickim 1921/1922, Wilno [1921],
s. 60; Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1933/1934 oraz zmiany zaszłe w latach 1929/1930,
1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, Wilno [1934], s. 57–61.
7
H. W i t t l i n o w a, Atlas szkolnictwa wyższego, Warszawa 1937, s. 46–47.
8
System zatrudniania profesorów na polskich uczelniach w okresie międzywojennym opierał się
na istnieniu ograniczonej liczby katedr profesorskich (nadzwyczajnych i bardziej prestiżowych zwyczajnych) tworzonych przez władze państwowe. Profesorów zatrudniano na stanowiskach kierowników tych katedr. Byli oni mianowani przez naczelną władzę państwową na wniosek rady wydziału
uczelni, który został przyjęty przez zebranie ogólne profesorów lub senat, a następnie zatwierdzony
przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego (Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szko
łach akademickich, s. 1285–1286). Trzeba stwierdzić, że taki system był nieadekwatny w stosunku do
dokonań naukowych, szczególnie w najszybciej rozwijających się dyscyplinach; vide np. M. P r z e 
n i o s ł o, Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej, PH, t. CII, 2012, z. 2, s. 217.
3
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(101 zwyczajnych i 16 nadzwyczajnych)9, zatrudniał wówczas 54 profesorów —
po 27 zwyczajnych i nadzwyczajnych10. W roku 1931/1932 było to 99 katedr11
(47 zwyczajnych i 52 nadzwyczajne), a profesorów 7912. Z kolei na UW w wymienionych latach było odpowiednio 135 i 128 katedr, a zatrudniano 89 i 107 profesorów. Nieco tylko większy od USB pod względem liczby studentów UP miał
odpowiednio 124 i 115 katedr, a profesorów 73 i 9813. Warto tu przytoczyć dane
z całego dwudziestolecia międzywojennego dotyczące liczby profesorów zatrudnionych na poszczególnych wydziałach USB (vide tab. 1), spośród nich wywodzili
się bowiem przedstawiciele władz uczelni. Jeśli chodzi o ogólną liczbę osób będących profesorami nadzwyczajnymi i zwyczajnymi USB w tym okresie, to z analizy
dokumentów uczelnianych wynika, że na takich stanowiskach pracowało 141 osób.
Niemal wszyscy byli mężczyznami, w tym czasie katedrę profesorską powierzono
tylko jednej kobiecie14.
Tabela 1. Liczba profesorów USB w poszczególnych latach akademickich
Rok
akademicki

Liczba profesorów zwyczajnych
WH WT WP WMP WL

WSP

Liczba profesorów nadzwyczajnych

Razem WH WT WP

WMP WL

WSP

Razem

Łącznie

1919/1920

2

2

1

2

1

1

9

4

0

1

2

2

1

10

19

1920/1921

4

3

2

5

2

1

17

4

1

2

6

0

3

16

33

1921/1922

4

2

2

4

6

1

19

5

2

3

7

2

2

21

40

1922/1923

4

2

4

4

12

1

27

7

2

2

8

5

3

27

54

1923/1924

5

3

4

6

14

1

33

7

2

4

10

8

3

34

67

9

Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1923, Warszawa 1924, s. 169. We wszystkich państwowych szkołach akademickich w roku 1922/1923 było ogółem 876 katedr (749 zwyczajnych
i 127 nadzwyczajnych), zatrudniano 561 profesorów (Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawo
dowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, Lwów–
Warszawa 1924, passim). Według Rocznika Statystyki na takich uczelniach w wymienionym roku pracowało 690 profesorów (Rocznik Statystyki, s. 169), ale prawdopodobnie wliczono tzw. zastępców
profesorów, czyli p.o. profesora danej katedry, ale tylko w odniesieniu do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na początku następnej dekady w roku 1931/1932 istniały 804 katedry (552 zwyczajne
i 252 nadzwyczajne), w których pracowało 681 profesorów; AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego [dalej: MWRiOP], sygn. 241, passim.
10
Spis wykładów i skład Uniwersytetu w roku akademickim 1922/1923, Wilno [1922], passim.
11
Nieobsadzanie katedry przez uczelnie zazwyczaj było stanem przejściowym i wiązało się z poszukiwaniem odpowiedniej osoby, częściowo wynikało również z braku takich kandydatów w mało
popularnych dyscyplinach. Mogło być też jednak spowodowane blokowaniem katedr przez osoby mające na uczelni wpływy i pracujące jako zastępcy profesorów.
12
AAN, MWRiOP, sygn. 241, k. 39; Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1933/1934 oraz
zmian, passim.
13
AAN, RGO sygn. 24, k. 24–29, 49–52; Rocznik Statystyki, s. 169.
14
M. P r z e n i o s ł o, Nauczyciele akademiccy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie,
„Respectus Philologicus”, t. XXIV, 2013, s. 180–181.
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Liczba profesorów zwyczajnych
WH WT WP WMP WL

WSP

Liczba profesorów nadzwyczajnych

Razem WH WT WP

WMP WL

WSP

Razem

9

3

38

Łącznie

1924/1925

5

3

5

7

14

1

35

9

2

4

1925/1926

5

3

5

7

13

1

34

9

2

4

11

10

3

39

73

1926/1927

5

3

5

7

11

1

32

9

2

5

12

10

3

41

73

1927/1928

5

3

5

7

10

1

31

9

2

5

12

10

3

41

72

1928/1929

4

3

5

7

10

1

30

9

2

6

11

11

5

44

74

1929/1930

4

3

5

7

12

1

32

8

2

6

12

11

4

43

75

1930/1931

4

3

5

7

12

1

32

10

2

5

14

11

4

46

78

1931/1932

3

3

8

8

12

1

35

9

1

4

15

11

4

44

79

1932/1933

1

3

8

8

12

1

33

9

1

4

15

11

4

44

77

1933/1934

1

3

8

7

12

1

32

11

1

4

14

8

3

41

73

1934/1935

2

3

6

8

14

1

34

10

2

4

15

4

4

39

73

1935/1936

4

3

6

8

10

1

32

9

3

4

13

6

4

39

71

1936/1937

6

2

7

8

8

0

31

8

5

2

16

11

4

46

77

1937/1938

7

3

7

8

8

0

33

7

5

2

17

10

6

47

80

1938/1939

10

3

7

7+1a

7

1

36

5

5

3 10+5a 10

5

43

79

11

73

Profesorowie, którzy odeszli z WMP na nowo utworzony Wydział Rolniczy.

Źródło: Obliczenia własne na postawie składów uczelni i spisów wykładów — Program wykładów
i skład Uniwersytetu w półroczu zimowym roku akademickiego 1919/1920, passim; Spis wykładów
i skład Uniwersytetu w roku akademickim 1920/1921 [–1922/1923]; Skład Uniwersytetu w roku aka
demickim 1923/1924 [–1938/1939]; Spis wykładów w roku akademickim 1923/1924 [–1938/1939],
Wilno.

W ustawie z 1920 r. najwyższa władza samorządowa uczelni akademickich
została powierzona zebraniu ogólnemu profesorów i senatowi bądź tylko senatowi.
Wybór jednego z tych dwóch wariantów leżał w gestii każdej z uczelni. Zebranie
ogólne składało się ze wszystkich profesorów honorowych15, zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz reprezentantów docentów należących do poszczególnych rad
wydziałów. Do jego kompetencji zaliczono kwestie kluczowe dla funkcjonowania
uczelni, były to przede wszystkim: wybór rektora, przyjmowanie statutu i budżetu
oraz kierowanie tych dokumentów do zatwierdzenia przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Zebranie ogólne profesorów sprawowało również
Mogli nimi zostać wybitni uczeni, szczególnie z grona profesorów ustępujących z katedr z powodu wieku emerytalnego. Sposób mianowania był taki sam, jak w przypadku profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych. Na USB profesorami honorowymi były jedynie pojedyncze osoby i to tylko
na niektórych wydziałach, przez cały okres międzywojenny godność tę nadano zaledwie ośmiu osobom. Jako pierwszego profesorem honorowym mianowano Władysława Mickiewicza, syna Adama
Mickiewicza, dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu i mieszczącego się tam Muzeum Mickiewi
czowskiego; M. P r z e n i o s ł o, Nauczyciele akademiccy, s. 182.
15
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pieczę nad najważniejszymi sprawami personalnymi na uczelni — przyjmowaniem
wniosków rad wydziałów o powierzenie katedr profesorskich określonym kandydatom, uchwalaniem tych dotyczących tworzenia nowych wydziałów i katedr
oraz usuwania z nich profesorów, a następnie wysyłaniem ich do MWRiOP. Senat
z kolei składał się z rektora, prorektora, dziekanów i delegatów poszczególnych
wydziałów, których wybierano na pewien okres16. W przypadku, gdy uczelnią kierowało zebranie ogólne profesorów, senat był organem uchwalającym i kontrolującym w odniesieniu do wszystkich spraw administracyjnych i finansowych, pod
warunkiem że nie pozostawały one w kompetencjach innych władz. Do zakresu
jego działania należało przede wszystkim: układanie preliminarza budżetowego,
zarządzanie majątkiem uczelni, nadzór nad programami nauczania przesyłanymi
MWRiOP, zawieranie umów z wykładającymi, mianowanie i usuwanie urzędników oraz pomocniczych pracowników naukowych, a także kwestie ogólniejsze
dotyczące studentów, wykraczające poza uprawnienia wydziałów, np. budowa
domów akademickich czy przyznawanie stypendiów. Zgodnie z ustawą na czele
obu wymienionych organów stał rektor, oprócz niego mógł im przewodniczyć jego
zastępca. W przypadku gdy na uczelni nie przewidziano powoływania zebrania
ogólnego profesorów, to senat posiadał wszystkie jego kompetencje. W uregulowaniach ustawowych podano także najistotniejsze warunki ważności uchwał
zebrania ogólnego profesorów i senatu. Wymieniono tu: imienne zawiadomienie
wszystkich członków w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed posiedzeniem
i przekazanie im porządku obrad, obecność co najmniej połowy uprawnionych,
bezwzględna większość głosów (w przypadku równej ich liczby decydował głos
przewodniczącego)17.
Na USB rozstrzygnięcia dotyczące najwyższej władzy samorządowej przybrały dość nietypową postać. Co prawda 9 grudnia 1920 podjęto decyzję, że kierownicza rola będzie powierzona Senatowi18, ale Zebranie Ogólne Profesorów również
zwoływano. Jego kompetencje ograniczały się jednak do wyboru rektora19. Aktu
tego dokonywano na podstawie regulaminu wyboru rektora USB zatwierdzonego
przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego 10 czerwca 192120.
W zamierzeniach zapisy tego dokumentu miały stanowić część statutu uczelni, jednak prace nad nim przeciągały się21, ważność regulaminu wyborów kilkukrotnie
16

Na przykład na UJ na trzy lata, a na PLw na rok; Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
1925, s. 5; Statut Politechniki Lwowskiej, Lwów 1921, s. 6. Na USB przyjęto, że będą to prodziekani;
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 554.
17
Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, s. 1278–1281, 1286.
18
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 552.
19
Ibidem, b. 25, passim; b. 327, k. 97–98, 226, 272–273, 346, 377, 407, 518.
20
Ibidem, b. 327, k. 391–391v. Regulamin miał obowiązywać do 1 czerwca 1925.
21
Uregulowania ustawowe dawały szkołom akademickim możliwość opracowania statutu, ale tego nie narzucały. Uczelnie mogły funkcjonować tylko na podstawie obowiązującej ustawy i rozporządzeń do niej.
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więc przedłużano aż do wejścia w życie nowej ustawy z 1933 r.22 W projekcie statutu USB z 1928 r. kompetencje Zebrania Ogólnego Profesorów rozszerzono23. Po
zatwierdzeniu tego uregulowania przez Senat USB uczelnia zaczęła wykorzystywać możliwość zwoływania Zebrania Ogólnego nie tylko w celu wyboru rektora,
lecz także dla rozważenia innych kwestii, szczególnie tych trudnych i wywołujących duże kontrowersje. Na przykład 23 grudnia 1930 zwołano je w związku z tzw.
sprawą brzeską i akcją pisania listów protestacyjnych profesorów przeciwko złemu
traktowaniu polityków opozycji osadzonych w Brześciu24.
W myśl ustawy z 1920 r. kolejnym organem uczelnianej władzy samorządowej był rektor. W art. 23 zapisano na jego temat: „piastuje najwyższą godność
w szkole akademickiej, jest przewodniczącym senatu i zebrania ogólnego profesorów, czuwa nad należytym biegiem spraw wchodzących w zakres działania
tych władz i ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za należyte przestrzeganie obowiązujących ustaw i rozporządzeń rządowych”. Nadano też rektorowi
tytuł Magnificencji i określono zasady jego wyłaniania oraz szczegółowe kompetencje. Był wybierany przez zebranie ogólne profesorów lub przez delegatów rad
wydziałów z grona profesorów zwyczajnych i honorowych, zawsze w tym samym
czasie — w czerwcu każdego roku; okres urzędowania wynosił bowiem jeden rok
z możliwością ponownego wyboru. Rektor obejmował swoje obowiązki na dwa
tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jeśli chodzi o jego kompetencje, to oprócz już przytoczonych ogólnych sformułowań, w ustawie podano także,
że jest on przedstawicielem uczelni na zewnątrz, zwołuje senat i zebranie ogólne
profesorów, kieruje obradami tych ciał oraz wykonuje ich uchwały. W odniesieniu
do ostatniej z wymienionych kwestii dano mu też prawo zawieszania z ważnych
powodów wykonania uchwał i poddania ich ponownie pod głosowanie. Z bardziej szczegółowych kompetencji wymieniono: immatrykulowanie studentów
i udzielanie im urlopów, sprawy administracyjne i finansowe uczelni niewymagające uchwał senatu oraz czuwanie nad porządkiem na terytorium szkoły (organy
władz bezpieczeństwa mogły wkroczyć na teren uczelni jedynie za jego zgodą lub
w przypadku bezpośredniego zagrożenia). W ustawie przewidziano także zastępcę
rektora — prorektora, którym zostawał ustępujący rektor. W przypadku, gdy nie
było to możliwe, prorektora wybierało zebranie ogólne profesorów albo senat25.
We wspomnianym regulaminie wyboru rektora USB, uchwalonym przez
Senat uczelni 13 maja 1921, a zatwierdzony 10 czerwca tego roku, oprócz ogólnych sformułowań opisanych w ustawie podano też zasady ważności wyborów.
Zebranie wyborcze musiało być zwołane co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem. Było uznawane za ważne, gdy pojawiło się na nim co najmniej
22
23
24
25

LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 160, 226, 382–383, 388, 484, 950–951.
Ibidem, b. 925, k. 65v–66, 70v–71.
B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Z a m o j s k a, Warszawa 2004, s. 104.
Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, s. 1281–1282.
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2/3 uprawnionych. Wyboru dokonywano bezwzględną większością głosów. Jeśli
chodzi o sposób przeprowadzania procedury, każdy głosujący otrzymywał pełną
listę profesorów (zwyczajnych i honorowych) mających bierne prawo wyborcze
i na niej zaznaczał swojego kandydata. Tak robiono dwukrotnie, za trzecim razem
pozostawiano dwóch kandydatów, którzy poprzednio uzyskali największą liczbę
głosów. Profesor wybrany na rektora miał prawo bez uzasadnienia odmówić objęcia funkcji, nie mógł jednak stawiać warunków, pod którymi się zdecyduje26. Na
innych uczelniach zdarzało się, że wybranym pozostawiano mniej swobody, na
przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim (dalej: UJ) i Politechnice Lwowskiej
(dalej: PLw) profesor powołany na rektora miał obowiązek przyjąć ten urząd,
w przeciwnym wypadku musiał podać powody zrzeczenia się, które mogły być
uwzględnione bądź nie; na PLw w tym drugim przypadku przysługiwało odwołanie do MWRiOP27.
Kolejna ustawa dotycząca ustroju szkół akademickich, uchwalona w marcu
1933 r., przyniosła znaczące zmiany w zasadach funkcjonowania uczelni. Nowe
uregulowania, autorstwa kierującego wówczas MWRiOP Janusza Jędrzejewicza,
wzbudziły wielkie kontrowersje w środowisku naukowym, postrzegano je jako
próbę podporządkowania uczelni władzom państwowym poprzez zmniejszenie ich
możliwości samostanowienia. Jeśli chodzi o władze uczelni, to ustawa wprowadziła we wszystkich szkołach akademickich zebranie ogólne profesorów, jednocześnie znacznie ograniczyła jego kompetencje na rzecz senatu; sprowadzały się one
w zasadzie tylko do uchwalania statutu, rozważania zagadnień z zakresu nauczania
i wychowania oraz pewnych kwestii doradczych. W odniesieniu do rektora i prorektora zmiany były znaczące. Pojawiła się bowiem konieczność zatwierdzenia
rektora przez Prezydenta RP, na wniosek ministra wyznań religijnych i oświecenia
publicznego, a prorektora przez tegoż ministra. W nowych uregulowaniach obaj
byli wybierani na trzy lata (nie w tym samym roku); rektora wyłaniano spośród
profesorów zwyczajnych, prorektora — także z nadzwyczajnych. Wyboru dokonywali delegaci poszczególnych wydziałów (w zależności od wielkości rady danego
wydziału było ich od jednego do pięciu). Minister oprócz wpływu na zatwierdzenie rektora i prorektora zyskał też prawo do ustalania sposobu wyboru delegatów,
regulaminu i terminu wyborów. W przypadku udzielonej przez ministra odmowy
przyjęcia kandydata danej szkoły na rektora lub prorektora, ustawa zobowiązywała
uczelnię do dokonania ponownego wyboru. Rektorzy rozpoczynali urzędowanie
1 września (podobnie dziekani). Nowe uregulowania zwiększyły uprawnienia
rektora. W przypadku uchwały zebrania ogólnego profesorów lub senatu, której
wykonanie wcześniej zawiesił, a ta została podtrzymana w ponownym głosowaniu,
dawały mu prawo skierowania sprawy do ministra, który ostatecznie rozstrzygał

26
27

LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 391–391v, b. 945, k. 56v.
Statut Politechniki Lwowskiej, s. 8–10; Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 9.
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sporną kwestię28. W lipcu 1937 r. uchwalono nowelizację ustawy o szkołach akademickich z 1933 r., którą przygotował minister Wojciech Świętosławski. Dokonano
w niej zmian korzystnych dla autonomii uczelni, jednak zapisu o konieczności
zatwierdzania rektora nie usunięto. Ograniczono tylko okres sprawowania tej
funkcji do dwóch lat29.
Na USB w okresie międzywojennym funkcję rektora powierzono 13 osobom (vide tabela 2). Spośród nich siedem wywodziło się z dwóch największych
wydziałów pod względem liczby zatrudnionych profesorów — z WMP czterech,
z WL trzech. Po dwóch rektorów pracowało natomiast na WP, WH i WT, choć
ten ostatni zatrudniał jedynie kilku profesorów. Tylko WSP nie wprowadził na ten
urząd swojego kandydata. Większość rektorów wybierano po raz drugi, żaden nie
pełnił funkcji dłużej niż dwie kadencje.
Tabela 2. Rektorzy USB w latach 1919–1939
Imię i nazwisko

Specjalność naukowa

Lata pełnienia funkcji

Michał Siedlecki

zoolog

1919/1920, 1920/1921

Wiktor Staniewicz

matematyk

1921/1922

Alfons Parczewski

prawnik

1922/1923, 1923/1924

Władysław Dziewulski

astronom

1924/1925

Marian Zdziechowski

literaturoznawca

1925/1926, 1926/1927a

Stanisław Pigoń

literaturoznawca

1926/1927, 1927/1928

ks. Czesław Falkowski

historyk Kościoła

1928/1929, 1929/1930

Aleksander Januszkiewicz

lekarz

1930/1931, 1931/1932

Kazimierz Opoczyński

lekarz

1932/1933

Witold Staniewicz

ekonomista

1933/1934–1935/1936 1936/1937b

Władysław Jakowicki

lekarz

1936/1937c

ks. Aleksander Wóycicki

teolog

1937/1938, 1938/1939

Stefan Ehrenkreutz

historyk prawa

1939/1940d

Do 21 stycznia 1927; b Ponownie od 23 stycznia 1937; c Do 12 stycznia 1937;
wał do 20 listopada 1939 (15 grudnia USB formalnie przestał funkcjonować).
a

d

Funkcję sprawo-

Źródło: LCAP, USB, ap. 1 IA, b. 327, k. 23, 46, 48, 81, 108, 170, 212, 248v, 283, 333, 333v, 412,
412v, 437, 461v, 473v, 495, 504, 522; AAN, MWRiOP, sygn. 5818, k. 59, 60; Składy Uniwersytetu
z lat 1919/1920–1938/1939 wymienione pod tab. 1.

Jak wspomniano, zgodnie z ustawą z 1920 r. prorektorem zostawał ustępujący
rektor, a gdy odmówił przyjęcia tej godności, dokonywano nowego wyboru. Na
28

AAN, MWRiOP, sygn. 227, k. 27; Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich,
s. 595–599.
29
Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich,
„Dziennik Ustaw RP”, 1937, nr 52, poz. 406, s. 962–963.
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USB pięciu z dziewięciu prorektorów sprawujących tę funkcję do wejścia w życie
uregulowań z 1933 r. objęło ją z zastosowaniem pierwszego z wymienionych
przepisów, pozostali pochodzili z wyborów (vide tabela 3). Począwszy od 1933 r.,
wszystkich prorektorów wyłaniano w taki właśnie sposób. Wśród prorektorów najwięcej było profesorów z WH, WMP i WL — po trzech, a po dwóch z WP i WT.
Tabela 3. Prorektorzy USB w latach 1919–1939
Imię i nazwisko
Józef Ziemacki

Specjalność naukowa
lekarz

Lata pełnienia funkcji
1919/1920

ks. Bronisław Żongołłowicz

teolog

1920/1921, 1921/1922

Stefan Ehrenkreutz

historyk prawa

1922/1923, 1923/1924

Alfons Parczewski

prawnik

1924/1925

Władysław Dziewulski

astronom

1925/1926–1927/1928, 1929/1930a

Stanisław Pigoń

literaturoznawca

1928/1929, 1929/1930b

Kazimierz Sławiński

chemik

1929/1930

ks. Czesław Falkowski

historyk Kościoła

1930/1931, 1931/1932

Aleksander Januszkiewicz

lekarz

1932/1933

Tadeusz Czeżowski

filozof

1933/1934, 1934/1935

Józef Patkowski

fizyk

1935/1936–1937/1938c

Stanisław Hiller

biolog

1937/1938

Stanisław Zajączkowski

historyk

1938/1939, 1939/1940

a

Od 18 października do 13 listopada 1929. Po nim Kazimierz Sławiński od 22 listopada 1929; b Do
18 października 1929; c Do 1 grudnia 1937. Po nim Stanisław Hiller od 3 grudnia 1937.
Źródło: LCAP, USB, ap. 1 IA, b. 327, k. 46, 48, 81, 96, 168, 213, 243, 267, 323, 431, 456, 492, 502,
502v; b. 945, k. 15v, 103v; b. 964, k. 1; Składy Uniwersytetu 1919/1920–1938/1939.

Po rozważeniu przyczyn wyboru na rektorów konkretnych osób, wydaje się,
że na USB przez cały okres międzywojenny jednym z najbardziej istotnych czynników w tym zakresie były względy polityczne oraz walka zwolenników i przeciwników kolejnych rządów. W czasie pierwszych wyborów rektora w czerwcu
1921 r.30, kiedy Wileńszczyzna nie była jeszcze oficjalnie częścią państwa polskiego31, kontekst polityczny można wyraźnie dostrzec w decyzjach części profesorów. Bezskutecznie głosowano aż siedmiokrotnie, w ostatniej turze dokonywano

W przypadku pierwszego rektora, Michała Siedleckiego, misja założenia Uniwersytetu w Wilnie
została mu powierzona przez MWRiOP, podobnie prorektorowi Józefowi Ziemackiemu. Ten był
wcześniej przewodniczącym (rektorem) Tymczasowego Senatu; A. W r z o s e k, Wskrzeszenie Uni
wersytetu, s. 6, 22–23.
31
Akt złączenia Ziemi Wileńskiej z Rzeczpospolitą został zatwierdzony przez Sejm 24 marca
1922.
30
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wyboru między dwoma kandydatami — konserwatystą Alfonsem Parczewskim32,
popierającym Józefa Piłsudskiego i rząd ocalenia narodowego, a Wiktorem
Staniewiczem, który do zwolenników Marszałka raczej się nie zaliczał33. Dziekan
WSP Ferdynand Ruszczyc zanotował w swoim dzienniku, że on i inni profesorowie
z jego wydziału głosowali na Parczewskiego „ze względu na obecną niezmiernie
ważną pod względem politycznym chwilę”34. Ostatecznie dwoma głosami wygrał
Staniewicz, który był postrzegany jako dobry organizator, sprawdził się bowiem
pod tym względem jako pierwszy dziekan WMP. W czerwcu następnego roku
postawiono jednak na Parczewskiego; w drugim głosowaniu otrzymał 20 z 35 głosów, Staniewicz — 14. Wybrano go również na kolejną kadencję35.
W 1924 r. wygrał kandydat popierany przez zwolenników Narodowej
Demokracji i Chrześcijańskiej Demokracji — Władysław Dziewulski36. Na kolejne
dwie kadencje funkcję rektora powierzono Marianowi Zdziechowskiemu, który był
wówczas zagorzałym zwolennikiem Piłsudskiego, w 1926 r. rozważano go nawet
jako kandydata na prezydenta RP. Miał on poglądy liberalno–konserwatywne37.
W styczniu 1927 r., gdy Zdziechowski podał się do dymisji ze względu na zły
stan zdrowia38, rozważano dwie kandydatury: Stanisława Pigonia i ks. Bronisława
Żongołłowicza. Ten drugi był uważany za zwolennika obozu sanacyjnego, z kolei
Pigoń miał poparcie endecji i chadecji. Zdecydowanie wygrał Pigoń, w drugim
głosowaniu wskazało go 45 uprawnionych, Żongołłowicza — 21. W pierwszym
głosowaniu było to 37 głosów do 20, co również zapewniało Pigoniowi zwycięstwo (stawiło się 73 uprawnionych), ten jednak uznał poparcie za zbyt małe

W 1918 r. był członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego, w latach 1906–1917 posłem do rosyjskiej Dumy Państwowej.
33
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 522–522v; F. R u s z c z y c, Dziennik, cz. 2: W Wilnie
1919–1932, Warszawa 1996, s. 141, 244; A. Ś r ó d k a, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. III, Warszawa
1997, s. 349; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 441.
34
F. R u s z c z y c, Dziennik, s. 141.
35
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 495, 504–504v.
36
Ibidem, k. 473–473v.
37
Ibidem, k. 437, 461–461v; A. Ś r ó d k a, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. IV, Warszawa 1998,
s. 591; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 373.
38
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 951, k. 87. Zły stan zdrowia był powodem oficjalnym, ale stosunek do Zdziechowskiego po zrzeczeniu się funkcji, jak to określił Ferdynand Ruszczyc — „zobojętnienie” (F. R u s z c z y c, Dziennik, s. 373), świadczy, że rzeczywiste przyczyny musiały być inne. Być
może wiązało się to z jego działaniami w obronie bliskiego mu gen. Włodzimierza Zagórskiego aresztowanego w maju 1926 r. (B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 173). Wkrótce po podaniu
się do dymisji, w kwietniu 1927 r., Zdziechowski wydał broszurę Sprawa sumienia polskiego, w której
w ostrych słowach apelował o uwolnienie uwięzionych po przewrocie majowym generałów, szczególnie przetrzymywanych w Wilnie Zagórskiego i Rozwadowskiego (M. Z d z i e c h o w s k i, Sprawa su
mienia polskiego, wyd. 2, Wilno 1927, s. 5, 7, 10, 16–17). Zmienił więc swą dotychczasową postawę
wobec nowej rzeczywistości politycznej.
32
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i odmówił objęcia funkcji39. Taki zabieg dość często stosowano podczas wyborów
rektora, gdy kandydat czuł się pewnie i chciał mieć silniejszą pozycję. Tak znacząca wygrana Pigonia nad Żongołłowiczem mogła wynikać nie tylko z nastrojów antyrządowych, lecz także ze stosunku do samego Żongołłowicza. Nie był
on bowiem osobą zbyt lubianą, miał opinię człowieka złośliwego i pamiętliwego.
Jak to określił jego zwierzchnik z późniejszej pracy w MWRiOP40, minister
Janusz Jędrzejewicz: „byli tacy, co twierdzili, że »gdy Żongołł mszę odprawia,
to spod ornatu wystaje mu ogon«”; sam jednak cenił go jako współpracownika41.
W czerwcu 1927 r. Pigoń ponownie został rektorem. W pierwszej turze otrzymał
48 z 72 głosów i podobnie jak poprzednio nie wyraził zgody na objecie funkcji,
licząc na większe poparcie. W następnym głosowaniu wybrało go 51 uprawnionych i wówczas się zdecydował42.
W kolejnych wyborach, w czerwcu 1928 r., Pigoń w pierwszej turze otrzymał
zaledwie jeden głos ponad niezbędną połowę i znów godności nie przyjął. Tym
razem zgromadzeni nie chcieli już jednak udzielić mu większego poparcia. W trzecim głosowaniu nieznacznie wygrał prosanacyjny Aleksander Januszkiewicz,
osobisty lekarz Józefa Piłsudskiego. Był jednak zaskoczony wyborem i również
odmówił objęcia funkcji. Obie rezygnacje wyraźnie rozbiły zarówno grupę zwolenników, jak i przeciwników rządu. Ta druga przegrupowała się szybciej i skupiła wokół proendeckiego ks. Czesława Falkowskiego, który w kolejnych turach
sukcesywnie zyskiwał poparcie, większość osiągnął jednak dopiero w siódmym
głosowaniu. Wygrał także w 1929 r., w trzeciej turze pokonując Mariana Zdzie
chowskiego (40 do 22)43.
W latach trzydziestych środowisko wileńskich profesorów jeszcze bardziej
zantagonizowało się na tle politycznym. Walka dwóch grup — prosanacyjnej
i proendeckiej — była bardzo widoczna. W 1930 r. zwolennicy obozu sanacyjnego
ponownie zjednoczyli się wokół Aleksandra Januszkiewicza, który tym razem nie
był już tym faktem zaskoczony. Postawiono na niego po raz kolejny, ponieważ
miał opinię człowieka bardzo rozważnego i taktownego, potrafił przekonać do siebie również mniej zaangażowanych politycznie profesorów. W drugim głosowaniu
otrzymał 39 głosów na 66 możliwych, ustępujący rektor Falkowski dostał ich tylko
15. Januszkiewicz wygrał także w kolejnych wyborach44.
Zwolennicy endecji stanowili wśród profesorów USB mniejszość, potrafili
jednak wykorzystywać niesnaski wśród „przeciwników”, przeciągać na swoją
stronę niezdecydowanych i przeforsowywać popieranych przez siebie kandydatów
39
40
41
42
43
44

LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 412–412v; F. R u s z c z y c, Dziennik, s. 373.
W latach 1930–1936 Żongołłowicz był tam wiceministrem.
J. J ę d r z e j e w i c z, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972, s. 125–126.
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 333–333v.
Ibidem, k. 282–283v, 248–248v.
Ibidem, k. 170, 212–212v; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 207, 350.
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(choć już nie tak radykalnych jak wspomniany ks. Falkowski). Udało im się to
w 1932 r., kiedy grupa prosanacyjna nie potrafiła się porozumieć i postawiła na
dwóch kandydatów — poprzedniego rektora Aleksandra Januszkiewicza i senatora Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem — Stefana Ehrenkreutza.
Zwolennicy endecji porozumieli się natomiast z chadekami i wspólnie wytypowali
Kazimierza Opoczyńskiego, choć ten nie był ściśle związany z żadną z tych opcji.
Został wybrany w trzeciej turze, uzyskując minimalną liczbę wymaganych głosów
— 38 na 75 oddanych. Brak konsensusu w obozie prorządowym był w pewnym
stopniu konsekwencją wcześniejszych decyzji grupy przeciwnej. Dotychczasowy
rektor Aleksander Januszkiewicz okazał się naturalnym kandydatem, miał wielu
zwolenników ze względu na swój sposób bycia i pełnienia funkcji. Prorektorem
przy nim był jednak zdecydowanie antyrządowy ks. Czesław Falkowski i to on
stał się „kością niezgody” w grupie prosanacyjnej, część profesorów chciała go
bowiem usunąć. Mogła to uczynić, jedynie głosując przeciw Januszkiewiczowi,
gdyż Falkowski został prorektorem jako ustępujący rektor w kadencji 1929/1930.
Dokąd więc Januszkiewicz byłby rektorem, dotąd Falkowski mógł pełnić funkcję
jego zastępcy45. Jak dużym dylematem dla grupy prosanacyjnej było głosowanie
przeciw Januszkiewiczowi i jak bardzo chciano odsunąć Falkowskiego, świadczą informacje zawarte w dzienniku ks. Bronisława Żongołłowicza. Rozumiejąc
powody takiej decyzji, Żongołłowicz szczerze się z nią nie zgadzał i podsumował tę sytuację stwierdzeniem: „Jednak gdy się Januszkiewiczem strzela
w Falkowskiego, jest to strzał szlachetnym ładunkiem w g–no”46. Zazwyczaj
osoba prorektora nie budziła takich emocji, jego kompetencje były bowiem dość
ograniczone.
W kolejnych wyborach, w czerwcu 1933 r., przeprowadzonych już na nowych
zasadach, Opoczyński ponownie wygrał i to zdecydowanie. Wyłoniono go
w pierwszej turze, ale nie zgodził się objąć funkcji. Głosowano jeszcze pięciokrotnie i ostatecznie, za sprawą zwolenników endecji, wygrał Witold Staniewicz47. Co
prawda był w latach 1926–1930 ministrem reform rolnych, a w okresie 1930–1932
posłem z ramienia BBWR i pozostawał mocno związany z Józefem Piłsudskim,
ale potrafił również otwarcie nie zgadzać się z poczynaniami rządu. Punktem
zwrotnym w jego karierze politycznej stała się wspomniana już sprawa brzeska.
Staniewicz jako poseł wyłamał się ze stanowiska rządowego wobec podnoszonej
przez opozycję konieczności sprawdzenia informacji o przypadkach złego traktowania, nawet torturowania, więźniów politycznych osadzonych w twierdzy brzeskiej. Na posiedzeniu sejmu 16 grudnia 1930 wstrzymał się podczas głosowania

LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 108–108v; Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach
akademickich, s. 1282; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 349–350, 354, 359, 495.
46
B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 350.
47
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 327, k. 19, 22–23.
45
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wniosku opozycji o procedowanie tej kwestii jako nagłej i chciał nawet złożyć
mandat poselski48. Wówczas tego nie uczynił, ale zrobił to w 1932 r.49 w związku
z kontrowersjami wokół nowej ustawy o szkołach akademickich50. Kolejni rektorzy USB byli albo prosanacyjni, albo starali się zachować neutralność wobec obu
zwalczających się grup, tak jak np. ks. Aleksander Wóycicki51.
W obowiązujących w okresie międzywojennym ustawach o szkołach akademickich określono również kompetencje organów kierujących wydziałami — rad
wydziałów i dziekana. Zgodnie z uregulowaniami z 1920 r. radę tworzyli wszyscy profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni zatrudnieni na danym wydziale, także
honorowi, jeśli wcześniej należeli do rady, oraz dwaj reprezentanci docentów
wybierani na rok. Możliwe było też dokooptowanie do składu tego ciała profesorów z innych jednostek na jeden roku, jeśli w tym momencie prowadzili oni
zajęcia na danym wydziale. Rady jako organy kierujące wydziałami sprawowały
głównie pieczę nad należytą organizacją nauczania, przeprowadzały procedury
związane z habilitacjami oraz wyłanianiem kandydatów do obsady katedr, stawiały
wnioski dotyczące zatrudnienia zastępców profesorów i pomocniczych pracowników naukowych. Miały również prawo nadawać honorowe stopnie naukowe.
Ich zadaniem było też układanie preliminarza potrzeb finansowych wydziału,
wnioskowanie o urlopy i zasiłki naukowe dla profesorów oraz pomocniczych sił
naukowych, przyznawanie urlopów i stypendiów studentom52. W ustawie z 1933 r.
zmiany odnoszące się do rad wydziałów były niewielkie. Do grona ich członków
nie zaliczano już profesorów honorowych oraz nie określono liczby i sposobu
wyboru przedstawicieli docentów. Kompetencje rady określono bardzo skrótowo,
stwierdzając jedynie, że „jest ona powołana do załatwiania wszelkich spraw dotyczących nauki i nauczania na danym wydziale”53. Nakazano też radom uchwalenie
własnych regulaminów54.
Jeśli chodzi o dziekana, w ustawie z 1920 r. zapisano, że „posiada takie samo
stanowisko wobec wydziału i jego rady, jak rektor wobec całej szkoły i senatu.
Nadto należy do niego nadzór nad wpisami studentów i wolnych słuchaczy, nad
tokiem ich studiów oraz nad odbywaniem się egzaminów w sposób przepisany”.
Funkcję tę można było powierzyć jednemu z profesorów zwyczajnych, nadzwyczajnych lub honorowych należących do rady wydziału. Czas urzędowania oraz
sposób wyboru dziekana i prodziekana były podobne jak w przypadku rektora,
48

„Dziennik Wileński”, nr 291, 18 grudnia 1930, s. 1; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–
1936, s. 100–101, 104.
49
Staniewicz nie zerwał na stałe kontaktów z obozem sanacyjnym, pod koniec lat trzydziestych
skierował się ku Obozowi Zjednoczenia Narodowego.
50
A.A. Z i ę b a, Witold Staniewicz, [w:] PSB, t. XLI, Warszawa–Kraków 2002, s. 568.
51
B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 503.
52
Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, s. 1282–1284.
53
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, s. 596.
54
Ibidem.
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oczywiście procedura odbywała się na szczeblu wydziału55. W ustawie z 1933 r.
w przypadku dziekanów w większości pozostawiono poprzednie uregulowania —
wybór dziekana na rok przez radę ze swojego grona, powierzanie funkcji prodziekana ustępującemu dziekanowi. Co do kompetencji, to oprócz już przytoczonych,
nałożono na dziekana obowiązek zawieszania uchwał rady na żądanie rektora i stosowanie do nich analogicznych przepisów, jak opisane w odniesieniu do rektora56.
Na większości wydziałów USB dziekanów zmieniano dość często (dane
z całego okresu międzywojennego zawarto w tabeli czwartej). Nie dotyczyło to
WT i WSP, na których pracowało zaledwie po kilku profesorów (vide tabela 1),
możliwości wyboru były więc niewielkie. Najczęściej nowe osoby wybierano na
dziekanów WMP, tu zdecydowana większość pełniła tę funkcję tylko przez jedną
kadencję, choć niektórych wybierano ponownie, nawet po kilku latach, dotyczyło
to np. chemika Edwarda Bekiera. Ciągłe zmiany mogły wynikać ze specyfiki
wydziału, tzn. dużej różnorodności dyscyplin, choć raczej była to kwestia zwyczaju. Dla porównania, na podobnym wydziale na UW chętnie powierzano tę
godność tym samym osobom, np. matematyk Stefan Mazurkiewicz był dziekanem
przez dziewięć lat. Z kolei na WMP Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
zwyczajem było angażowanie wszystkich profesorów w działalność organizacyjną,
zwykle pełnili więc tę funkcję przez jedną kadencję57.
Tabela 4. Dziekani na poszczególnych wydziałach USB w latach 1919–1939
Rok
akademicki

Wydział
WH

1919/1920

Józef
Kallenbach

1920/1921

Ludwik
Janowski

1921/1922

Marian
Zdziechowski

1922/1923

Marian
Massonius

1925/1926

Kazimierz
Kolbuszewski

WP

Alfons
ks. Bronisław Parczewski
Żongołłowicz

ks. Bolesław
Wilanowski

1923/1924
1924/1925

WT

ks. Ignacy
Świrski

Władysław
Zawadzki

WMP

WL

Piotr
Wiśniewski

Emil
Godlewski

Wiktor
Staniewicz

Wiktor
Staniewicz

WSP

Władysław
Dziewulski

Aleksander
Bronisław Januszkiewicz Ferdynand
Rydzewski
Ruszczyc
Edward
Bekier

Wacław
Komarnicki

Wacław
Dziewulski

Eugeniusz
Waśkowski

Józef
Trzebiński

Zenon
Orłowski

Ustawa z dnia 13 lipca 1920 r. o szkołach akademickich, s. 1284–1285.
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, s. 596–597.
57
M. P r z e n i o s ł o, Matematycy polscy w dwudziestoleciu międzywojennym, Kielce 2011,
s. 289–290.
55
56
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Rok
akademicki

Wydział
WH

Jan
Oko

ks. Czesław
Falkowski

1930/1931

Franciszek
Bossowski

Stefan
Glixelli

Stefan
Ehrenkreutz

1931/1932
1932/1933

Jan
Otrębski

1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937

WMP

Juliusz
Rudnicki

1) Franciszek 1) Juliusz
Bossowskid Rudnickie
2) Stefan 2) Kazimierz
Ehrenkreutz Sławiński

1928/1929

1929/1930

WP

1) ks. Ignacy
1) Piotr
a
b
Świrski
Wacław
Wiśniewski
2) ks. Czesław Komarnicki
2) Józef
Falkowski
Patkowski

1926/1927

1927/1928

WT

Manfred
Kridl
Tadeusz
Czeżowski

1937/1938

Stanisław
Zajączkowski

1938/1939

Jan
Oko

ks. Ignacy
Świrski

Jerzy
Panejko

Bronisław
Wróblewski
Jerzy
Panejko
Bolesław
Wilanowski

WL

1) Zenon
Orłowskic
2) Cezar
Szczęsny
Traczewski
Jan
Szmurło

Władysław
Jakowicki

Kazimierz
Jantzen

Kazimierz
Opoczyński

Edward
Bekier

Wacław
Jasiński

Kazimierz
Jantzen

Sergiusz
Schilling–
Siengalewicz

Jan Pruffer

Michał
Seńkowski

Józef
Patkowski

Michał
Reicher

Stefan
Kempistyf

Juliusz
Kłos

Kornel
Michajda

Bronisław
Rydzewski

Edward
Bekier

WSP

Kornel
Michajda

Ferdynand
Ruszczyc

Ludomir
Sleńdziński

Stanisław
Hiller
Kazimierz
Pelczar
Stanisław
Hiller

a

Do 1 czerwca 1927; b Do 21 lutego 1927; c Do 17 lutego 1927; d Do 27 listopada 1928. Po nim
Stefan Ehrenkreutz od 1 grudnia 1928; e Do 9 października 1928; f Na WR wyłonionym w 1938 r.
z WMP dziekanem został Wacław Łastowski.
Źródło: LCAP, USB, ap. 1 IA, b. 327, k. 46, 48, 81, 96, 168, 213, 243, 267, 323, 431, 456, 492, 502,
502v; b. 945, k. 15v, 103v; ap. 2 VIB, b. 29c, k. 9v, 10v; ap. 6 VIIB, b. 62, k. 2; Składy Uniwersytetu
1919/1920–1938/1939.

Jeśli chodzi o prodziekanów poszczególnych wydziałów USB (vide tabela 5),
to przepis mówiący o tym, że funkcje tę obejmuje ustępujący dziekan, dość konsekwentnie wykorzystywano tylko na WMP i w nieco mniejszym stopniu na WL.
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Z kolei na WH często postępowano odwrotnie — najpierw wybierano kogoś na
prodziekana, a gdy się sprawdził, mógł zostać dziekanem. Na WP stosowano
obydwa te zabiegi. Na WT i WSP zmiany prodziekanów były równie rzadkie jak
dziekanów.
Tabela 5. Prodziekani na poszczególnych wydziałach USB w latach 1919–1939
Rok
akademicki

Wydział
WH

1919/1920

Ludwik
Janowski

1920/1921

Feliks
Koneczny

1921/1922

Marian
Massonius

Kazimierz
Chodynickia
1922/1923
Kazimierz
Kolbuszewski
1923/1924

Marian
Massonius

1924/1925
1925/1926

Jan
Oko

1926/1927

1927/1928

Stefan
Glixelli

WT

ks.
Kazimierz
Zimmermann

WP

Władysław
Zawadzki

1929/1930

1) Jan
f
Oko
2) Jan
Otrębski

1930/1931

Jan Otrębski

WL

WSP

Stanisław
Władyczko

Józef
Czajkowski

Władysław
Dziewulski

Władysław
Dziewulski

Józef
Patkowski

Stanisław
Władyczko
Cezar
Szczęsny
Traczewski

Juliusz
Kłos

ks.
Czesław
Falkowski

Franciszek
Bossowskib
Wacław
Komarnicki

Władysław
Dziewulski

ks.
Ignacy
Świrski

Wacław
Komarnicki

Bronisław
Rydzewski

Stefan
Ehrenkreutz

Edward
Bekier

Wacław
Komarnicki

Wacław
Dziewulski

Kazimierz
Karaffa–
Korbutt

Józef
Trzebiński

1) Kazimierz
Karaffa–
Korbuttd
2) Kornel
Michajda

Stefan
Kempisty

Cezar
Szczęsny
Traczewski

1) Stefan
Kempistye
2) Wiktor
Staniewicz

Jan
Szmurło

1) Kazimierz
Sławińskig
2) Stefan
Kempisty

Kornel
Michajda

1) Juliusz
f
Kłos
2) Ludomir
Sleńdziński

Bronisław
Rydzewski

Władysław
Jakowicki

Ludomir
Sleńdziński

ks.
Bolesław
Wilanowski
1) ks.
Bolesław
Wilanowskic
2) ks.
Aleksander
Wóycicki

Eugeniusz
Waśkowski

1928/1929

WMP

Wiktor
Staniewicz

ks.
Aleksander
Wóycicki

Aleksander
Januszkiewicz

Ludwik
Sokołowski

Ferdynand
Ruszczyc
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Rok
akademicki

Wydział
WH

WT

WP

1931/1932

1932/1933

1933/1934

Stefan
Glixelli

Stanisław
Kościałkowski

1934/1935
1935/1936

Eugeniusz
Waśkowski

ks.
Aleksander
Wóycicki

Manfred
Kridl

1) Manfred
Kridli
1936/1937
2) Stanisław
Zajączkowski
1937/1938

Tadeusz
Czeżowski

1938/1939

Konrad
Górski

ks. Paweł
Nowicki

WMP

WL

Kazimierz
Jantzen

Kazimierz
Opoczyński

Edward
Bekier

Wacław
Jasińskih
Kornel
Michajda

Kazimierz
Jantzen

Sergiusz
Schilling–
Siengalewicz
Wacław
Jasiński

Jerzy
Panejko

Jan
Pruffer

1) Bronisław
Wróblewskij
2) Bolesław
Wilanowski

1) Jan
Prufferk
2) Antoni
Zygmund

Kornel
Michajda

Edmund
Lelesz

Stanisław
Hiller

Kazimierz
Jantzenl

Kazimierz
Pelczar

Franciszek
Bossowski

WSP

Ferdynand
Ruszczyc

Ludwik
Sokołowski

Michał
Reicher

Marian
Morelowski

a

Do 17 stycznia 1923. Po nim Kazimierz Kolbuszewski od 24 stycznia 1923; b Do 1 stycznia 1923;
Do 1 czerwca 1927; d Do 21 lutego 1927; e Do 16 października 1928; f Do 17 października 1929;
g
Do 29 października 1929; h Do 2 maja 1933; i Do 20 lutego 1937; j Do 28 października 1936;
k
Do 20 października 1936; l Na WR wyłonionym w 1938 r. z WMP prodziekanem został Witold
Staniewicz.

c

Źródło: LCAP, USB, ap. 1 IA, b. 327, k. 46, 48, 81, 92, 96, 168, 213, 243, 267, 323, 431, 456,
492, 502, 502v; ap. 2 VIB, b. 138f, k. 1v; ap. 5 IVB, b. 28, k. 72v, 79v; Składy Uniwersytetu
1919/1920–1938/1939.

Jak wynika z analizy tabel 4 i 5, dziekani nierzadko zrzekali się swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, a jeszcze częściej robili to prodziekani. Rady traktowały to zazwyczaj jako rzecz normalną. Jeśli chodzi o przyczyny rezygnacji,
to tam, gdzie pojawiły się oficjalne informacje na ten temat, były to zwykle
względy zdrowotne i naukowe (np. urlopy, dłuższe wyjazdy). Zdarzało się też
jednak, że zrzeczenie się funkcji było wynikiem sporów. Stało się tak chociażby
w listopadzie 1928 r. na WP, gdy Franciszek Bossowski podał się do dymisji po
zarzuceniu mu przez Stefana Ehrenkreutza nieudolności przy załatwianiu sprawy
zatrudnienia w charakterze zastępcy profesora znanego wileńskiego adwokata
Kazimierza Petrusewicza, Senat USB taką propozycję bowiem odrzucił. Rada WP
próbowała przekonać Bossowskiego do zmiany decyzji, a gdy to się nie udało,
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na następnym posiedzeniu wybrała na dziekana Ehreukreutza. Ten powierzonej
godności nie chciał przyjąć i opuścił salę, Rada przegłosowała jednak, że z kolei
jego odmowy nie akceptuje, zgodnie więc z jej regulaminem Ehrenkreutz musiał
objąć funkcję dziekana58. W całej sytuacji widać był sporo przekory członków
Rady — skoro Ehrenkreutz niesłusznie obraził dziekana, to niech teraz sam się
wykaże. Najwyraźniej udało mu się to, wybierano go bowiem na trzy kolejne
kadencje.
Podobnie jak w przypadku wyborów rektora w czasie elekcji dziekańskich
znaczenie miały niekiedy zapatrywania polityczne kandydatów. W czerwcu 1931 r.
na WP doszło w związku z tym do sytuacji patowej i niemożności dokonania ostatecznego wyboru. Stało się tak, jak to określił Bronisław Żongołłowicz, „z powodu
dwóch partii: Wróblewskiego i Glasera” (pierwsza grupa była prosanacyjna,
druga — proendecka). W kolejnych turach głosy pozostawały rozproszone i żaden
z kandydatów nie był w stanie uzyskać wymaganej większości. Dwaj wymienieni
byli zbyt radykalni w swych zapatrywaniach politycznych, by móc przyciągnąć
niezdecydowanych. Musiano użyć podstępu w postaci fikcyjnej zgody, a potem
zrzeczenia się wyboru przez umiarkowanego kandydata, by przełamać stagnację.
Ostatecznie funkcję ponownie objął dotychczasowy dziekan, wówczas też senator
BBWR — Stefan Ehrenkreutz, choć wcześniej nie miał takiego zamiaru59.
Warta rozważenia jest też kwestia pozycji, jaką w świecie naukowym zajmowały osoby wybierane na rektorów i dziekanów, a także pytanie, czy miała ona
wpływ na decyzje o oddaniu głosu na konkretnych kandydatów. Spośród rektorów wybranych na USB w latach 1921–1939 znanymi naukowcami byli: astronom
Władysław Dziewulski, literaturoznawcy Marian Zdziechowski i Stanisław Pigoń
oraz historyk prawa Stefan Ehrenkreutz60. Jak wspomniano, w ich przypadku pozycja naukowa nie była raczej elementem decydującym o powierzeniu im funkcji. Jeśli
chodzi o dziekanów i prodziekanów wybieranych w tym samym okresie, to na WH
istotne osiągnięcia, oprócz wymienionych już językoznawców, miał inny przedstawiciel tej dyscypliny — Manfred Kridl, oraz historycy Stanisław Kościałkowski
i Feliks Koneczny61; na WMP — matematycy Stefan Kempisty i Antoni Zygmund62;
na WP — ekonomista Władysław Zawadzki (w latach 1932–1935 minister skarbu)
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LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 953, k. 91v; ap. 2 VIB, b. 29c, k. 8v, 9v, 10v.
Ibidem, ap. 2 VIB, b. 138, k. 15–15v; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 104, 180.
60
A. Ś r ó d k a, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. I, Warszawa 1994, s. 436, 439–440; t. III,
s. 408–409; t. IV, s. 590–591.
61
M. I ł o w i e c k i, Okręty na oceanie czasu. Historia nauki polskiej do 1945 r., Warszawa 2001,
s. 333; J. M i t k o w s k i, Koneczny Feliks Karol (1862–1949), [w:] PSB, t. XIII, Wrocław 1968,
s. 498–499; L. Ż y t k o w i c z, Kościałkowski Stanisław (1881–1960), [w:] PSB, t. XIV, Wrocław
1969, s. 394–396.
62
LCAP, USB, ap. 1 IBb, b. 791, k. 26–31; ap. 6 VIIB, b. 239, k. 5–9; b. 267, k. 5, 8–15, 18–19,
20–25; M. P r z e n i o s ł o, Matematycy polscy, s. 85–86.
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i prawnik Wacław Komarnicki (w okresie 1928–1935 poseł)63; na WL antropolog Michał Reicher oraz lekarze Kazimierz Pelczar, Kazimierz Karaffa–Korbutt
i Stanisław Władyczko64; na WSP — Ferdynand Ruszczyc, malarz, grafik i scenograf, a także profesor architektury Juliusz Kłos (również fotografik prowadzący
renowację zabytków Wilna)65. Należeli więc do zdecydowanej mniejszości wśród
pełniących funkcje dziekana i prodziekana. Zważywszy jednak na to, że nie więcej
niż 20% profesorów USB było osobami znanymi w świecie naukowym66, można
stwierdzić, że duża część z nich angażowała się w prace organizacyjne.
Kolejną istotną kwestią jest to, jak władze uczelni sprawdzały się w działaniu.
Niewątpliwie był to kolejny bardzo ważny argument, oprócz już wymienionych,
przy wyborze na rektorów czy dziekanów, szczególnie w przypadku reelekcji.
Większość załatwianych przez władze spraw miała charakter standardowy i nie
nastręczała szczególnych problemów. Jak się wydaje, o sposobie pełnienia funkcji najdobitniej świadczy umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Wspomniano już o dwóch wydarzeniach, które bardzo zantagonizowały środowisko naukowe — w 1930 r. była to sprawa brzeska, a w 1932 i 1933 r. prace nad
nową ustawą o szkołach akademickich.
Informacje o złym traktowaniu polityków opozycji osadzonych w twierdzy
brzeskiej, które dotarły do opinii publicznej w grudniu 1930 r. po zwolnieniu za
kaucją części aresztowanych, odbiły się szerokim echem w środowisku akademickim. Profesorowie UJ zapoczątkowali zakrojoną na szeroką skalę akcję pisania listów protestacyjnych do władz67. Na USB protest został zainicjowany przez
byłego rektora Mariana Zdziechowskiego. Zwołano w tej sprawie Zebranie Ogólne
Profesorów, w którym wzięło udział około 30 osób na prawie 80 pracujących
wówczas na uczelni profesorów (vide tabela 1). Rektor Aleksander Januszkiewicz
mimo swych prorządowych zapatrywań starał się w tej sytuacji zachować neutralność. Zrezygnował nawet z ustawowo przysługującego mu przewodniczenia
Zebraniu Ogólnemu Profesorów i powierzył je nie antysanacyjnemu prorektorowi Czesławowi Falkowskiemu, ale bardziej umiarkowanemu byłemu rektorowi
Władysławowi Dziewulskiemu. Ten w dyskusji pozwolił na dłuższe wypowiedzi
63

Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999, s. 516; A. Ś r ó d k a, Uczeni
polscy, t. I, s. 439–440; t. II, s. 228–229.
64
T. G i n k o, Zarys dziejów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, [w:] Z dziejów
Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400–lecia założenia i 75–lecia wskrzeszenia
Uniwersytetu Wileńskiego, red. L. P i e c h n i k, K. P u c h o w s k i, Kraków 1996, s. 190; A. Ś r ó d k a,
Uczeni polscy, t. III, s. 528–529, 556–558.
65
J. R u s z c z y c ó w n a, E. R u s z c z y c, Ruszczyc Ferdynand (1870–1936), [w:] PSB, t. XXXIII,
Wrocław 1991, s. 170–175; J. S a m u j ł ł o, Kłos Juliusz Stefan (1881–1933), [w:] PSB, t. XIII,
Wrocław 1967, s. 70–72.
66
M. P r z e n i o s ł o, Nauczyciele akademiccy, s. 186.
67
Szerzej vide Sprawa brzeska. Dokumenty i materiały, oprac. M. L e c z y k, Warszawa 1987,
s. 31–41.
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głównie zwolennikom podpisania listu protestacyjnego; „wielką mowę polityczną
wygłosił Pigoń”, aktywny był też wspomniany przywódca grupy proendeckiej
na WP Stefan Glaser, ale i jego główny adwersarz z Rady Wydziału Bronisław
Wróblewski. Ostatni z wymienionych starał się bagatelizować sprawę, twierdził,
że jeżeli informacje o złym traktowaniu są prawdziwe, to „mogą poszkodowani
w Brześciu wytoczyć proces cywilny o odszkodowanie”68. W związku z tendencyjnym — zdaniem części zebranych — sposobem prowadzenia dyskusji
przeciwnicy podpisania listu po pewnym czasie opuścili salę. Kilkunastu profesorów zdecydowało się na sygnowanie protestu. Oprócz byłych rektorów USB
— Zdziechowskiego, Dziewulskiego i Pigonia — deklarację taką złożył prorektor
Czesław Falkowski oraz dziekani WH (Stefan Glixelli) i WT (ks. Ignacy Świrski).
Emocje były w tym okresie tak wielkie, że Stanisław Pigoń i Stefan Ehrenkreutz
(dziekan WP) chcieli się nawet „z powodu Brześcia” pojedynkować69.
Wielkie kontrowersje w środowisku akademickim wywołał także projekt
nowej ustawy o szkołach akademickich rozesłany uczelniom w listopadzie 1932 r.
Zaproponowane uregulowania uznano za próbę zamachu na samorządność szkół
wyższych. Swój sprzeciw wobec projektu wyrażały poszczególne uczelnie, towarzystwa naukowe i wielu profesorów70. Mimo protestów, które trwały aż do zakończenia prac nad ustawą w sejmie, została ona uchwalona w niemal niezmienionej
postaci. Środowisko akademickie było oburzone w związku z wieloma zmianami.
Z kwestii szczegółowych najbardziej bulwersowała konieczność zatwierdzania
wewnętrznego wyboru rektora i prorektora oraz prawo do likwidowania katedr
profesorskich przez ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego bez
zgody władz uczelni71.
Na USB dyskusję nad projektem nowej ustawy podjęto m.in. na posiedzeniu
Senatu, które trwało kilka dni, od 9 do 16 listopada 1932 r., i miało bardzo burzliwy
przebieg. Szczególnie aktywnym krytykiem był prodziekan WH Stefan Glixelli72.
68

B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 104.
„Dziennik Wileński”, nr 297, 24 grudnia 1930, s. 2; „Kurier Wileński”, nr 297, 24 grudnia 1930,
s. 2; nr 298, 28 grudnia 1930, s. 2; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 102, 104, 125–126,
172, 503; S. G l a s e r, Urywki wspomnień, Londyn 1974, s. 20.
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W obronie wolności szkół akademickich, Kraków 1933; B. J a c z e w s k i, Polityka naukowa
państwa polskiego w latach 1918–1939, Wrocław 1978, s. 170–171; Dzieje Uniwersytetu Warsza
wskiego, red. A. G a r l i c k i, Warszawa 1982, s. 218–241; J. D y b i e c, Uniwersytet Jagielloński
1918–1939, Kraków 2000, s. 648–652.
71
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich, s. 594–596. W uchwalonej w 1937 r.
nowelizacji ustawy o szkołach akademickich dokonano zmian korzystnych dla autonomii uczelni, usunięto wówczas np. kontrowersyjny zapis o możliwości likwidowania katedr profesorskich przez ministra, prawo takie pozostało tylko w odniesieniu do katedr nieobsadzonych, ale zapisu o konieczności
zatwierdzania rektora nie usunięto; Ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zmianie ustawy z dnia 15 marca
1933 r. o szkołach akademickich, s. 962–963.
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LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 957, k. 95–98; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936,
s. 427.
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Rektor Kazimierz Opoczyński, choć wybrany m.in. głosami zwolenników endecji,
którzy najostrzej atakowali ustawę, starał się uspokajać emocje. Jak wspomniano,
nie był on bezpośrednio związany z tym nurtem politycznym, a jedynie zyskał jego
poparcie73. W lutym 1933 r. na zjeździe rektorów w Warszawie Opoczyński zdecydowanie sprzeciwił się propozycji złożenia przez rektorów urzędu na znak protestu
przeciw ustawie. Na początku marca, tuż przed jej uchwaleniem, zakazał też organizowania protestacyjnych wieców studenckich. Pojawił się jednak na takowym
— odbywającym się 13 marca na uniwersyteckim dziedzińcu Piotra Skargi — by
spróbować uspokoić sytuację. Młodzież podburzali bowiem także profesorowie,
w czym szczególnie aktywny był prodziekan Glixelli74; zaangażowali się również
były rektor Czesław Falkowski i dziekan WT Ignacy Świrski75. Glixelli bez wątpienia w związku ze swoją postawą (jak wspomniano, podpisał też protest brzeski)
w wyniku działania ustawy stracił katedrę profesorską76. Dotyczyło to również
wspomnianego przywódcy grupy proendeckiej na WP Stefana Glasera, któremu
szczególnie niechętny był minister Jędrzejewicz. Środowisko akademickie nie
przestało protestować przeciwko zapisom ustawy także po jej uchwaleniu; spośród
profesorów USB wciąż kontestowali ją m.in. Glixelli i Zdziechowski77.
W zakresie zapisów dotyczących ustroju szkół akademickich, również projekt poprzedniej dość liberalnej ustawy z 1920 r. wywołał kontrowersje, część
uczelni chciała bowiem jeszcze większej autonomii, w tym głównie uniwersytety
w Krakowie i we Lwowie78. Władze USB nie wyrażały takich żądań. Jak wspomniano, sytuacja polityczna Wileńszczyzny nie była bowiem jeszcze wówczas
wyjaśniona, a uczelnia dopiero się organizowała i właśnie na problemach z tym
związanych starano się skupić. W momencie uchwalania samej ustawy przez
sejm, 13 lipca, w Wilnie i na USB myślano o ewakuacji w związku ze zbliżającym
się frontem. Jak się wydaje, na USB nie kontestowano zapisów projektu ustawy
z 1920 r. również dlatego, że szybkie jej przyjęcie dawało jasną podstawę prawną
i znacznie ułatwiało dokończenie procesu organizacji. Nie było to zadanie łatwe —
najtrudniejsze do pokonania były kwestie kadrowe i ekonomiczne79.
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Bronisław Żongołłowicz określił go jako „starego, rosyjskiego liberała demokratę”; B. Ż o n 
g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 464, 495.
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Krytykował on zapisy projektu ustawy również w prasie, vide „Dziennik Wileński”, nr 30, 7 lutego 1933, s. 2.
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B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 425, 464, 471–472, 478.
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We wrześniu 1933 r. na USB zamknięto siedem katedr, na wszystkich uczelniach zlikwidowano
wówczas 51 katedr; Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia
25 września 1933 r. o zwinięciu niektórych katedr i zakładów w szkołach akademickich, „Dziennik
Ustaw RP”, 1933, nr 71, poz. 521, s. 1232–1233.
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S. G l a s e r, Urywki wspomnień, s. 135–147, 158–161.
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Szerzej vide np. M. P r z e n i o s ł o, Zasady funkcjonowania uczelni akademickich w II Rzeczy
pospolitej, „Przegląd Historyczno–Oświatowy”, t. LV, 2012, z. 3–4, s. 86–88.
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Do problemów rozważanych przez władze uczelni na co dzień (także po trudnym okresie organizacji) należały oczywiście sprawy ekonomiczne. Wśród nich
zdarzały się kwestie zasadnicze dla jej funkcjonowania. Do takich należała np.
sprawa własności budynków, w których działał USB, należących do dawnego uniwersytetu. 25 stycznia 1929 Senat podjął uchwałę o wytoczeniu Skarbowi Państwa
procesu w tej sprawie. Krok ten w pełni popierał ówczesny rektor Czesław
Falkowski. Podobnie było w przypadku jego następcy, Aleksandra Januszkiewicza,
choć ten, w przeciwieństwie do poprzednika, był mocno prosanacyjny. Nie wahał
się jednak ostro walczyć o mienie USB80.
Wielokrotnie już wspominano o wpływie polityki na funkcjonowanie władz
USB. Warto jednak przyjrzeć się jeszcze ich reakcji na dwa inne ważne wydarzenia o charakterze politycznym, mianowicie zabójstwo prezydenta Gabriela
Narutowicza oraz przewrót majowy. Śmierć prezydenta 16 grudnia 1922 wstrząsnęła w sposób szczególny właśnie środowiskiem akademickim, Narutowicz był
bowiem profesorem, miał opinię człowieka spokojnego, taktownego, który zdecydował się wejść do świata polityki nie dla kariery, ale z poczucia obowiązku.
Władze USB starały się uczcić jego pamięć, rektorzy wysłali list z kondolencjami,
Senat wprowadził żałobę na Uniwersytecie, postanowiono też przygotować odezwę i odprawić nabożeństwo żałobne (co ciekawe, z inicjatywy proendeckiego
ks. Czesława Falkowskiego). Z relacji Ferdynanda Ruszczyca wynika, że jak rzadko
kiedy wśród profesorów nie widać było różnic — i w czasie obrad, i w rozmowach
prywatnych wszyscy byli niezwykle poruszeni. Jego spojrzenie jest tym bardziej
interesujące, że dobrze znał się z zabójcą prezydenta Eligiuszem Niewiadomskim,
jak on artystą, a kilka dni przed tą feralną datą gościł u niego w domu81. Jeśli
chodzi o przewrót majowy 1926 r., to Senat USB nie ustosunkował się bezpośrednio do tych wydarzeń. Na Uniwersytecie zorganizowano natomiast akademię
(9 czerwca) na cześć nowego prezydenta Ignacego Mościckiego, ale w jej trakcie
nie było widać szczególnego entuzjazmu, również ze strony władz uczelni. Kilka
dni później na rektora USB wybrano ponownie Mariana Zdziechowskiego, wówczas zwolennika Józefa Piłsudskiego, którego ten, jak już wspomniano, wysuwał
jako jednego z kandydatów na prezydenta82.
Wyzwaniem dla władz uczelni była niewątpliwie fala rozruchów antysemickich, która rozlała się na początku lat trzydziestych83 po różnych ośrodkach
[w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy, s. 63–67, 83–87; F. R u s z c z y c, Dziennik,
s. 66–67, 69, 83–84.
80
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 953, k. 71; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 271,
273, 288, 495.
81
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 947, k. 128v; F. R u s z c z y c, Dziennik, s. 214, 218.
82
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 950, k. 12–16; F. R u s z c z y c, Dziennik, s. 344; A. Ś r ó d k a,
Uczeni polscy, t. IV, s. 591.
83
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akademickich. Do najpoważniejszych starć polskiej młodzieży, związanej z obozem narodowym, i żydowskiej doszło w listopadzie 1931 r. (również we Lwowie
i w Warszawie). W Wilnie niepokoje rozpoczęły się 9 listopada, został wówczas
pobity niepełnosprawny żydowski student. Rektor Aleksander Januszkiewicz starał się uspokoić sytuację, ale w wydanej odezwie ostrzegał studentów przed konsekwencjami. Mimo to następnego dnia młodzież proendecka związana z Obozem
Wielkiej Polski atakowała Żydów uczestniczących w zajęciach na WL i WMP,
studentów starał się bronić m.in. były rektor Władysław Dziewulski. Tego dnia
doszło również do starć na ulicach miasta, w których śmiertelnie raniono studenta
I roku prawa, Stanisława Wacławskiego. Został ugodzony w głowę kamieniami
rzucanymi przez studentów Żydów. Senat USB na wniosek rektora Januszkiewicza
zawiesił wykłady na uczelni i zdecydowanie odmawiał pertraktacji do czasu zaniechania ataków i złożenia przez przedstawicieli studentów deklaracji zachowania
spokoju84. Rok później (w grudniu 1932) kolejny rektor, Kazimierz Opoczyński,
stanął przed podobnym wyzwaniem. On z kolei starał się rozmawiać z młodzieżą
proendecką, która wywoływała zajścia. Ekscesy antysemickie na USB powtarzały
się i w kolejnych latach. Następny rektor, Witold Staniewicz, prowadził politykę
prewencji, np. 10 listopada 1934, w rocznicę śmierci Wacławskiego, zawiesił zajęcia popołudniowe, oficjalnie w związku ze świętem 11 listopada, co jednak młodzież związana z obozem narodowym potraktowała jako ukłon w swoją stronę85.
Z dużą siłą rozruchy antyżydowskie wybuchły jesienią 1936 r., kiedy na czele
władz uniwersyteckich stał Władysław Jakowicki. Ten ostro sprzeciwił się utworzeniu tzw. getta ławkowego dla studentów Żydów, czego domagała się młodzież
proendecka. Wykłady na uczelni zawieszono, ale, mimo rozmów ze studentami
sytuacja się nie uspokoiła. W styczniu 1937 r. Jakowicki ustąpił ze stanowiska,
zrezygnował również jego zastępca Józef Patkowski, jednak ta druga dymisja nie
została przyjęta przez ministra. Na nowego rektora wybrano poprzednio pełniącego tę funkcję Witolda Staniewicza86, który szybko uspokoił emocje i doprowadził do wznowienia wykładów87.

w listopadzie 1927 r. podjął nawet uchwałę dotyczącą tej kwestii, stwierdzono w niej: „stanowczo zabrania się studentom wtrącać się do sprawy rozdziału preparatów”; LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA,
b. 952, k. 104.
84
Ibidem, b. 956, k. 90v, 92v, 96v; „Kurier Wileński”, nr 260, 10 listopada 1931, s. 2; nr 261,
11 listopada 1931, s. 2; „Słowo”, nr 260, 11 listopada 1931, s. 1; nr 263, 14 listopada 1931, s. 1;
A. S r e b r a k o w s k i, Sprawa Wacławskiego. Przyczynek do historii relacji polsko–żydowskich na
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, „Przegląd Wschodni”, t. IX, 2004, z. 3, s. 588–594;
B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 257–259.
85
B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 431–432, 570.
86
Funkcję pełnił tylko do końca roku akademickiego, chciał się bowiem zająć organizacją nowego
Wydziału Rolniczego, o którego utworzenie od lat zabiegał; A.A. Z i ę b a, Witold Staniewicz, s. 568.
87
LCAP, USB, f. 175, ap. 1 IA, b. 961, k. 43v, 53–61, 71, 75v–76, 85v, 93v–94, 96v, 98v;
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W trudnych sytuacjach koncyliacyjne podejście władz zwykle przynosiło
dobre efekty, zdarzało się też jednak, że w połączeniu z brakiem zdecydowania
prowadziło do zaognienia konfliktu. Stało się tak np. w listopadzie 1934 r., gdy
grupa studentów różnych lat WP, którzy nie zdali egzaminów we właściwych terminach (lub nie przystąpili do nich i studiowali na jednym roku już kilka lat),
po wykorzystaniu wszystkich możliwości uzyskania przedłużeń złożyła na ręce
rektora Staniewicza podanie do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z prośbą o jeszcze jeden termin. Dziekan WP Bronisław Wróblewski uznał,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, że nie ma już możliwości przedłużeń i musi
skreślić te osoby z listy studentów, w czym nie znalazł jednak poparcia rektora.
Chciał się w związku z tym nawet podać do dymisji, zwierzchnik przesłał bowiem
pismo studentów do ministra i pozwolił ich delegacji na wyjazd do MWRiOP.
W Ministerstwie, gdzie nic nie wiedziano o stanowisku wydziału, studentów
przyjęto (14 grudnia) i obiecano przedłużenie terminów. Taka decyzja dotarła na
USB na początku stycznia 1935 r., a nierzetelni studenci zachowali się arogancko
w stosunku do dziekana i władz wydziału. Wówczas Rada WP w pełni poparła
stanowisko dziekana i uchyliła decyzje ministerialne, postrzegając je jako niebezpieczny precedens. Chciano też w ten sposób zdyscyplinować pozostałych studentów. Poproszono ponadto wiceministra Żongołłowicza o przedstawienie sprawy
w MWRiOP; po jego interwencji Ministerstwo przychyliło się do decyzji Rady
WP, kończąc w ten sposób spór. W lutym 1935 r. rektor Staniewicz pozwolił jednak stowarzyszeniu Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademickiej na zorganizowanie wiecu w obronie skreślonych studentów WP, co znów zaogniło sytuację88.
Zamykając rozważania, warto jeszcze zwrócić uwagę na sposób bycia profesorów pełniących różne funkcje na USB. Ceniono u nich rozwagę oraz powagę
i taka była większość rektorów i dziekanów, również w życiu prywatnym. Zdarzały
się też jednak osoby prowadzące dość ekstrawagancki styl życia. Informacje,
nieco plotkarskie, na ten temat można znaleźć chociażby w „Dziennikach”
ks. Żongołłowicza. Wspomina o kilkunastu profesorach USB, którzy zachowaniami ze sfery życia prywatnego wywoływali skandale w środowisku wileńskim.
Co ciekawe jednak dziesięciu spośród nich wybierano na dziekanów lub prodziekanów, barwny styl życia nie stanowił zatem szczególnej przeszkody w karierze89.
Zdecydowana większość przedstawicieli władz USB pełniąc swoje obowiązki,
zachowywała się w sposób odpowiedzialny i umiarkowany, choć przy wyborze kandydatów często istotną rolę odgrywały względy polityczne. Nierzadko
uczelniane władze stawały przed bardzo trudnymi problemami nie tylko tymi
Przemówienie i sprawozdanie rektora, „Rocznik Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie”, 1937–
1938, s. 4–5.
88
LCAP, USB, f. 175, ap. 2 VIB, b. 138d, k. 5–6; B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936,
s. 619–620, 632, 642.
89
B. Ż o n g o ł ł o w i c z, Dzienniki 1930–1936, s. 670–672.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

WŁADZE UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO W WILNIE

561

związanymi z funkcjonowaniem szkoły, lecz także natury politycznej i społecznej.
Zwykle wysiłkiem ich różnych organów udawało się je rozwiązywać, zdarzały się
też jednak dymisje rektorów czy dziekanów spowodowane niemożnością znalezienia wyjścia z sytuacji.
The Authorities of Stephen Bathory University in Vilnius 1919–1939
In the interwar period the scope of power of the authorities of major Polish universities
were defined by the laws on higher education schools. There were two such legal acts: of
July 1920 and of March 1933. The act of 1920 was quite liberal one and granted a large
scope of autonomy to universities, such as the election of university’s authorities. The act
of 1933 much restricted this autonomy, and gave the Minister of Religion and Public
Education the right to vote decisions concerning the election of university’s vice–chancellor.
The Stephen Bathory University in Vilnius was founded in 1919, and had six faculties.
Throughout the whole interwar period it was the smallest of all Polish universities, both as
to the number of its students, and its professors. In this period the post of vice–chancellor
was hold by thirteen persons; seven of them was from the two largest faculties: Faculty of
Mathematics and Nature — four, and Faculty of Medicine — three. Two vice–chancellors
were from the Faculty of Law and Social Sciences, Faculty of Humanities, and Faculty of
Theology — each, despite the fact that the latter had only a few professors. Only the Faculty
of Fine Arts did not introduce its professor on the post.
A large part of the authorities’ members of Stephen Bathory University, while holding
their position, acted in a responsible and restrained way, despite the fact that the elections
were often influenced by political considerations. Quite often the university authorities
faced very difficult problems, not only related to the functioning of the university, but also
of political and social nature. A particular challenge were, for example, protests of 1930
caused by the so–called Brześć cause, and those of 1933 against a new law on higher
education schools, as well as anti–Jewish movements of the thirties. Usually the authorities,
through the joint effort of different university organs, were able to solve those problems.
There were, however, cases of dismissal of vice–chancellors or deans caused by the
impossibility of finding a solution. This was the case, for example, in 1937 after the anti–
Jewish unrest.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

PRZEMYSŁAW JAGIEŁA
(Leverkusen)

Relacje między oficerami a podchorążymi Wojska Polskiego
w obozach jenieckich Wehrmachtu w czasie
II wojny światowej
Kwestia pobytu polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej w latach
II wojny światowej nadal zajmuje marginalne miejsce w polskim naukowym
piśmiennictwie historycznym. Gros informacji na ten temat dostarcza memuarystyka, prace stricte naukowe koncentrują się zaś na losach polskich oficerów
internowanych w oflagach1. Wiedza na temat polskich jeńców — szeregowych
i podoficerów — jest wciąż znikoma2. I chociaż historycy zajmowali się już
różnymi przejawami życia obozowego polskich jeńców wojennych w obozach
Wehrmachtu, przede wszystkim oficerskich3, problematyka relacji między jeńcami
właściwie nie stała się do tej pory obiektem pogłębionych analiz. Celem artykułu
jest przynajmniej częściowe wypełnienie tej luki.
Dorobek badawczy dotyczący Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, jego
struktur i oblicza jest dziś bardzo bogaty. Szczególne miejsce zajmuje w nim środowisko oficerów, któremu poświęcono do tej pory zdecydowanie więcej uwagi4
niż niższym rangom, wśród nich podchorążym. Warto zatem pokrótce scharakteryzować tę ostatnią grupę. W wojsku II Rzeczypospolitej nie można było zostać
oficerem, nie przechodząc uprzednio specjalnego szkolenia w szkołach lub na
D. K i s i e l e w i c z, Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, Opole
1998; eadem, Oflag VII A Murnau, Opole 1990.
2
Na temat podchorążych vide P. J a g i e ł a, Podchorążowie Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej 1939–1945, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Roberta Majznera na Wydziale
Filologiczno–Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
3
V. R e z l e r –W a s i e l e w s k a, Działalność naukowo–oświatowa polskich jeńców wojennych
w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, Opole 2001; W. P ó ł c h ł o p e k,
Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939–
1945), Opole 2002; N. H o n k a, Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej
podczas II wojny światowej, Opole 1998.
4
Dla przykładu: F. K u s i a k, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa
1992; B. K r u s z y ń s k i, Kariery oficerów II Rzeczypospolitej, Poznań 2011; P. S t a w e c k i,
Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1997.
1
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kursach podchorążych. Kandydatem na oficera mógł zostać ten, kto legitymował
się odpowiednim cenzusem wykształcenia, tzn. miał maturę. Średnia wieku podchorążych wynosiła 20–25 lat. Zdarzali się jednak starsi, tzw. żelaźni podchorążowie, którzy z różnych powodów nie doczekali się upragnionej gwiazdki oficerskiej.
Oficerem zawodowym mógł zostać absolwent trzyletniej z reguły szkoły podchorążych danej broni lub służb. Z kolei korpus oficerów rezerwy zasilali absolwenci
szkół podchorążych rezerwy, którzy, zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku
wojskowym, odbywali skróconą służbę wojskową. Po ukończeniu szkoły lub kursu
podchorążego rezerwy i odbyciu praktyki we wskazanym pułku, absolwent otrzymywał tytuł podchorążego rezerwy i był kierowany do cywila. Stopień podporucznika otrzymywano zasadniczo po odbyciu dwóch ćwiczeń w rezerwie w jednostce
macierzystej5.
W wyniku kapitulacji poszczególnych jednostek Wojska Polskiego we wrześniu i październiku 1939 r. żołnierze polscy dostawali się do niewoli niemieckiej
lub radzieckiej. Systemy jenieckie obu państw zdecydowanie się od siebie różniły. W przeciwieństwie do ZSRR system jeniecki III Rzeszy już przed wybuchem
II wojny światowej został precyzyjnie dopracowany, a zasady jego funkcjonowania
były przygotowane przy ścisłej współpracy władz wojskowych i gospodarczych.
System opierał się na trzech podstawowych zasadach: przejmowaniu, utrzymywaniu oraz maksymalnym wykorzystaniu jeńców do pracy na rzecz niemieckiej
machiny wojennej.
Szacuje się, że w 1939 r. do niewoli niemieckiej dostało się ok. 420 tys.
żołnierzy polskich, w tym ponad 17 tys. oficerów. Na przełomie lat 1939 i 1940
z powodu kalectwa, chorób lub podeszłego wieku zwolniono ok. 900 członków tej
drugiej grupy. Po przybyciu internowanych z Rumunii i Węgier w 1941 r. ogólna
liczba oficerów wyniosła 17 582, natomiast po trafieniu do obozów Wehrmachtu
powstańców warszawskich w listopadzie 1944 r. w niewoli niemieckiej przebywało już ponad 20 tys. oficerów. Zmianom ulegała również liczba szeregowych.
W wyniku przeprowadzonej w czerwcu 1940 r. akcji zwalniania polskich jeńców
szeregowych z niewoli, na status robotnika cywilnego przymusowo lub dobrowolnie przeszło ok. 250–300 tys. polskich żołnierzy. Ponadto z niewoli zwolniono
żołnierzy deklarujących pochodzenie niemieckie (liczba trudna do ustalenia)
oraz Ukraińców i Białorusinów. Władze III Rzeszy przekazały też ponad 13 700
jeńców narodowości ukraińskiej i białoruskiej ZSRR w 1941 r. W rezultacie we
wrześniu 1944 r. liczba polskich żołnierzy szeregowych w niewoli Wehrmachtu
wyniosła ponad 25 500 osób. Po osadzeniu w niewoli szeregowych i podoficerów — powstańców warszawskich, wzrosła ona do 52 708 żołnierzy6. Wzięci
P. J a g i e ł a, „My z Oberlangen” — kazus podchorążych Wojska Polskiego w niewoli niemiec
kiej, [w:] Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, red. W. C a b a n, J. S m o l i ń s k i, współpraca
J. Ż a k, Kielce 2014, s. 176.
6
D. K i s i e l e w i c z, Oficerowie polscy, s. 24–26.
5

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

RELACJE MIĘDZY OFICERAMI A PODCHORĄŻYMI WOJSKA POLSKIEGO

565

do niewoli żołnierze w pierwszej kolejności trafiali do tzw. obozów zbiorczych
(punktów zbornych — Kriegsgefangenenstellen), a stamtąd do obozów przejściowych (dulagów — Durchgangslager). Tam poddawani byli rejestracji i odsyłani
do obozów stałych. Żołnierzy szeregowych i podoficerów kierowano do stalagów
(Mannschafts–Stammlager), a oficerów do oflagów (Offizierslager). Jeńcy polscy
przebywali w obozach na terenie przedwojennej Rzeszy Niemieckiej, podlegających Naczelnemu Dowództwu Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht,
dalej: OKW). Sprawami jeńców wojennych na obszarze OKW zajmował się
Urząd do Spraw Jeńców Wojennych. Zarządzał on obozami rozmieszczonymi
w 19 okręgach wojskowych Wehrmachtu. Przed wojną na terenie Niemiec znajdowało się 15 okręgów wojskowych. Jesienią 1939 r. utworzono dodatkowo na
ziemiach wcielonych do III Rzeszy trzy kolejne, w tym dwa na ziemiach polskich
(XX i XXI Okręg wojskowy) i jeden na terenie Protektoratu Czech i Moraw.
W 1942 r. powstał okręg wojskowy w Generalnym Gubernatorstwie. Łącznie
w 19 okręgach utworzono 100 oflagów i 167 stalagów.
Niemiecki system jeniecki odgrywał istotną rolę w polityce wojennej władz
III Rzeszy. Dzięki rozbudowanej sieci obozów jej ośrodki decyzyjne wcielały
w życie swoje plany polityczno–ideologiczne, wojskowe, a przede wszystkim
gospodarcze. Ogromne potrzeby ekonomiczne, a także względy narodowościowe
i rasowe przesądziły o tym, że III Rzesza nie miała zamiaru stosować się do idei
tradycyjnego pojmowania niewoli, polegającego na izolacji pojmanych żołnierzy
w czasie działań wojennych. W rezultacie prawo międzynarodowe (konwencje
haskie z 1899 i 1907 r. oraz konwencja genewska z 27 lipca 1929, ratyfikowana
przez państwo niemieckie po dojściu Hitlera do władzy) chroniące wziętych do
niewoli żołnierzy było nagminnie łamane, oni sami zaś stali się w szczególności
źródłem taniej siły roboczej7.
Wybuch II wojny światowej zastał podchorążych służby stałej na różnych etapach nauki, a podchorążym rezerwy przeszkodził w awansie na oficera rezerwy.
Jednakże Naczelny Wódz, marszałek Edward Śmigły–Rydz, mianował specjalnym rozkazem z 13 września podchorążych służby stałej ostatniego i przedostatniego rocznika na podporuczników ze starszeństwem odpowiednio z 1 sierpnia
i 1 września. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w rozkazie nie było mowy
o podchorążych rezerwy. Niezależnie od tego niektórzy dowódcy na własną rękę
mianowali podchorążych w podległych sobie jednostkach, co stało w sprzeczności
z ówczesną pragmatyką nominacji oficerskich. Zgodnie bowiem z obowiązującym
we wrześniu 1939 r. „Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 marca 1937 r.
o służbie wojskowej oficerów” prawo do mianowania oficerów na poszczególne
stopnie oficerskie miał w czasie wojny wyłącznie Naczelny Wódz. Sprawa wrześniowych nominacji podchorążych wywołała szereg nieporozumień, szczególnie
7

Szerzej vide R. K o b y l a r z, K. S z n o t a l a, Wykaz niemieckich obozów jenieckich 1939–1945,
Opole 2010, s. 9–46.
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w powojennej debacie na ten temat, a pogłębił je dodatkowo fakt, że awansowani
byli przez swoich dowódców także podchorążowie rezerwy. Ci z kolei, przeświadczeni o prawnej zasadności swoich nominacji, bardzo często już w niewoli legitymowali się jako podporucznicy, przedstawiając za dowód wystawione
zaświadczenia awansowe8.
Dalszy ciąg nieporozumień z udziałem podchorążych miał miejsce już po
dostaniu się do niewoli. Władze Wehrmachtu miały bowiem początkowo problem
z ich statusem jenieckim. Zastanawiano się przede wszystkim, czy jako kandydaci na oficerów powinni zostać objęci w niewoli przywilejami oficerskimi i wraz
z oficerami trafić do oflagów, czy też wraz z podoficerami i szeregowymi do stalagów. Ponieważ Niemcy nie byli początkowo pewni, do której grupy jenieckiej
zaszeregować polskich kandydatów na oficerów, o tym, czy podchorąży znalazł się
w stalagu czy oflagu najczęściej decydował zwykły przypadek9.
Między wrześniem–październikiem 1939 a czerwcem 1940 r. spora liczba podchorążych znalazła się w oflagach. W tym czasie rozstrzygnął się status jeniecki
tej grupy. Problem wrześniowych awansów rozwiązany został z różnym skutkiem,
co jednak najważniejsze, okres ten miał duży wpływ na dalsze losy podchorążych
w obozach Wehrmachtu. Ci z nich, którzy trafili wraz z oficerami do oflagów,
zostali przez Niemców początkowo zrównani w prawach z jeńcami wyższymi
stopniem. Jak wskazują relacje podchorążych, sprawa ta podzieliła środowisko
oficerów na dwa obozy. Pierwszy tworzyli z reguły oficerowie rezerwy i młodsi
oficerowie służby stałej, przychylni podchorążym, drugi przede wszystkim starsi
oficerowie służby stałej, którzy nierzadko wykazywali się niechętnym a momentami nawet wrogim stosunkiem do podchorążych10.
Dla lepszego zobrazowania sytuacji należy w tym miejscu poświęcić kilka
zdań kwestii formalno–prawnego statusu jenieckiego podchorążych. Punktem wyjścia musi być konwencja genewska z 1929 r., dotycząca traktowania jeńców wojennych. W art. 21 stwierdzała ona, że strony konfliktu są zobowiązane do wymiany
swoich stopni i tytułów wojskowych, by w razie wzięcia do niewoli państwo
zatrzymujące mogło traktować żołnierza adekwatnie do posiadanego przez niego
stopnia lub tytułu wojskowego11. Tym samym konwencja tłumaczyła, że kwestia
odpowiedniego traktowania jeńca, stosownie do jego rangi wojskowej, całkowicie
8

Szerzej vide P. J a g i e ł a, „My z Oberlangen”, s. 177–178.
Ibidem, s. 178.
10
H. N i e s t r ó j, Podchorążowie Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas
II wojny światowej. Stan badań i postulaty badawcze, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, t. XXIII,
2000, s. 74; S. D o j l i d o, Jeniec wojenny 32440, Warszawa 2001, s. 34; M. B r a n d y s, Przedmowa,
[w:] Podchorążowie, podchorążowie. Wspomnienia z lat 1939–1945, Warszawa 1984, s. 9; H. T o 
m i c z e k, M.S. Z a r u d z k i, Jeniecka konspiracja wojskowa w Oflagu II C Woldenberg, Poznań
1989, s. 37.
11
Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych z 27 lipca 1929 r., [w:] Dziennik Ustaw
RP z 1932 r., nr 103, poz. 866, art. 21.
9
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zależy od wewnętrznych norm prawnych każdej z armii. Z punktu widzenia polskich regulacji wojskowych nie uważano podchorążych za posiadających jakiekolwiek prawa oficerskie. Tytuł podchorążego nie niósł ze sobą żadnych przywilejów
formalno–prawnych, a jedynie towarzyskie. Podchorążowie powinni zatem zostać
potraktowani adekwatnie do swoich — zasadniczo podoficerskich — stopni wojskowych i tym samym nie korzystać z praw oficerskich. Tymczasem bardzo wielu
podchorążych, powołując się na wspomniany artykuł konwencji dotyczący oficerów i im równorzędnych, błędnie próbowało dowodzić, że odnosi się on właśnie
do nich, ponieważ w międzywojennym Wojsku Polskim nie było żadnych innych
żołnierzy równorzędnych oficerom. O tym, kto w niewoli powinien być traktowany jako równorzędny oficerowi, nie decydowała konwencja, lecz wspominane
już przepisy wewnętrzne każdej armii12.
Niżsi stopniem oficerowie, chcąc zapewnić swoim „młodszym kolegom”
lepsze warunki bytowe w niewoli, stawiali sprawę honorowo i pomimo nieoficerskiego statusu podchorążych, postulowali zatrzymanie ich w oflagach13.
Sprawa statusu podchorążych, którą interesowali się także Niemcy, podjęta
została przy okazji prac tzw. komisji weryfikacyjnych, tworzonych w oflagach
na początku niewoli. W ich skład wchodziło zazwyczaj dwóch polskich oficerów wyższych rangą i przedstawiciel niemieckich władz wojskowych. Zadaniem
komisji było potwierdzanie stopni wojskowych oficerów. Każdy weryfikowany
oficer musiał przedłożyć komisji pisemną deklarację oraz pisemne oświadczenia
dwóch świadków potwierdzające jego tożsamość i stopień wojskowy. Jeśli sprawa
została rozpatrzona pozytywnie, oficerowi wystawiano odpowiednie zaświadczenie będące w obozie swego rodzaju dokumentem tożsamości14. Zaświadczenie to
było również podstawą do wypłacenia żołdu oficerskiego w wysokości adekwatnej
do posiadanego stopnia15.
Weryfikacja objęła tych podchorążych, którzy deklarowali się jako podporucznicy. Zasadniczo komisje nie honorowały zaświadczeń awansujących
P. J a g i e ł a, Prawie oficerowie — podchorążowie Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej
1939–1940, [w:] Wojna i emigracja, studia i szkice, t. I: Wojna, armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
w obronie niepodległości (1920–1945), red. T. S i k o r s k i, P. S ł o w i ń s k i, H. W a l c z a k, Gorzów
Wielkopolski 2013, s. 200.
13
Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach–Opolu [dalej: ACMJW],
Archiwum Środowiska Podchorążych byłych Jeńców Wojennych [dalej: AŚPbJW], sygn. 1095, Rela
cja Tadeusza Pawła Kuśmierczyka, k. 65; ACMJW, Relacje i Wspomnienia [dalej: RiW], sygn. 1095,
Relacja Kazimierza Trompeteura, s. 1; H. N i e s t r ó j, Podchorążowie Wojska Polskiego, s. 74;
S. D o j l i d o, Jeniec wojenny 32440, s. 34; M. B r a n d y s, Przedmowa, [w:] Podchorążowie, podcho
rążowie, s. 9; H. T o m i c z e k, M.S. Z a r u d z k i, Jeniecka konspiracja, s. 37.
14
Archiwum Muzeum Wojska Polskiego [dalej: AMWP], Obozy jenieckie, Dokumenty ppor. Ro
mualda Nowickiego Wandalina, sygn. 4220/C; AMWP, Dokument potwierdzający stopień wojskowy
ppor. Bolesława Trembowli z oflagu VII A Murnau, sygn. 3777/C.
15
S. P i o t r o w s k i, W żołnierskim siodle, Warszawa 1979, s. 425.
12
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podchorążych na oficerów wystawianych przez dowódców w czasie wojny 1939 r.
Kwestionowano również te, które podchorążym sporządzali ad hoc niektórzy
oficerowie tuż przed stawieniem się na komisje16. Wystawiający je oficerowie
tłumaczyli podchorążym, że pisma te niewiele pomogą, a oni sami i tak zostaną
zweryfikowani jako podchorążowie17. Nie poskutkowały również oficjalne stanowiska młodszych oficerów w niektórych oflagach, którzy, powołując się na zasłyszane skądinąd rozkazy awansowe w czasie kampanii 1939 r., chcieli uchronić
podchorążych przed „degradacją”18. Zdarzały się jednak wyjątki — za przyzwoleniem oficerów lub na mocy ich oświadczeń, podchorążym uznawano stopień
podporucznika, dzięki czemu pozostali oni w oflagach do końca niewoli19. Czasem
też po prostu przymykano oko na „podszywających się podporuczników”20. Te
sporadyczne zapewne przypadki mogą świadczyć o dobrych stosunkach danego
podchorążego z oficerami zasiadającymi w komisjach lub z innymi, którzy mogli
mieć duży wpływ na ich prace.
Chociaż odmowa prawa do dalszego podawania się w niewoli za oficerów
była w większości przypadków uzasadniona, komisje weryfikacyjne nie zawsze
działały zgodnie z literą prawa. W oflagach znaleźli się bowiem również podchorążowie objęci rozkazem Naczelnego Wodza z 13 września, którzy powinni
być traktowani jako oficerowie. Zdarzało się, że zarówno władze niemieckie, jak
i polskie komisje weryfikacyjne również i tych nominacji nie uznawały21, przez
co de facto dokonywały nieprawnej degradacji. Naturalnie zdarzały się wyjątki.
Byli i tacy oficerowie, którzy, wiedząc o rozkazie, honorowali go. W Oflagu IV C
Colditz gen. Janusz Gąsiorowski przeniósł dwóch podchorążych, których rozkaz
Naczelnego Wodza dotyczył, w stan oficerów. Co ciekawe podchorążowie ci nie
wiedzieli wcześniej, że 13 września zostali podporucznikami22.

16

ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, Rozmieszczenie wojska niemieckiego i obozów polskich jeńców
wojennych, s. 4; W. K r z e m i ń s k i, Pięć lat z hakiem, Warszawa 1959, s. 15; J. W e r n e r, My
z Oberlangen, Warszawa 1990, s. 49.
17
Z. O k o ł o w i c z, Z Oberlangen do Weissenthurm, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”,
t. XXXI, 2008, s. 134.
18
M. B r a n d y s, Przedmowa, [w:] Podchorążowie, podchorążowie, s. 9; P. W i k t o r s k i, Czas
biegnie obok, Warszawa 1980, s. 169.
19
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 60, Relacja Kazimierza Wojciechowskiego, k. 1; J. Z a b o r o w s k i,
Podchorążowie generała Kleeberga, Warszawa 1996, s. 74.
20
H. N i e s t r ó j, Podchorążowie Wojska Polskiego, s. 74; P. W i k t o r s k i, Czas biegnie obok,
s. 169.
21
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 46, Relacja Zygmunta Siedleckiego, k. 8; ACMJW, AŚPbJW, sygn. 46,
Relacja Zdzisława Siewkowskiego, k. 34; ACMJW, AŚPbJW, Archiwum Mirosława Zawodnego
[dalej: AMZ], sygn. 76, List Jerzego Dittmara do Mirosława Zawodnego z 25 lutego 1985, k. 1;
J. W e r n e r, My z Oberlangen, s. 49.
22
ACMJW, AMZ, sygn. 76, List Jerzego Dittmara do Mirosława Zawodnego z 13 września 1984,
s. 3.
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Kiedy w toku prac oflagowych komisji weryfikacyjnych „wyszedł” nieoficerski status podchorążych, Niemcy szybko poddali ich obowiązkowi pracy, włączając
do tzw. kompanii gospodarczych. Wspólnie z podoficerami i szeregowymi zajmowali się oni przede wszystkim pracami porządkowymi23. Inni zostali ordynansami
oficerów; ochotników do tej funkcji pozostali nazywali pogardliwie „fajfusami”24.
Z niektórych oflagów wywożono jednak podchorążych do stalagów lub
do innych oflagów, gdzie również zostawali ordynansami oficerów. Jesienią
1939 r. podchorążowie z Oflagu II A Prenzlau25 i Oflagu X A Itzehoe26 trafili do
Stalagu II A Neubrandenburg. W Oflagu IV C Colditz nie wszyscy posłuchali
rozkazu gen. Władysława Bortnowskiego o „zdjęciu gwiazdek” i nieuznawaniu
zaświadczeń awansowych na podporucznika wydanych przez gen. Franciszka
Kleeberga. W krótkim czasie za brak subordynacji przeniesiono całą grupę do
Oflagu IV A Hohnstein27. Opisywane weryfikacje doczekały się w niektórych obozach swoistego żargonu. W oflagu w Colditz, gdzie weryfikacją kierował płk Jan
Bigo, zaczęto określać ją — od jego nazwiska — „robieniem bigosu”, a zweryfikowanych podchorążych — „bigotami”28.
Komisje odbierające podchorążym zaświadczenia awansowe tłumaczyły
nieraz powody swoich decyzji. Pchor. rez. Zdzisław Jerzy Raczyński usłyszał
w Oflagu VII A Murnau, że nadany mu w czasie wojny stopień oficerski nie został
podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej i w związku z tym nie może być
uznany29. Nie do końca jednak uzasadnienie to odpowiadało prawdzie, gdyż —
jak już zasygnalizowano — moc nadawania stopni oficerskich w czasie wojny
miał Naczelny Wódz. W niektórych przypadkach tłumaczenia komisji oflagowych
należy uznać za kontrowersyjne. Tłumaczono bowiem podchorążym, że wypłacany w niewoli „fałszywym oficerom” żołd może poważnie obciążyć po wojnie
polską skarbowość, ponieważ trzeba będzie te pieniądze zwrócić Niemcom30.
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 54, Relacje Stanisława Urbanowicza, k. 1; ACMJW, AŚPbJW,
sygn. 11, Relacje Zygmunta Dąbrowskiego, k. 4; ACMJW, AŚPbJW, sygn. 15, Relacje Brunona Gład
kowskiego, k. 38; ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, S. Piotrowski, Degradacja (wrześniowi podchorążowie
w walce i obozie), s. 95; ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, Rozmieszczenie wojska niemieckiego, s. 6;
D. K i s i e l e w i c z, Oflag VII A Murnau, Opole 2015, s. 48; Z. R o n i a r s k i, Bez wiz i dewiz, Olsztyn
1983, s. 31; J. W e r n e r, My z Oberlangen, s. 49.
24
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 30, W. Maciątek, Wspomnienia kaprala podchorążego Wojska Pol
skiego z lat 1938–1945, s. 9; J. P o d g ó r s k i, Wycinki z życia, Perth 1999, s. 58.
25
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 117, F. Bąbol, My i oni, b.p.; L. P a s z k o w s k i, Na falach życia.
Cz. II 1939–1948 — lata stracone, Warszawa 2007, s. 9.
26
S. P i o t r o w s k i, W żołnierskim siodle, s. 8; ACMJW, AŚPbJW, sygn. 11, Relacja Zbigniewa
Debelskiego, k. 17.
27
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, Rozmieszczenie wojska niemieckiego, s. 4.
28
B. K o m o r o w s k i, Na podchorążackich bezdrożach, [w:] Podchorążowie, podchorążowie,
s. 31.
29
Z.J. R a c z y ń s k i, Drogi do wolności, [w:] Podchorążowie, podchorążowie, s. 96.
30
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 108, A. Kanclerz, Niewola niemiecka. Wspomnienia wojenne z lat
23
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Pieniądze jeszcze bardziej pogorszyły relacje podchorążych z oficerami, na
których i tak negatywnie odbiła się działalność komisji weryfikacyjnych. Zgodnie
z konwencją genewską z 1929 r. żołd w niewoli musiał być wypłacany tylko oficerom. Ponieważ Niemcy nie mieli zamiaru przeznaczać dodatkowych sum dla
nieoficerów, zobowiązali oficerów do odprowadzania z własnych poborów składek
na rzecz jeńców szeregowych. Należy przy tym zauważyć, że bez pieniędzy obozowych (lagermarek) pozwalających na zakup dodatkowej żywności czy drobiazgów niezbędnych w codziennym życiu, pobyt w niewoli był jeszcze trudniejszy31.
Ponieważ kwestia statusu polskich kandydatów na oficerów została już rozwiązana, składki pieniężne musiały objąć także podchorążych. Instytucjami trudniącymi się wypłacaniem żołdu nieoficerom w oflagach stały się tworzone w 1939 r.
Fundusze Obozowe, do których wpływały obowiązkowe składki oficerskie32.
Pomysł samoopodatkowania miał zostać przyjęty bez większych sprzeciwów
— tak przynajmniej utrzymywali oficerowie z Oflagu II C Woldenberg33. Mimo
takich deklaracji, kwestia ta wywoływała wśród kadry oficerskiej momentami
gorące dyskusje. Klimat takich debat przedstawił m.in. w swoich wspomnieniach
z pobytu w Oflagu w Hadamar por. Paweł Wiktorski: „Młodsi z nas stopniem
i wiekiem są in gremio za opodatkowaniem, niektórzy starsi przeciwko. Dyskusja
rozpala wszystkich, przewodniczący zebrania początkowo przestają panować nad
porządkiem. Podchorążowie czują się nieswojo, ale zachowują elegancko”34.
Początkowo, gdy nie było lepszej możliwości wydania lagermarek, jak
tylko w kantynach obozowych, przekazywanie pieniędzy żołnierzom z kompanii
gospodarczych i ordynansom nie napotykało na większy opór35. Ten wzrósł jednak, gdy wiosną 1940 r. Niemcy wyrazili zgodę na przekazywanie (od czerwca
tego roku) pieniędzy rodzinom w okupowanym kraju36. Wówczas sprzeciw wobec
akcji składkowej znacznie przybrał na sile. Po raz kolejny za dalszym samoopodatkowaniem opowiedziało się wielu młodszych oficerów, przy protestach więk1939–1945, s. 27; J. W e r n e r, My z Oberlangen, s. 44–45; H. T o m i c z e k, Status polskich
podchorążych w niewoli Wehrmachtu (1939–1945), [w:] Jeńcy wojenni II wojny światowej. Stan ar
chiwów i najnowszych badań, red. E. N o w a k, Opole 1996, s. 173; W. K r z e m i ń s k i, Pięć lat
z hakiem, s. 15.
31
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 47, J. Seliga, Wojna, niewola, wolność (relacja kaprala podchorążego),
s. 3.
32
ACMJW, Materiały i Dokumenty [dalej: MiD], VII Okręg Wojskowy, Księga Murnau, 15, k. 79;
AAN, Obozy wojskowe — zbiór akt, mkf. 1888/1, kl. 0000573, 0000569, 0000414, 0000477; AMWP,
Obozy jenieckie, Dokumenty ppor. Romualda Nowickiego Wandalina, sygn. 4220/C; AMWP, Notatki
z niewoli gen. Leopolda Cehaka, sygn. 2808/1/C.
33
ACMJW, Materiały niepublikowane [dalej: Mnp], W. Modzelewski, sygn. 122, Podchorążowie
w Oflagu II C Woldenberg, k. 6.
34
P. W i k t o r s k i, Czas biegnie obok, s. 170.
35
H. N i e s t r ó j, Podchorążowie Wojska Polskiego, s. 75.
36
ACMJW, MiD, VII Okręg Wojskowy, Księga Murnau, 15, k. 79.
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szości oficerów starszych stopniem, którzy zdecydowanie woleli przesłać część
swojego żołdu najbliższym37. Tym samym musiało dojść do redukcji wydatków
oflagowych Funduszów Obozowych na żołd dla szeregowych, co nie pozostawało
bez konsekwencji.
Jednocześnie z otrzymaniem przez oficerów pozwolenia na przesyłanie pieniędzy rodzinom ruszyła akcja wywożenia jeńców szeregowych z obozów oficerskich.
Posuwała się tak szybko, że już w pierwszych dniach czerwca 1940 r. przeważająca
liczba wytypowanych jeńców szeregowych opuściła oflagi. Charakterystyczne,
że w znakomitej większości przypadków byli to podchorążowie38. I chociaż nie
znamy bezpośredniej przyczyny usunięcia w pierwszej kolejności właśnie ich, istnieje kilka poważnych i sensownych przesłanek, które wskazują na motywy tych
działań. Jest wielce prawdopodobne, że zarówno polskim oficerom, jak i Niemcom
mogło zależeć na wywiezieniu z oflagów właśnie tej grupy. Jak pokazuje przykład Oflagu VII A Murnau, największa część składek oficerskich przekazywanych
za pośrednictwem Funduszów Obozowych szła właśnie na podchorążych. Chęć
znalezienia oszczędności mogła zatem stać się asumptem do podjęcia przez oficerów zabiegów zmierzających do wywiezienia podchorążych z oflagów. Jak bardzo
zyskano na tym w Murnau, obrazuje przykład wydatków z tamtejszego Funduszu
Obozowego. W latach 1939–1940 wyniosły one 137 165 lagermarek, natomiast po
wyjeździe podchorążych spadły do ponad 30 tys., by w 1944 r. kształtować się na
poziomie ponad 35 tys. marek obozowych39.
Kolejny powód podjęcia opisywanej akcji mógł mieć swoje źródło we wspomnianej już niechęci części oficerów starszych stopniem do podchorążych. To
właśnie ci pierwsi mieli duży wpływ na ich dalsze jenieckie losy. Zasiadali oni
w komisjach weryfikacyjnych i, przede wszystkim, sprawowali najwyższe funkcje w polskich instytucjach jenieckich40. Relacje podchorążych z pobytu w ofla37

ACMJW, Zbiór Józefa Kobylańskiego, sygn. 60, Pamiętnik (13 XII 1940 — 26 I 1942), k. 11;
S. P i o t r o w s k i, W żołnierskim siodle, s. 139; P. W i k t o r s k i, Czas biegnie obok, s. 170–171.
38
Np. Oflag VII A Hochnstein podchorążowie opuścili 3 czerwca 1940, vide ACMJW, AŚPbJW,
sygn. 108, A. Kanclerz, Niewola niemiecka, s. 30; Z Muranu podchorążowie wyjechali 4 czerwca
i 27 września 1940, vide Sprawozdanie gen. E. Krukowicza–Przedrzymirskiego o niemieckich obozach
jeńców wojennych w Murnau (Bawaria), Hohnstein (Saksonia) i Johannisbrunn (Śląsk Opawski)
w latach 1939–1945, „Przegląd Historyczno–Wojskowy”, 2007, nr 3, s. 150; z oflagu w Kreuzburgu
wyjechali 6 czerwca, vide Z. R o n i a r s k i, Bez wiz i dewiz, s. 40. Również 6 czerwca wywieziono
podchorążych z oflagów II B Arnswalde i XII A Hadama, vide Dzienniki jenieckie oficerów polskich
w niewoli Wehrmachtu, red. W. L e w i c k i, Warszawa 2007, s. 180, 298; obóz w Prenzlau opuścili oni
7 czerwca; w obozie pozostało siedmiu podchorążych, vide AAN, Obozy wojskowe, mkf. 1888/2,
kl. 0000486; również 7 czerwca wywieziono podchorążych z Oflagu XI A Osterode, vide T. W e g e n e r,
2077 dni w niewoli, [w:] Podchorążowie, podchorążowie. Wspomnienia z lat 1939–1945, Warszawa
1984, s. 133.
39
AAN, Obozy wojskowe, mkf. 1888/1, kl. 0000579.
40
Szerzej D. K i s i e l e w i c z, Oficerowie polscy, s. 126–131.
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gach często poruszają kwestię postaw przyjmowanych wobec nich przez oficerów.
Podchorążowie na ogół zauważali, że do momentu przymusowego samoopodatkowania wzajemne relacje układały się w miarę poprawnie. Dopiero później
część oficerów rozpoczęła swoją „antypodchorążacką” kampanię, głosząc przede
wszystkim hasło nieoficerskiego statusu niższych rangą kolegów. Niemniej
podobne postawy niektórych oficerów pojawiały się już wcześniej. Na przykład
do Stalagu VIII A Görlitz podchorążowie przyjechali razem z oficerami, tam jednak jeden z polskich pułkowników miał stwierdzić, że podchorążowie nie mają
praw oficerskich, wskutek czego oficerowie odjechali do oflagu, a podchorążowie
zostali w Görlitz41. Przykładem niechętnego nastawienia oficerów do podchorążych może być także donos o planowanej ucieczce grupy podchorążych, który złożyli oficerowie w obozie przejściowym Stalagu II D Stargard. Donos miał zostać
złożony przez oficerów podkreślających swoje niemieckie pochodzenie i liczących
w związku z tym na zwolnienie z niewoli42.
Niektórzy oficerowie otwarcie deklarowali, że obecność podchorążych
w oflagach jest nieporozumieniem. Dochodziło nawet do incydentów, kiedy — ze
względu na podawanie się podchorążych za oficerów — przedkładano niemieckim
władzom obozowym pisma uzasadniające potrzebę usunięcia podchorążych z oflagów. W wielu przypadkach wprost pod adresem oficerów padały oskarżenia o ich
ciche przyzwolenie na pozbycie się podchorążych43. W Oflagu VII A Murnau polskie władze obozu i oficerowie starsi rangą mieli odznaczać się wrogim stosunkiem
do podchorążych44. W oflagach IV C Colditz i II A Prenzlau jednym z głównych
agitujących za wywiezieniem podchorążych był gen. Władysław Bortnowski45.
W dniu usunięcia ponad stuosobowej grupy podchorążych z Colditz generał uzasadniał tę decyzję na zwołanym apelu. Jak relacjonował świadek tego wydarzenia
pchor. Andrzej Kanclerz,
generał zaczął od sytuacji gospodarczej Niemiec, która jego zdaniem przedstawiała się katastrofalnie. Nie trudno było wyczuć, że generał nie ma żadnych
danych do stawianych przez siebie wniosków. Była to improwizacja, w której
generał przyjmował swoje pragnienia za rzeczywistość. Reasumując swoje

ACMJW, AŚbJW, sygn. 35, Relacja Władysława Natalii, k. 87.
ACMJW, AŚbJW, sygn. 23, Relacja Jana Kłosa, k. 54–55.
43
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 125, Rozmieszczenie wojska niemieckiego, s. 4; ACMJW, AŚbJW,
sygn. 47, J. Seliga, Wojna, niewola, wolność, s. 3; ACMJW, AŚbJW, sygn. 45, Relacja Zygfryda
Macieja Stryjeckiego, k. 40; ACMJW, AŚbJW, sygn. 16, Relacje Edmunda Gogulskiego, k. 10, 11–12;
ACMJW, AMZ, sygn. 76, List Jerzego Dittmara do Mirosława Zawodnego, s. 2; J. D i t t m a r, F jak
Fähnrich, „Nasza sprawa”, 1955, nr 5 (27), s. 57.
44
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 108, A. Kanclerz, Niewola niemiecka, s. 27; J. W e r n e r, My z Ober
langen, s. 48; H. T o m i c z e k, Status polskich podchorążych, s. 173.
45
ACMJW, AŚPbJW, H. Biernat, Mój szlak bojowy, sygn. 3, s. 1; J. W e r n e r, My z Oberlangen,
s. 45.
41
42
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wywody z dużą pewnością w głosie powiedział, że Niemcy odsyłają nas, abyśmy ich (tj. Niemców) „nie obżerali” — jak się wyraził. Byłem oszołomiony tym
przemówieniem46.

W Prenzlau niechęcią do „młodych” odznaczali się również ppłk Tadeusz
Trapszo i płk Stefan Mossor47. W obozie tym zresztą pułkowników określano
mianem „grupy trzymającej władzę”, dążącej do odseparowania się od pozostałych jeńców i dbającej jedynie o swój interes48. W Oflagu X A Itzehoe za sprawców wyrzucenia podchorążych z obozu miano polskich oficerów sztabowych49,
natomiast w Oflagu XII A Hadamar szczególnie niechętną wobec podchorążych
postawę miał prezentować płk Adolf Tytus Nykulak50. W Oflagu VII B Eichstätt
komendantura niemiecka poinformowała oficerów, że sami mają zdecydować
o tym, czy podchorążowie zostaną w obozie czy będą przeniesieni. Gdyby oficerowie zdecydowali o ich pozostawieniu, byliby zobowiązani zapewnić im utrzymanie. Wówczas miał stanowczo zaprotestować wrogo usposobiony do podchorążych
płk Adam Brzechwa–Ajdukiewicz, który za swoją postawę względem podchorążych doczekał się przezwiska Brzytwa–Łajdakiewicz51. Natomiast za pozostawieniem podchorążych w Eichstätt opowiedział się gen. Józef Załęski52.
Doszło nawet do sytuacji, w której oficer osobiście próbował zdjąć podchorążemu z pagonów nieprzysługującą mu gwiazdkę, za co nieomal został pobity.
W Colditz gen. Bortnowski wzywał podchorążych mianowanych przez gen.
Franciszka Kleeberga na podporuczników, by ci zdjęli noszone dystynkcje podporuczników. Jak wspomniano, wielu tego rozkazu nie wykonało, co Bortnowski
uznał za niedopuszczalne. Osobiście podchodził do podchorążych i zdzierał im
pagony. W końcu generał trafił na atletycznie zbudowanego pchor. Władysława
Żakiewicza, który, nie namyślając się długo, sprowadził generała do parteru.
Bortnowski domagał się aresztowania podchorążego53. Jak relacjonował pchor.
Stanisław Piotrowski, w Oflagu VII A Kreuzburg (Kluczbork), podczas gdy podchorążowie chodzili głodni, w kubłach na śmieci znajdowało się wiele żywności pochodzącej z trafiających do oficerów przesyłek Polskiego Czerwonego
Krzyża54.

46

Cyt. za: ACMJW, AŚPbJW, sygn. 108, A. Kanclerz, Niewola niemiecka, s. 27.
S. P i o t r o w s k i, W żołnierskim siodle, s. 5; ACMJW, AŚPbJW, sygn. 74, List Edmunda
Kaczorowskiego do Jana Piotrowskiego, b.p.
48
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 117, F. Bąbol, My i oni, b.p.
49
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 61, Pismo Tadeusza Ziarnickiego do Środowiska Podchorążych
byłych Jeńców Wojennych, k. 20–21.
50
S. P i o t r o w s k i, W żołnierskim siodle, s. 8, 17.
51
ACMJW, AMZ, sygn. 99, B. Pepliński, Relacja obozowa, s. 1.
52
S. M a r c i n i a k, Podchorąży ucieka, Lublin 1988, s. 40.
53
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 74, Zeznania jeńców, k. 41–42.
54
S. P i o t r o w s k i, W żołnierskim siodle, s. 137.
47
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Na wywiezieniu podchorążych z oflagów zależało także Niemcom. Według
nich młodzi i silni jeńcy, jakimi zazwyczaj byli podchorążowie, idealnie nadawali
się do ciężkich prac. Poparcie dla planów wywiezienia ich z oflagów i osadzenia
w stalagach i komandach pracy zostało paradoksalnie i pośrednio ułatwione właśnie przez polskich oficerów, których wystarczyło opodatkować55.
Naturalnie krzywdzącym byłoby zarzucenie wszystkim starszym oficerom
wrogiego nastawienia wobec podchorążych56. W czasie obrad nad samoopodatkowaniem toczonych w Prenzlau w sukurs im przyszli ppłk Antoni Wandtke
i mjr Henryk Sucharski57. W Oflagu IX B Weilburg na wiadomość o decyzji odesłania podchorążych do stalagu ppłk Eugeniusz Szubert zaproponował pchor.
Zygmuntowi Jędrzejewskiemu złożenie oświadczenia o otrzymaniu przezeń w czasie kampanii nominacji oficerskiej58. Z kolei w Oflagu VIII A Kreuzburg tylko
jeden oficer zapisał się pozytywnie w pamięci podchorążych — był nim ppłk Józef
Sienkiewicz59. W Oflagu VII A Murnau również znalazło się kilku przychylnych
pułkowników60; sytuacja taka dotyczyła także Oflagu II C Woldenberg, gdzie
podchorążowie wspominali o zasadniczo poprawnych relacjach z oficerami61.
Podchorążowie szczególnie podkreślali życzliwość niektórych oficerów okazywaną w dniu wyjazdu, polegającą na przekazywaniu potrzebnych rzeczy i żywności. Żegnani byli ciepłymi i serdecznymi słowami. Próbowano nawet jeszcze
wtedy wpłynąć na zmianę decyzji o odesłaniu ich z oflagów62.
Jak podkreślali podchorążowie, negatywny stosunek do nich części oficerów
wynikał z przekonania o własnej wyższości nad niższymi stopniem żołnierzami
oraz przesadnego w warunkach niewoli przestrzegania dyscypliny wojskowej.
W ocenie samych zainteresowanych dla takich oficerów „kryterium oceny człowieka stanowiła ilość noszonych gwiazdek”63, dlatego „z niezdrową wręcz skrupulatnością przestrzegano szarż”64. Oczywiście nawet w niewoli podlegało się
przepisom wojskowym i — jak zauważył pchor. Stanisław Dojlido — „Nie byłoby

H. N i e s t r ó j, Podchorążowie Wojska Polskiego, s. 74–75.
Ibidem, s. 74.
57
S. P i o t r o w s k i, W żołnierskim siodle, 125, s. 5.
58
Z. J ę d r z e j e w s k i, Od września do września, Warszawa 1989, s. 40.
59
S. P i o t r o w s k i, W żołnierskim siodle, s. 8.
60
ACMJW, RiW, sygn. 1125, R. Sławiński, Pamiętnik syna — przeżycia podchorążego podczas
II wojny światowej, t. 1, s. 146.
61
H. T o m i c z e k, Życie i praca polskich podchorążych w obozach dla jeńców wojennych
III Rzeszy, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, t. VI, 1983, s. 59.
62
ACMJW, AŚPbJW, Relacja Bolesława Lisowskiego, k. 6; ACMJW, AŚPbJW, sygn. 108,
A. Kanclerz, Niewola niemiecka, s. 30–31; ACMJW, AŚPbJW, sygn. 61, Pismo Tadeusza Ziarnickiego,
k. 20–21; Sprawozdanie gen. E. Krukowicza–Przedrzymirskiego, s. 150.
63
Z. R o n i a r s k i, Bez wiz i dewiz, s. 38.
64
W. K r z e m i ń s k i, Jeńcy wojenni byli w oflagach i stalagach, „Odgłosy”, 14 maja 1983, s. 11.
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w tym nic złego, gdyby [oficerowie — P.J.] robili to z umiarem, bez szkodliwej
w warunkach jenieckich złośliwości czy wręcz chamstwa”65.
Przykład relacji między oficerami i podchorążymi w niewoli niemieckiej zapisuje niestety niechlubną kartę w historii polskiego jeniectwa w czasie II wojny
światowej, chociaż podkreślić trzeba, że zdania samych podchorążych w kwestii
tego, na ile oficerowie przyczynili się do ich wywiezienia z oflagów, były podzielone. Zdaniem pchor. Bohdana Komorowskiego, po wojnie profesora Uniwersytetu
Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, postawa oficerów miała znaczący wpływ na
ostateczną decyzję w tym zakresie66. Identycznego zdania był pchor. Włodzimierz
Krzemiński, powojenny poeta, prozaik, felietonista67. Od opinii takich dystansował się jednak pchor. Stanisław Krzyżaniak, który ogólnie stwierdził, że nie wiadomo, w jakim stopniu oficerowie przyczynili się do relegowania podchorążych
z oflagów68.
Zarysowana powyżej problematyka postaw oficerów wobec podchorążych
w pierwszych miesiącach niewoli niemieckiej implikuje kilka istotnych kwestii.
Jeżeli polscy oficerowie rzeczywiście mieli pośredni wpływ na losy swoich młodszych kolegów, części z nich należałoby postawić pytanie, dlaczego nawet w niewoli górę musiały wziąć regulaminy, a nie zwykła ludzka solidarność. Każdy
oficer powinien czuć się odpowiedzialny za swoich podkomendnych, przejawiać
troskę o nich, szczególnie w warunkach niewoli. Wielu oficerów najwyraźniej
szybko zapomniało, że kiedyś sami byli podchorążymi. Nawet w warunkach
niewoli uwidoczniała się kastowość oficerska, nieraz bardzo wyraźna w armii
II Rzeczypospolitej. Wysoka pozycja społeczna oficera i wynikające z niej wysokie mniemanie o sobie odbijały się w sposobie traktowania podkomendnych–żołnierzy, których w czasie służby wojskowej nieraz dyskryminowano69. Cenzus
wykształcenia sam w sobie nie uprawniał — zdaniem przełożonych — do lepszego traktowania w wojsku. Czasem starano się już na samym początku podkreślić i uświadomić kandydatom na oficerów ich „miejsce w szeregu”. W związku
z tym padały epitety takie jak: „typowa cywilbanda”, „łamaga z cenzusem”,
„dziady kalwaryjskie” itp.70
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S. D o j l i d o, Jeniec wojenny, s. 34, 36–37.
ACMJW, AŚPbJW, sygn. 126, B. Komorowski, Akcja publicystyczno–oświatowo–rozrywkowa
wśród jeńców podchorążych w byłych jenieckich obozach hitlerowskich, k. 1–2.
67
W. K r z e m i ń s k i, Jeńcy wojenni, s. 11.
68
ACMJW, Mnp, sygn. 536, S. Krzyżaniak, Losy podchorążych Wojska Polskiego w niewoli
Wehrmachtu, k. 11.
69
J. C e l e k, Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego. Dzieje Dęblińskiej Szkoły
Lotniczej, Warszawa 1979, s. 75.
70
Szerzej H. K r z y c z k o w s k i, Żołnierskie wspomnienia. Część I. Podchorąży rezerwy, „Woj
skowy Przegląd Historyczny”, 1993, nr 4, s. 122–124, 133.
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Postawy przyjmowane przez niektórych oficerów względem podchorążych
nie dziwią również dlatego, że samo to środowisko było — nawet w niewoli —
wewnętrznie skłócone. Z błahych powodów momentami tworzyły się między jego
przedstawicielami ostre konflikty powodujące trwałe nienawiści i doprowadzające do powstania zantagonizowanych grup, a sprawy honorowe miały najwyższą
rangę. Nierzadko w oflagach dochodziło na tym tle do awantur przeradzających się
w pospolite bójki71.
Echa stosunków panujących między polskimi oficerami w obozach jenieckich na terenie Rzeszy dochodziły również do Londynu. Pewien kapitan, któremu
udało się zbiec z Oflagu X A Sandbostel, zeznawał następnie w Oddziale II Sztabu
Naczelnego Wodza o sytuacji w tym obozie:
Komendantem grupy polskiej był początkowo gen. polski Zulauf, a później
płk Pomazański (został on jednak wkrótce zmieniony ponieważ uznano go za
Żyda). Wśród oficerów początkowo panowały fatalne warunki: niechęć rezerwistów do zawodowych, niechęć wszystkich oficerów młodszych do starszych
itp. Po klęsce Francji nieporozumienia te zaczęły się powoli zacierać, natomiast
zaczął się przejawiać pewien rozłam na tle przekonań politycznych72.

Ten wzajemny brak sympatii między oficerami służby stałej a rezerwy jest
poniekąd zrozumiały. Oficerowie rezerwy tworzyli mieszankę różnych zawodów
i jeszcze bardziej zróżnicowanych światopoglądów. Relacja złożona w Sztabie
Naczelnego Wodza może pośrednio wyjaśniać także omawiany stosunek oficerów
zawodowych i rezerwy do podchorążych. Wewnętrzne podziały i hermetyczność
środowiska oficerskiego dodatkowo im zaszkodziły.
Z drugiej strony odmowa uznania w niewoli statusu oficerskiego podchorążych
oraz późniejsze włączanie ich do kompanii gospodarczych lub ordynansowych
musiały niewątpliwie urazić ich ambicje i wzbudzić wielkie poczucie niesprawiedliwości, degradacji i upokorzenia (szczególnie gdy musieli pełnić funkcję ordynansów). Podchorążowie bowiem, zgłaszając swoje pretensje do równorzędności
z oficerami, nie mieli zamiaru identyfikować się z jenieckim mannschaftem (szeregowymi i podoficerami)73. Niektórzy nawet otwarcie przyznawali, że opuszczenie oflagów wyszło im tylko na lepsze. Przynajmniej „nie stał nad nami żaden
z naszych »gwiazdkowych« wodzów! — rządziliśmy się sami i nikt nie dawał nam
71

ACMJW, Archiwum Klubu Doesselczyków [dalej: AKD], sygn. 21, Życie wewnętrzne obozu
(oflagi Dorsten i Doessel), k. 59 i dalsze; ACMJW, AKD, sygn. 82, W. Budrewicz, Moje uwagi do
Oflagu VI B Dössel, k. 1; ACMJW, MiD, II Okręg Wojskowy, Oflag II A Prenzlau, rozkaz dzienny
nr 17, b.p.; Dzienniki jenieckie polskich oficerów w niewoli Wehrmachtu, red. W. L e w i c k i, Warszawa
2007, s. 138 (Colditz), 172 (Hadamar), 280 (Arnswalde); S. D o j l i d o, Jeniec wojenny 32440, s. 36–
37 (Nürnberg).
72
Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Oddział II Sztabu
Naczelnego Wodza, sygn. A.XII.23/108, k. 22.
73
ACMJW, AMZ, sygn. 76, Korespondencja Jerzego Dittmara z Mirosławem Zawodnym, k. 5.
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rozkazów”. Nie warto było zatem siedzieć w oflagach i być „tym do popychania
i usług dla panów oficerów”74.
Abstrahując od faktu prawie sześcioletniego w rezultacie pobytu polskich żołnierzy w niewoli niemieckiej, można także zadać pytanie, czy nie warto było już od
pierwszych dni pobytu w obozach Wehrmachtu stworzyć wspólny, wzajemnie się
wspierający front. Dlaczego nie wykorzystano właściwego początkowemu etapowi
organizacji braku wiedzy Niemców i nie oznajmiono oficjalnie, że podchorążowie
są równorzędni oficerom? Jest bardzo prawdopodobne, że także komisje weryfikacyjne z powodzeniem mogły uznać wszystkie nieprawne nominacje oficerskie
podchorążych. Dzięki takim działaniom chociaż tej grupie można było zapewnić
pobyt w niewoli w znacznie lepszych warunkach niż w stalagach czy komandach
pracy. Komisje te jednak pogłębiły jeszcze chaos związany z wrześniowymi nominacjami. Sytuacja ta po raz kolejny dowodzi, że na ogół wrześniowy rozkaz o promocjach podchorążych nie był znany nawet wyższym rangą oficerom. Kwestia ta
została ostatecznie wyjaśniona po wojnie, kiedy podchorążowie przechodzili drugą
weryfikację w maju i w czerwcu 1945 r. U tych, którzy nie zostali mianowani przez
Naczelnego Wodza we wrześniu 1939 r., weryfikacja ta potwierdziła jedynie tytuł
podchorążego75, objęci rozkazem z 13 września natomiast zostali zweryfikowani
jako podporucznicy76. Znamienne, że w czasie powstania warszawskiego, a właściwie pod jego koniec, w niektórych oddziałach, podobnie jak w 1939 r., promowano podchorążych na podporuczników. Co więcej, Niemcy z reguły honorowali
te awanse i podchorążowie szli do niewoli jako oficerowie77. Jak wyglądała „procedura awansowania” podchorążego na podporucznika, obrazuje relacja pchor.
Tadeusza Tatko ps. Platon:
[...] jak Powstanie już się kończyło, to mnie awansowali do chorążego podchorążego. Ale jak już to wszystko się kończyło, poszliśmy się ujawniać [...] i na tej
karteczce napisałem „kapral” [faktyczny stopień pchor. Tatko — P.J.]. A na to
mój dowódca wziął tę kartkę, podarł i mówi: „Daj mi tutaj przyzwoitą kartkę”,
i napisał „podporucznik” [...]. No i zostałem na podporuczniku78.

Fakt ten może po raz kolejny świadczyć, że nominacji takich najpewniej dokonywano w trosce o lepsze traktowanie w niewoli. Nie wszystkim jednak podchorążym podobał się taki sposób awansowania. Pchor. AK Zbigniew Chałko widział
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ACMJW, MiD, Podchorążowie, sygn. 2, List M. Zawodnego do B. Komorowskiego, s. 4.
J. Z a b o r o w s k i, Podchorążowie, s. 106.
76
M.A. L i p i ń s k i, [Listy do redakcji] „O jeńcach podchorążych”, „Polityka”, 1982, nr 8, s. 8.
77
J.K. Z a w o d n y, Motyl na śniegu, Warszawa 2004, s. 27; A. J a n i c k i, Na rozkaz. Wspomnienia
1937–1947, Warszawa 1995, s. 100; H.W. R o s t k o w s k i, Czas powrotu, Warszawa 1972, s. 64 i dalsze; T. G ó r a l s k i, Wspomnienia z obozów jenieckich, „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, t. X,
1987, s. 123–136; Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego [dalej: AHM
MPW], Wywiad z Janem Lissowskim, Zbigniewem Napierkowskim i Eligiuszem Brulińskim.
78
AHM MPW, Wywiad z Tadeuszem Tatko.
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w tym procederze nie tyle troskę oficerów do podopiecznych, ile „protekcję i osobiste stosunki, a nie walory żołnierskie i zasługi”79. Warto w tym miejscu zauważyć, że w obozach Wehrmachtu za równorzędnych oficerom uznano chorążych.
Jako podoficerowie mieli oni wypłacany przez cały okres niewoli żołd w wysokości takiej samej co podporucznik, tj. 72 marki obozowe80.
Postawy części oficerów szybko uświadomiły podchorążym, że nie tak łatwo
znaleźć się wśród „braci oficerskiej”. Nawet w niewoli środowisko to skutecznie
blokowało dostęp do siebie, pokazując, że „na gwiazdkę” trzeba sobie zasłużyć.
Niemcy najpewniej nie mieli najmniejszego zamiaru płacić dodatkowych pieniędzy
tym jeńcom, którym, na skutek uszczuplenia składek oficerskich, kasy Funduszów
Obozowych nie były w stanie wypłacać dalej żołdu. Oficerowie musieli zdawać
sobie sprawę, że sytuacja ta musi zostać okupiona pozbyciem się pewnej liczby
żołnierzy szeregowych z oflagów. Starsi stopniem, którzy sprzyjali podchorążym,
zdawali sobie z kolei sprawę, że nie mogą powołać się na żadne przedwojenne
przepisy dotyczące ewentualnej równorzędności podchorążych i oficerów, ponieważ takowe nie istniały. Zresztą gdyby w Wojsku Polskim uważano podchorążych
za równorzędnych oficerom, zapewne ich pobyt w oflagach nie byłyby kwestionowany przez innych uwięzionych.
Wszystko przemawia za tym, że o wywiezieniu podchorążych z oflagów
w największym stopniu zdecydowały pieniądze. Czy postawy oficerów w tym
kontekście mogą zostać usprawiedliwione? Wydaję się, że w pewnym sensie tak.
Niektóre głosy postulujące ograniczenie wydatków na rzecz szeregowych wynikały zapewne z troski o najbliższych w kraju. Natomiast nieżyczliwy stosunek
części oficerów do kwestii oficerskiego statusu podchorążych oraz działalność
komisji weryfikacyjnych, które na ogół negatywnie ustosunkowywały się do wrześniowych awansów, próbował tłumaczyć pchor. Henryk Tomiczek stwierdzając, że
„nikt z Polaków nie przypuszczał w 1939 r., że Wehrmacht będzie łamał konwencję genewską”81.
Casus relacji oficersko–podchorążackiej w oflagach wyraźnie pokazuje, że
niewola jeńców polskich w obozach Wehrmachtu miała, poza oczywistymi, również inne ciemne strony, rzadko do tej pory poruszane w literaturze przedmiotu.
Bliższe przyjrzenie się „kulisom” życia obozowego bez retuszu skutkowałoby
niewątpliwie stworzeniem pełniejszego i bardziej obiektywnego obrazu historii
polskich jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Wydaje się jednak, że na
wyżej postawione pytania ciężko będzie otrzymać odpowiedź od samych oficerów.
W ich relacjach, pamiętnikach czy wspomnieniach z okresu niewoli — zwłaszcza
tych publikowanych — ciężko doszukać się informacji o złym stosunku do żołnierza szeregowego w oflagach. Nie dziwi to, ponieważ zapewne żaden oficer nie
79
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Z. C h a ł k o, Dzienniki jenieckie, Chicago 1995, s. 2.
AMWP, Obozy jenieckie, Dokumenty ppor. Romualda Nowickiego Wandalina, sygn. 4226/C.
H. T o m i c z e k, Życie i praca polskich podchorążych, s. 57.
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chciałby dobrowolnie przedstawić się w niekorzystnym świetle. Jak jednak wynika
z przytoczonych przykładów, całościowa ocena stosunku oficerów do podchorążych wypada niestety negatywnie. Swego rodzaju memento w tej kwestii wygłosił
w oflagu w Eichstätt gen. Załęski, stwierdzając wprost, że będzie się trzeba z tego
rozliczyć82.
Relations between Officers and Officer Cadets of the Polish Army
in Wehrmacht POW Camps during World War II
After the lost war of 1939 Polish soldiers were taken prisoners either by the Germans
or Russians. It is estimated that ca. 420 thousand Polish officers, officer cadets and privates
became inmates of the Wehrmacht POW camps. Due to economic needs, but also national
and racial considerations, the Third Reich did not intend to comply with a traditional idea
of captivity. As a result, the international laws (the Hague Conventions of 1899 and 1907,
and Geneva Convention of 27 July 1929), protecting prisoners of war were repeatedly
violated. It could be assumed a priori that in a situation of potential risk to life, Polish
soldiers created a common front to help and support one another. Yet, the examples of
relations between officers and officer cadets in German captivity reveal that it was not
always the case. Officer cadets formed a specific group among the Polish POWs, for
initially their POW status was problematic for the German authorities. The Germans could
not decide whether cadets should be treated as officers and as such should be kept in POW
camps for officers only (oflags, from German: Offizierslager), or be treated as mannschaft
and kept together with non–commissioned officers and soldiers at stalags. Thus, they were
placed both in oflags and stalags. In consequence, this dubious question was settled to the
disadvantage of officer cadets and a majority of them were transferred from oflags to
stalags and labour commands, where they were subjected to forced labour. In solving this
problem, the Wehrmacht was indirectly helped by Polish officers from oflags. The so–
called verification committees active in camps for officers officially confirmed the non–
officer status of officer cadets, and at the same time they were taking away their certificates
of promotion to the rank of second lieutenant occasionally issued by some commanders
during the 1939 war; the whole was completed by a controversy over a pay for officer
cadets withdrawn from officers’ contributions, and a general unfriendly attitude of some
officers (especially those of higher rank) towards their “younger colleagues”. Being treated
as “stalag prisoners” was regarded by officer cadets as a kind of degradation, for they
thought that they had officer rights in the Polish Army and for this reason should be
regarded as officers, but this did not correspond with the truth. In fact, their status in
captivity was regulated by the military laws of the Second Polish Republic, which did not
provide for the possibility for them of being treated as officers.
The article attempts to present that, despite the actual POW status of officer cadets, it
were officers who had a great impact on their fate in Wehrmacht camps, for they could
82
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[Listy do redakcji] Podchorąży rezerwy — plutonowy tytularny, „Polityka”, 10 kwietnia 1982,

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

580

PRZEMYSŁAW JAGIEŁA

influence the Germans to recognise the officer status of cadets. But instead, they contributed
to their transfer to stalags and labour commands. And we cannot be surprised at this attitude
of Polish officers, for this community was divided by animosities even in captivity. For
those officers matters of honour were the most important. The example of relations between
cadet officers and officers in captivity is yet another example of hermetism of the officer
corps in the Second Polish Republic and of centrifugal splitting of POW’s communities.
This, in fact, could have been beneficial only for Germans, who gained an additional labour
force in the persons of officer cadets.

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

PIOTR M. MAJEWSKI		
Uniwersytet Warszawski		
Instytut Historyczny 		

JAN VAJSKEBR
Ústav pro studium totalitních režimů
Praha

Sytuacja w Generalnym Gubernatorstwie
w świetle niemieckich statystyk policyjnych.
Próba analizy ilościowej
Podstawę źródłową niniejszego opracowania stanowią niemieckie raporty policyjne na temat sytuacji w Generalnym Gubernatorstwie (Generalgouvernement,
GG) przechowywane w zespole akt Urzędu Protektora Rzeszy w Archiwum
Narodowym w Pradze1. Większość z nich została sporządzona przez dowódcę
policji porządkowej (Ordnungspolizei, OrPo) w Krakowie, któremu podlegały
działająca w miastach i częściowo skoszarowana policja ochronna (Schutzpolizei,
Schupo) oraz dyslokowana na prowincji żandarmeria (Gendarmerie). W zbiorze
tym znajdują się także dokumenty wytworzone przez inne organa, m.in. przez
równoległy do OrPo pion nazistowskich struktur bezpieczeństwa, który stanowiła policja bezpieczeństwa (Sicherheitspolizei, SiPo) wraz z podległą jej Służbą
Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst, SD)2. Tylko niektóre z raportów są kompletne,
w przypadku pewnej części z nich zachowały się jedynie załączniki zawierające
dane statystyczne albo wręcz luźne kartki z notatkami i tabelami. Nie były one
wcześniej znane historykom i są, według naszej wiedzy, jedynymi dostępnymi
kopiami tych dokumentów3.
Pełna sygnatura tego zespołu akt to: Národní archiv, Úřad říšského protektora, Dodatky II, kart. 53,
Befehlshaber der Ordnungspolizei — Polsko, GG 1943–1944 [dalej: NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944].
2
Na temat struktury organizacyjnej policji niemieckiej i jej zadań vide H.J. N e u f e l d t, J. H u c k,
G. T e s s i n, Zur Geschichte der Ordnungspolizei 1936–1945, Koblenz 1957, s. 20–32.
3
Znane były natomiast raporty poszczególnych jednostek OrPo m.in. z dystryktu lubelskiego,
a także wycinkowe dane dla całego GG. Vide: K. R a d z i w o ń c z y k, Zagrożenie bezpieczeństwa
w GG i udział Wehrmachtu w walce z polskim ruchem partyzanckim. Wiosna i lato 1944 r., „Wojskowy
Przegląd Historyczny”, t. IV, 1964, s. 156–195; W. Z y ś k o, Z dziejów ruchu oporu na Lubelszczyźnie.
Stan akcji zwalczania ruchu oporu w dystrykcie lubelskim (Banditenbekämpfung) i zbrodniczy charak
ter tej akcji w świetle meldunków sytuacyjnych Ordnungspolizei, 1943–1944, „Zeszyty Majdanka”,
t. VIII, 1975, s. 234–259; W. C u r i l l a, Der Judenmord in Polen und die deutsche Ordnungspolizei
1939–1945, Paderborn–München–Wien–Zürich 2006.
1
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Nie jest jasne, w jaki sposób raporty z GG trafiły do Pragi. Możliwe, że pewna
część z nich była na bieżąco przesyłana z Krakowa do wiadomości dowódcy
OrPo w Protektoracie Czech i Moraw w ramach wymiany informacji pomiędzy
niemieckimi strukturami bezpieczeństwa w okupowanej Polsce i w Czechach.
Świadczyć może o tym odręczna notatka, pełniąca funkcję rozdzielnika, zamieszczona na jednym z dokumentów: Fürs. Offz. d. ChefsO in Prag (po rozwinięciu:
Fürsorge–Offizier des Chefs der Ordnungspolizei in Prag — Oficer ds. socjalnych przy dowódcy policji porządkowej w Pradze)4. Rozdzielniki innych raportów nie uwzględniają jednak żadnych adresatów z Protektoratu Czech i Moraw5,
więc zapewne zostały wywiezione przez Niemców do Czech w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Jest to prawdopodobne, ponieważ dowództwa SS i policji z GG przemieściły się wówczas do Hradca Králové i Liberca, gdzie w lutym
1945 r. zostały rozwiązane6. Wiadomo też, że po wyzwoleniu akta OrPo zostały
przejęte przez Amerykanów wraz z innymi dokumentami Urzędu Protektora
Rzeszy w miejscowości Štĕchovice, około 30 km na południe od Pragi, po czym
przekazano je władzom czechosłowackim.
Zbiór raportów policyjnych z Pragi ma charakter zupełnie unikalny, ponieważ
stanowi względnie kompleksowe źródło informacji statystycznych o działaniach
niemieckiego aparatu bezpieczeństwa w GG w kluczowym okresie okupacji, od
początku 1942 do jesieni 1944 r. W stopniu mniej szczegółowym, na podstawie
przytaczanych w niektórych dokumentach danych o charakterze porównawczym,
odtworzyć można także sytuację panującą tam w latach 1940–1941. Można zatem
powiedzieć, że przechowywane w Pradze raporty obejmują praktycznie cały okres
cywilnych rządów niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie, od momentu jego
utworzenia 26 października 1939 aż po lato–jesień 1944 r., kiedy Armia Czerwona
zajęła wschodnią część ziem polskich, a ich reszta stała się de facto obszarem
przyfrontowym.
Jak się wydaje, analizowane raporty są w większości dość wiarygodnym źródłem historycznym. Występują w nich wprawdzie drobne nieścisłości liczbowe
i pewne luki chronologiczne oraz problemowe, ściśle wewnętrzny charakter tych
materiałów wyklucza jednak możliwość, by były one celowo fałszowane przez
ich autorów. Dezinformowanie w ten sposób przełożonych byłoby przede wszystkim zupełnie pozbawione sensu i sprzeczne z niemiecką pragmatyką urzędową,
a ponadto ryzykowne i bardzo łatwe do wykrycia. Zaniżane mogły być jedynie
liczby cywilnych ofiar operacji policyjnych, co zostanie szerzej omówione w ostatniej części niniejszego artykułu.

NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 305, zał. z 20 grudnia 1944 do raportu dowódcy OrPo
w Krakowie z 28 grudnia 1944.
5
Ibidem, k. 253, pismo dowódcy SiPo i SD w GG z 30 kwietnia 1944.
6
H.J. N e u f e l d t, J. H u c k, G. T e s s i n, Zur Geschichte der Ordnungspolizei, s. 51.
4
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W raportach policyjnych z GG najważniejsze miejsce zajmowały trzy sprawy
przedstawione w postaci danych na temat: „napadów rabunkowych i innych aktów
przemocy” (Raubüberfälle und andere Gewalttaten); strat ponoszonych przez
Niemców i ich formacje pomocnicze; efektów prowadzonych przez nich działań
o charakterze represyjnym. Do niektórych dokumentów załączone zostały robocze,
pisane odręcznie a niekiedy także stenografowane zestawienia, szczegółowo dokumentujące działalność sił policyjnych w wybranych okresach okupacji (wymagają
one żmudnej analizy, która przekraczałaby swoim zakresem ramy niniejszego
opracowania). Odrębną, choć powiązaną tematycznie część tego zespołu akt stanowi raport na temat zwalczania radzieckiego zgrupowania partyzanckiego Sidora
Kowpaka, które latem 1943 r. próbowało przebić się przez południowo–wschodnią
część Generalnego Gubernatorstwa w Karpaty.
„NAPADY RABUNKOWE I INNE AKTY PRZEMOCY”

Dane na temat napadów rabunkowych i innych aktów przemocy raportowane były z Krakowa w kilku osobnych zestawieniach sporządzanych od lipca
1942 do kwietnia 1944 r.7 Dalej wydarzenia te nazywane będą dla uproszczenia
„napadami” lub „incydentami zbrojnymi”8, zakładamy bowiem, że dokonywano
ich w ogromnej większości z użyciem bądź pod groźbą użycia broni. Na ich podstawie możemy odtworzyć obraz porządku publicznego w GG i poszczególnych
jego dystryktach w latach 1940–1944 (tab. 1), przy czym dla okresu od stycznia
1942 do kwietnia 1944 r. dysponujemy również szczegółowymi danymi miesięcznymi (tab. 5). Wykazywane w różnych dokumentach liczby incydentów są na ogół
spójne wewnętrznie, jedynie sporadycznie występują pomiędzy nimi niewielkie
rozbieżności wynikające zapewne ze wstecznego weryfikowania wcześniejszych
danych.
7

NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 133, zestawienie „Raubüberfälle und andere Gewalttaten für
das Jahr 1940 und 1941”, b.d.; k. 130, „Zusammenstellung über die im Generalgouvernement in der
Zeit vom April bis Juni 1942 verübten Raubüberfälle” z 3 lipca 1942; k. 131, „Zusammenstellung der
im Generalgouvernement in den Monaten Juli, August, September 1942 verübten Raubüberfälle”
z 5 października 1942; k. 140, „Zusammenstellung der im Generalgouvernement in den Monaten
Januar bis Dezember 1942 verübten Raubüberfälle” z 5 stycznia 1943; k. 264, raport dowódcy OrPo
w GG z 25 marca 1943, zał. 1 „Raubüberfälle und andere Gewalttaten in der Zeit vom Juli bis Februar
1943”; k. 134, „Zusammenstellung der im Generalgouvernement im Jahre 1942 verübten Raubüberfälle
und andere Gewalttaten” z 31 maja 1943; k. 255, pismo dowódcy SiPo i SD w GG z 30 kwietnia 1944,
zał. 2 „Raubüberfälle und andere Gewalttaten von Banditen” [März 1943 — April 1944].
8
Pojęcia „napady” używamy z braku bardziej precyzyjnego terminu, bez jakiejkolwiek konotacji
negatywnej. Na podobnej zasadzie posługujemy się określeniem „porządek publiczny”, chociaż nieodłącznym elementem rządów okupacyjnych był terror, który sam w sobie naruszał panujący ład społeczny i prowadził do eskalacji przemocy.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

584

PIOTR M. MAJEWSKI, JAN VAJSKEBR

Przedstawione w niemieckich statystykach policyjnych liczby incydentów są
około trzyipółkrotnie wyższe niż analogiczne dane, które dla części okresu okupacji zestawili przed laty polscy historycy na podstawie raportów Wehrmachtu.
Nie musi to podważać wiarygodności żadnego z tych źródeł. Dokładniejsza analiza sprawozdań sporządzanych przez wojsko wykazuje bowiem, że uwzględniano
w nich jedynie napady na Niemców i akcje wymierzone w szeroko rozumianą
infrastrukturę kraju, pomijano natomiast zupełnie działania, których ofiarami
padali Polacy i ich majątek. Jak należy sądzić, w przeciwieństwie do tych raportów dane policyjne obejmują znacznie szersze spektrum przypadków naruszenia
porządku publicznego, dają zatem pełniejszy obraz sytuacji9.
Z całą pewnością raportowane przez OrPo liczby nie obejmują wszystkich
aktów przemocy, do jakich dochodziło w GG. Przede wszystkim, niejako z definicji, nie uwzględniano tych incydentów, których sprawcami byli sami Niemcy albo
funkcjonariusze polskich lub ukraińskich formacji pomocniczych. Pomijając nawet
bardziej masowe formy terroru oraz planową eksterminację ludności żydowskiej,
mogły to być np. przypadki zastrzelenia osób usiłujących uniknąć zatrzymania lub
przedostać się nielegalnie z i do gett, egzekucje albo zabójstwa ukrywających się
po tzw. aryjskiej stronie Żydów itp. Trudny do oszacowania odsetek aktów przemocy pozostawał ponadto nieznany okupantowi, gdyż z różnych przyczyn nie
zgłaszano ich organom policyjnym. W grę wchodziły tu zarówno pospolite rozboje
i bandyckie porachunki, jak też brutalne działania grup partyzanckich (i pseudopartyzanckich), a także przypadki mordów dokonywanych przez ludność polską
na Żydach. W wielu takich przypadkach znajdowano jedynie ciała ofiar, których
tożsamości ani okoliczności śmierci nie można było ustalić. Na terenie Warszawy
dokumentuje to znana historykom tzw. kronika policyjna, do której będziemy się
jeszcze kilkukrotnie odwoływać10. Tymczasem przyjmijmy, że przytaczane przez
nas dalej liczby „napadów rabunkowych i innych aktów przemocy” należy traktować jako wartości minimalne.
W analizowanych zestawieniach nie wyszczególniano niestety z reguły incydentów o podłożu politycznym. Od lipca 1942 r., zgodnie z dyrektywą Himmlera,
w niemieckich dokumentach urzędowych dość konsekwentnie posługiwano się
określeniami takimi jak Raubüberfälle, Banden, Banditen, zrównując opór wobec
rządów okupacyjnych z przestępczością pospolitą11. Wyjątek stanowi jeden
9

Polski ruch oporu 1939–1945, red. B. K o b u s z e w s k i, P. M a t u s a k, T. R a w s k i, Warszawa
1988, s. 1090.
10
AAN, Delegatura Rządu na Kraj, Departament Spraw Wewnętrznych [dalej: DRK, DSW],
sygn. 202/II–44, „Kronika wydarzeń na terenie m.st. Warszawy od 1 sierpnia 1942 do 30 kwietnia
1944”. Cf.: T. S z a r o t a, Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne, Warszawa
1988, s. 185–187; D. L i b i o n k a, Zapisy dotyczące Żydów w warszawskich kronikach policyjnych
z lat 1942–1944, „Zagłada Żydów”, t. X, 2014, s. 562–589. Autorzy pragną podziękować Dariuszowi
Libionce za życzliwe udostępnienie kopii tego dokumentu.
11
T.C. R i c h t e r, „Herrenmensch” und „Bandit”. Deutsche Kriegsführung und Besatzungspolitik
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z raportów wraz z dołączoną do niego mapą, omawiający sytuację w GG w pierwszej połowie lipca 1943 r., w którym wyszczególniono m.in. „napady/mordy
polityczne”, „rabunki/plądrowania”, „sabotaż/terror” i „likwidację bandytów”12.
Kategorie te nie są w pełni precyzyjne: nie wiadomo zwłaszcza, jakie osoby obejmowała ostatnia z nich (równie dobrze mogło chodzić o partyzantów, pospolitych
przestępców, jak również o ukrywających się Żydów). Mimo tego mankamentu, na
podstawie raportu i mapy można próbować oszacować, jaką część ogólnej liczby
incydentów mogły stanowić napady bandyckie, jaką zaś działania partyzanckie,
akcje dywersyjne, zamachy itp. Pokusimy się o to w dalszej części niniejszego
artykułu, z góry zastrzegając, że estymacja taka może mieć wyłącznie charakter
przybliżony.
Dla Niemców typologia napadów miała zresztą drugorzędne znaczenie i była
na ogół trudna do ustalenia, pomijając nawet znaną okoliczność, że w przypadku
niektórych grup „leśnych” granica pomiędzy działalnością partyzancką a rabunkową bywała nad wyraz płynna. Jak wynika z jednego z raportów, okupanta interesowała natomiast wielkość „band”, ponieważ duże oddziały stanowiły z jego
punktu widzenia niewątpliwie większe zagrożenie niż kilkuosobowe grupki13.
Nie ulega jednak wątpliwości, że statystyki dokumentują nie tylko przestępczość pospolitą, lecz także — a wraz z upływem czasu nawet w coraz większym stopniu — różne formy oporu zbrojnego wobec okupanta. Świadczą o tym:
zbitka słowna „walka z bolszewikami, bandytami i przestępcami” (Kampf mit
Bolschewisten, Banditen und Verbrechern), którą posługiwano się powszechnie
w analizowanych dokumentach, szczegółowe informacje na temat aktywności
partyzantów występujące w niektórych raportach, a także uchwytne statystycznie
nasilanie się incydentów w okresach zaostrzającej się sytuacji politycznej, o czym
będzie jeszcze mowa.
Najbardziej oczywisty wniosek, jaki nasuwa się po zapoznaniu się z danymi
zagregowanymi w tabeli 1, to niewyobrażalna wręcz skala przemocy, do której
dochodziło w GG. Od początku stycznia 1940 r. do końca kwietnia 1944 r., w ciągu
czterech lat i czterech miesięcy, zdarzyło się tam w sumie ponad 100 tys. napadów — średnio 1923 miesięcznie. Biorąc pod uwagę, że liczby te obejmują przypadki pospolitego bandytyzmu, których ofiarami padali przede wszystkim Polacy
als Kontext des sowjetischen Partisanenkrieges (1941–1944), Münster 1998, s. 67. Także dyrektywa
Hitlera z 18 sierpnia 1942 mówiła o „zwalczaniu bandytyzmu na Wschodzie” (Bekämpfung des
Bandenwesens im Osten). Vide W. H u b a t s c h, Hitlers Weisungen für die Kriegsführung 1939–1945,
Frankfurt am Main 1962, s. 201–205.
12
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 270–271, raport dowódcy ds. zwalczania band przy reichsführerze SS i dowódcy policji niemieckiej z 2 sierpnia 1943 wraz z załączoną mapą „General
gouvernement einschl. Galizien. Ereignisse: vom 1.7 bis 15.7.43“. W niemieckim oryginale występują
następujące kategorie zdarzeń: „Überfälle/Polit. Morde, Raub/Plünderung, Sabotage/Terror, Banditen
vernichtung”.
13
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 69, raport szefa sztabu OrPo w GG z 15 września 1943.
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Tabela 1. „Napady rabunkowe i inne akty przemocy”
w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1940–1944
Rok

Dystrykty
krakowski

warszawski

radomski

lubelski

Galicja

GG
ogółem

Zmiana
stosunku
o 1940 r.

1940

298

215

b.d.

1352

—

1865

—

1941

295

343

988

1050

306

2982

60%

1942

544

1463

1997

7327

490

11 821

534%

1943

3348

10 648

17 517

23 293

3051

57 857

3002%

I–IV 1944

1528

4428

7420

9018

5277

27 359

—

Łącznie

6013

17 097

27 922

42 040

9124

100 019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 7.

i Żydzi14, a także zbrojne akcje ruchu oporu wymierzone głównie w Niemców,
zarówno jedni, jaki i drudzy musieli funkcjonować w poczuciu permanentnego
zagrożenia. Powyższe wyliczenia nie uwzględniają przy tym w ogóle masowych
represji ze strony okupanta, które dla okupowanych stanowiły przecież główny
powód obaw o życie.
Stan bezpieczeństwa pogarszał się wraz z upływem czasu. Lata 1940–1941
uznać można jeszcze za dość spokojne i stabilne: sześćdziesięcioprocentowy
wzrost liczby incydentów zbrojnych, który wtedy obserwujemy, miał w istocie charakter pozorny i spowodowany został przyłączeniem do GG Galicji oraz
uwzględnieniem po raz pierwszy w 1941 r. w statystykach danych z dystryktu
radomskiego, których z nieznanych nam dziś powodów Niemcy nie zgromadzili
dla roku poprzedniego. W dystrykcie krakowskim liczba napadów utrzymywała się
jednak w latach 1940–1941 na niemal stałym poziomie, a w lubelskim w 1941 r.
spadła nawet o blisko jedną czwartą, co potem nigdy już się nie powtórzyło. Było
to najprawdopodobniej skutkiem stacjonowania w tym rejonie dużego zgrupowania żołnierzy niemieckich przed atakiem na ZSRR15. W 1941 r. sytuacja pogorszyła
się realnie jedynie w dystrykcie warszawskim, gdzie zdarzyło się o 60% więcej
napadów niż w roku poprzednim.
Gwałtowna implozja porządku publicznego w GG rozpoczęła się dopiero
w 1942 r., kiedy łączna liczba incydentów zbrojnych wzrosła w stosunku do roku
poprzedniego aż czterokrotnie16. W styczniu i lutym przeciętna dzienna liczba
Do rozwoju przestępczości pospolitej przyczyniło się niewątpliwie uwolnienie we wrześniu
1939 r. więźniów kryminalnych, z których ok. 25 tys. w 1940 r. wciąż przebywało na wolności. Vide
Cz. M a d a j c z y k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. II, Warszawa 1970, s. 239.
15
Z. M a ń k o w s k i, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i posta
wach społeczeństwa, Lublin 1978, s. 109.
16
Na przełomowe znaczenie wiosny 1942 r. zwracano już wcześniej uwagę w literaturze przed14
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napadów nie przekraczała jeszcze 10; w listopadzie i grudniu — jak pokazuje
tabela 5 — każdego dnia dochodziło już średnio do ponad 50 incydentów. Było
to najwidoczniejsze w dystryktach lubelskim i warszawskim, gdzie ich liczby
bezwzględne zwiększyły się odpowiednio siedem oraz cztery razy. Najmniej natomiast pogorszyła się sytuacja w Galicji, na terenie której miało miejsce „zaledwie”
60% więcej napadów niż w 1941 r. Załamywanie się narzuconego przez Niemców
ładu pogłębił rok 1943, w którym liczba incydentów zbrojnych w całym GG wzrosła pięciokrotnie, a średnia dzienna skoczyła z 44 przypadków w styczniu do 221
w grudniu. Tym razem nieco inna niż poprzednio była jednak dynamika zmian
w poszczególnych dystryktach. O ile w lubelskim dokonano trzy razy więcej napadów niż przed rokiem, o tyle we wszystkich pozostałych było ich od sześciu do
ośmiu razy więcej.
Ogółem liczba „napadów rabunkowych i innych aktów przemocy” zwiększyła
się w skali całego GG z 1865 w 1940 r. do 57 857 w 1943 r., a więc aż 30 razy.
Wszystko wskazuje na to, że trend taki utrzymał się aż do wyzwolenia wschodniej
części kraju przez Armię Czerwoną. Nie dysponujemy wprawdzie odpowiednimi
danymi dla całego roku 1944, ale da się łatwo wyliczyć, że w jego pierwszych
czterech miesiącach miało miejsce około trzykrotnie więcej wystąpień niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i dwudziestojednokrotnie więcej niż dwa lata
wcześniej. W kwietniu 1944 r. rekordowy poziom osiągnęła bezwzględna liczba
„rabunków i innych aktów przemocy”, których zarejestrowano aż 7897. Każdego
dnia dokonywano wówczas w GG przeciętnie 263 napadów; obrazowo ujmując,
zdarzały się one na jego obszarze średnio co sześć minut. Równie dramatyczny
obraz rysuje się, kiedy porównujemy sytuację panującą w styczniu 1942 i w kwietniu 1944 r. W ciągu 26 dzielących je miesięcy liczba incydentów zbrojnych w GG
wzrosła bowiem aż 45 razy!
Jak zostało już powiedziane, w GG występowały bardzo duże różnice regionalne w zakresie porządku publicznego. Przez cały okres okupacji najniebezpieczniejszy był według statystyk policyjnych dystrykt lubelski, gdzie wydarzyło się aż
42% wszystkich incydentów zbrojnych odnotowanych w GG w latach 1940–194417.
W 1940 r. miało tam miejsce 72% napadów, do których doszło w całym GG;
w 1942 r. było to 62%. Nie przypadkiem jeden z niemieckich raportów z września
1943 r. stanowczo odrzucał pogląd, jakoby „środek ciężkości walk z bandami przesunął się z dystryktu lubelskiego do dystryktu radomskiego”18. Jak dziś możemy
miotu, jednakże bez podania konkretnych danych liczbowych. Vide Cz. M a d a j c z y k, Polityka
III Rzeszy, t. II, s. 240.
17
W zachowanych raportach komendanta OrPo w Lublinie podane zostały inne liczby incydentów
dla obszaru tamtejszego dystryktu (włącznie z podpaleniami, pożarami i aktami sabotażu): 12 791
w 1942 r. i 21 559 w 1943 r. Pierwsza z tych wartości jest o ponad 40% wyższa od danych pochodzących z archiwum w Pradze, druga — o 8% niższa. Nie wiadomo niestety, z czego wynikają powyższe
różnice. Vide W. Z y ś k o, Z dziejów ruchu oporu, dok. 1, s. 234–235.
18
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 69, raport szefa sztabu OrPo w GG z 15 września 1943. Infor
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wyliczyć, ten ostatni w dłuższej perspektywie plasował się rzeczywiście dopiero
na drugim, wyraźnie odleglejszym miejscu, choć na jesieni 1943 r. i na początku
1944 r. niemal dorównywał lubelskiemu pod względem liczby incydentów.
Ogółem jednak na terenie dystryktu radomskiego wydarzyło się tylko 28% ogólnej
liczby „napadów rabunkowych i innych aktów przemocy” zarejestrowanych w GG
w latach 1940–1944. W tym samym okresie trzecim najniebezpieczniejszym regionem pozostawał dystrykt warszawski (17% incydentów), najspokojniej było zaś
w Galicji (9%) i w dystrykcie krakowskim (6%).
Różnice regionalne zyskują na wyrazistości, gdy dane dotyczące „napadów
rabunkowych i innych aktów przemocy” skonfrontujemy z liczbą mieszkańców
poszczególnych dystryktów. Przyjmując jako punkt odniesienia sytuację ludnościową z roku 1943, uzyskujemy następujący obraz sytuacji:
Tabela 2. „Napady rabunkowe i inne akty przemocy” w latach 1940–1944
w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców
Dystrykty
krakowski

Liczba ludności

Liczba napadów na 100 tys. mieszkańców

4 mln

150

warszawski

3,3 mln

518

radomski

2,9 mln

963

lubelski

2,3 mln

1828

Galicja

4,2 mln

217

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 7. Dane na
temat liczby ludności podajemy za: W. F ö h l, Die Bevölkerung des Generalgouvernements, [w:] Das
Generalgouvernement, seine Verwaltung und seine Wirtschaft, hrsg. J. Bühler, Krakau 1943, s. 30.
Dane te pochodzą z 1940 r. i nie uwzględniają ludności żydowskiej.

Jak łatwo zauważyć, liczba incydentów zbrojnych przypadających na 100 tys.
mieszkańców była w dystrykcie lubelskim niemal dwa razy wyższa niż w radomskim, trzy i pół razy wyższa niż w warszawskim, osiem i pół razy niż w Galicji
i dwanaście razy niż w krakowskim. Zarówno powyższe wyliczenia, jak i przytaczane wcześniej wskaźniki procentowe dowodzą, że niemiecka kontrola nad
poszczególnymi dystryktami była bardzo nierównomierna, a Lubelszczyzna,
w szczególności zaś Zamojszczyzna, o której będzie jeszcze szerzej mowa dalej,
stanowiła prawdziwą „czarną dziurę” w systemie bezpieczeństwa okupanta.
Zanim spróbujemy ustalić, czy w policyjnych statystykach znalazła odzwierciedlenie aktywność polskiego ruchu oporu i inne wydarzenia rozgrywające się
mację o tym, że w dystrykcie radomskim od października 1943 r. dochodziło do większej liczby akcji
partyzanckich niż w lubelskim podawał meldunek policyjny z początku czerwca 1944 r.;
W. B o r o d z i e j, Terror i polityka: policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939–1944, Warszawa
1985, s. 106.
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Tabela 3. Odsetek „napadów rabunkowych i innych aktów przemocy” przypadających
na poszczególne dystrykty Generalnego Gubernatorstwa w latach 1940–1944
1940

1941

1942

1943

krakowski

16%

10%

5%

6%

5%

warszawski

12%

12%

12%

18%

16%

radomski

b.d.

33%

17%

30%

27%

lubelski

72%

35%

62%

40%

33%

Galicja

—

10%

4%

5%

19%

Dystrykty

1944

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 7.

w różnych częściach GG, zastanówmy się, czy niezależnie od nich mogły istnieć
przyczyny strukturalne różnicujące sytuację w poszczególnych dystryktach.
Przede wszystkim można przypuszczać, że w dystryktach lubelskim i radomskim dochodziło do największej liczby napadów, ponieważ występowały tam
duże, zwarte obszary leśne, zapewniające ochronę zarówno oddziałom partyzanckim, jak i pospolitym bandytom19. W pierwszym z nich były to przede wszystkim
Lasy Parczewskie, Gołębskie i Janowskie oraz Roztocze, w drugim masyw Gór
Świętokrzyskich, Puszcza Jodłowa, Kozienicka i Iłżecka; większość powyższych
kompleksów leśnych stanowiła, jak wiadomo, zaplecze największych zgrupowań
partyzanckich działających na terenie GG. Mimo podobnych warunków terenowych stosunkowo spokojnie było natomiast w dystrykcie krakowskim, co z kolei
tłumaczyć należy zapewne splotem kilku czynników: stosunkowo wysokim
odsetkiem ludności niemieckiej w stolicy GG i skupieniem w jej rejonie dużych
sił policyjnych, zamknięciem przez Niemców części obszarów leśnych w efekcie
utworzenia rozległych poligonów wojskowych (Truppenübungsplatz Süd) pomiędzy Stalową Wolą a Dębicą, a także dominacją w południowo–wschodniej części
dystryktu ludności ukraińskiej i łemkowskiej, niestawiającej oporu okupantowi20.
Analiza danych z tabel 1 i 2 prowadzi także do wniosku, że wbrew obiegowej
opinii Warszawa będącą największym miastem GG i głównym ośrodkiem polskiego ruchu oporu w całym okresie od początku stycznia 1940 do końca kwietnia
19

Brak danych na temat stopnia zalesienia poszczególnych dystryktów GG, ale można je w przybliżeniu odtworzyć na podstawie źródeł przedwojennych. W 1931 r. lasy stanowiły 16% powierzchni
województwa warszawskiego, 19,1% lubelskiego i 20,8% kieleckiego. W przypadku województwa
krakowskiego było to 23%, lwowskiego 24,8%, stanisławowskiego 34,8%, a tarnopolskiego 16,4%;
Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 68.
20
Według danych niemieckich nieuwzględniających ludności żydowskiej, w 1940 r. w dystrykcie
krakowskim miało mieszkać 3,3 mln Polaków, 250 tys. Łemków, 180 tys. Ukraińców i 90 tys. Górali,
uznawanych przez okupanta za odrębną grupę etniczną. Vide W. F ö h l, Die Bevölkerung des
Generalgouvernements, [w:] Das Generalgouvernement, seine Verwaltung und seine Wirtschaft,
hrsg. J. B ü h l e r, Krakau 1943, s. 30–33.
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1944 r. (a więc bez powstania warszawskiego) przysparzała okupantowi znacznie mniej problemów niż relatywnie dużo słabiej zaludnione dystrykty lubelski
i radomski. W roku 1940 liczba incydentów zbrojnych w dystrykcie warszawskim
była nawet nieco niższa niż w krakowskim, a rok później przewyższyła ją jedynie bardzo nieznacznie. Trzeba przy tym pamiętać, że zdecydowana większość
„napadów rabunkowych i innych aktów przemocy” zarejestrowanych w dystrykcie
warszawskim miała miejsce poza miastem, m.in. w sąsiadującej z nim od zachodu
Puszczy Kampinoskiej, a także w Lasach Celestynowskich, Puszczy Bolimowskiej
czy w kompleksach leśnych pomiędzy Wyszkowem a Łochowem. Ukazuje to
na przykład przywoływana przez nas wcześniej mapa dokumentująca sytuację
w pierwszej połowie lipca 1943 r.21 Porównując liczby figurujące w analizowanych
statystykach niemieckich z danymi policyjnymi na temat sytuacji w Warszawie
zdobytymi przez polskie podziemie, możemy zresztą bardzo precyzyjnie obliczyć,
jaki odsetek napadów zarejestrowanych w całym dystrykcie w latach 1942–1944
miał miejsce na terenie samego miasta (tab. 4).
Tabela 4. „Napady rabunkowe i inne akty przemocy” w Warszawie
i dystrykcie warszawskim w latach 1942–1944
Miesiąc
i rok

Dystrykt
warszawski

Warszawa

Odsetek napadów zarejestrowanych w Warszawie
w stosunku do całego dystryktu

VIII 1942

189

15

8%

IX 1942

148

16

11%

X 1942

187

14

7,5%

XI 1942

209

17

8%

XII 1942

232

38

16%

I 1943

279

14

5%

II 1943

339

6

2%

III 1943

382

8

2%

XI 1943

1557

379

24%

XII 1943

1251

379

30%

I 1944

1076

232

22%

III 1944

1163

213

18%

IV 1944

1112

158

14%

Źródło: Wyliczenia własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 7 oraz danych
pochodzących z „Kroniki wydarzeń na terenie m.st. Warszawy od 1 sierpnia 1942 do 30 kwietnia
1944”; AAN, DRK, DSW, sygn. 202/II–44.

NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 270, mapa „Generalgouvernement einschl. Galizien.
Ereignisse: vom 1.7 bis 15.7.43”, załączona do raportu dowódcy ds. zwalczania band przy reichsführerze SS i dowódcy policji niemieckiej z 2 sierpnia 1943.
21
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Wykres 1. Liczba incydentów zbrojnych w GG 1942–1944
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Wykres 2. Odsetek incydentów zbrojnych w poszczególnych dystryktach GG
1942–1944
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Jak ukazują powyższe wyliczenia, aż do wiosny 1943 r. stolica Polski była
z punktu widzenia okupanta wyraźnie bezpieczniejsza niż reszta dystryktu.
Potwierdzają to zarówno dane na temat niemieckich strat na terenie miasta, jak
i obraz pierwszych lat okupacji wyłaniający się z listów pisanych przez stacjonujących tam żołnierzy niemieckich22. Przyjmując, że Warszawę zamieszkiwało w tym czasie ok. 900 tys. osób, a pozostały obszar dystryktu 2,4 mln osób
(w obu przypadkach bez uwzględnienia ludności żydowskiej), możemy wyliczyć,
że nawet w najbardziej burzliwym w tym okresie grudniu 1942 r. w stolicy na
każde 100 tys. mieszkańców przypadały cztery „napady rabunkowe i inne akty
przemocy”, podczas gdy na prowincji było ich osiem. Rok później, w apogeum
przemocy, odpowiedni współczynnik dla Warszawy wzrósł do 42, a dla reszty dystryktu do 36 incydentów. Odwrócenie tendencji było jednak przejściowe i wkrótce
potem prowincja znów stała się dla Niemców statystycznie bardziej niebezpieczna
niż największe miasto GG.
Interesujący wydaje się wreszcie przypadek Galicji, która od momentu przyłączenia do GG latem 1941 r. pozostawała aż do końca 1943 r. jego najspokojniejszym regionem, bezpieczniejszym nawet niż stołeczny dystrykt krakowski,
mimo że podobnie jak tam, na jej terenie znajdowały się duże kompleksy leśne
i trudno dostępne góry. Przyczyn tego stanu rzeczy należy prawdopodobnie szukać
w okresie okupacji radzieckiej w latach 1939–1941, gdy obszar ten został gruntownie spacyfikowany przez radzieckie organa represji, a działające tam polskie
podziemie niepodległościowe rozbite. Przede wszystkim jednak Galicja była jedynym dystryktem z przewagą ludności ukraińskiej23, która w swojej masie przyjęła
pozytywnie okupację niemiecką, łącząc z nią nadzieje na emancypację narodową
i państwową. Relatywnie niska liczba incydentów zbrojnych w latach 1941–1943
świadczyłaby zatem zarówno o słabości tamtejszych struktur polskiego ruchu
oporu, jak i o lojalności Ukraińców wobec okupanta. Sytuacja w Galicji zmieniła
się pod tym względem dopiero w 1944 r., kiedy z jednej strony jej obszar stał się
widownią krwawej akcji antypolskiej prowadzonej przez Ukraińską Powstańczą
Armię, z drugiej zaś zaczęła tam działać na szerszą skalę radziecka partyzantka
poprzedzająca zbliżający się front.

Od 1 sierpnia 1942 do 31 stycznia 1943 w Warszawie zginęło jedenastu niemieckich mundurowych i trzech cywilów; AAN, DRK, DSW, sygn. 202/II–44, „Kronika wydarzeń…”, s. 16, 29, 48, 63,
79, 99; S. L e h n s t a e d t, Okkupation im Osten. Besatzeralltag in Warschau und Minsk 1939–1944,
München 2010, s. 218–223.
23
Według danych niemieckich z 1940 r. nieuwzględniających ludności żydowskiej, w dystrykcie
tym mieszkało 826 tys. Polaków i 3 351 tys. Ukraińców, którzy stanowili 80% ogółu jego mieszkańców. Vide W. F ö h l, Die Bevölkerung, s. 33.
22
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warszawski

radomski

lubelski

Galicja

Generalne
Gubernatorstwo
ogółem

Zmiana w stosunku
do poprzedniego
miesiąca

Średnia dzienna

I 1942

5

19

58

74

17

173

—

—

6

II 1942

22

38

60

63

26

209

21%

21%

8

III 1942

9

54

95

95

17

270

56%

29%

9

IV 1942

23

56

112

414

21

626

262%

132%

21

V 1942

26

63

134

563

44

830

380%

33%

27

Miesiąc
i rok

Zmiana w stosunku
do stycznia 1942 r.

krakowski

Tabela 5. „Napady rabunkowe i inne akty przemocy” w Generalnym Gubernatorstwie
od stycznia 1942 r. do kwietnia 1944 r.

VI 1942

17

81

158

830

56

1142

560%

38%

38

VII 1942

41

187

190

952

81

1451

739%

27%

47

VIII 1942

46

189

135

761

46

1177

580%

–19%

38

IX 1942

50

148

117

848

40

1203

595%

2%

40

X 1942

109

187

189

869

66

1420

721%

18%

46

XI 1942

99

209

365

955

42

1670

865%

18%

56

XII 1942

97

232

384

903

34

1650

854%

–1%

53

I 1943

83

279

385

579

33

1359

686%

–18%

44

II 1943

84

339

478

846

46

1793

936%

32%

64

III 1943

148

382

470

1480

45

2525

1360%

41%

82

IV 1943

183

427

957

1711

65

3343

1832%

32%

111

V 1943

283

704

1551

2386

103

5027

2806%

50%

168

VI 1943

362

981

1643

2005

156

5147

2875%

2%

172

VII 1943

328

1142

1670

2002

321

5463

3058%

6%

176

VIII 1943

266

865

2179

2410

462

6182

3473%

13%

199

IX 1943

471

1113

1975

2103

432

6094

3423%

–1%

203

X 1943

460

1608

2043

2338

375

6824

3845%

12%

220

XI 1943

350

1557

2081

2849

427

7264

4099%

6%

242

XII 1943

330

1251

2085

2584

586

6836

3851%

–6%

221

I 1944

361

1076

1834

2364

488

6123

3439%

–10%

198

II 1944

274

1077

1620

2365

1116

6452

3629%

5%

222

III 1944

352

1163

1957

1956

1459

6887

3629%

7%

222

IV 1944

541

1112

2009

2333

2214

8209

4645%

19%

263

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 7.
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Przedstawione w tabeli 5 dane na temat liczby incydentów zbrojnych w kolejnych miesiącach okupacji pozwalają przyjrzeć się bliżej dynamice tego zjawiska
zarówno w skali całego GG, jak i jego poszczególnych dystryktów24. Wyraźna tendencja rosnąca widoczna była od samego początku 1942 r., przy czym w kwietniu,
kiedy liczba napadów zwiększyła się o 132%, nastąpił największy jednorazowy
skok w całym okresie 1942–1944. Przyczyniły się do tego głównie wydarzenia
w dystrykcie lubelskim, gdzie liczba incydentów wzrosła wówczas ponad czterokrotnie. Przez kolejny kwartał fala przemocy wzbierała w całym GG w tempie
27–38% miesięcznie, osiągając poziom prawie siedem i pół razy większy niż na
początku roku. Znów najgwałtowniej pogorszyła się sytuacja w Lubelskiem, gdzie
pomiędzy marcem a lipcem 1942 r. nastąpił dziesięciokrotny wzrost liczby napadów. W Galicji był on prawie pięciokrotny, w dystrykcie krakowskim czteroipółkrotny, w warszawskim trzyipółkrotny, w radomskim zaś dwukrotny.
Fakt, że wiosna i początek lata 1942 r. były tak gorące, miał kilka powodów.
W dużym stopniu było to efektem brutalizacji polityki okupanta, który w tym właśnie czasie rozpoczął stosować (po raz pierwszy od wiosny 1940 r., gdy miała
miejsce obława na partyzantów mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”) ekspedycje karne wymierzone w polską ludność cywilną. Na zasadzie odpowiedzialności
zbiorowej dokonywały one publicznych egzekucji dziesiątków osób podejrzewanych o związki z ruchem oporu lub niewywiązywanie się z dostaw kontyngentów
obowiązkowych. Działanie te zradykalizowały tylko prowincję i spowodowały
napływ do oddziałów partyzanckich osób zagrożonych represjami25.
W 1942 r. w lasach pojawiło się ponadto stosunkowo wielu zbiegłych z niewoli radzieckich jeńców wojennych łączących się w grupki i większe oddziały.
Niepewne, siłą rzeczy, szacunki mówią nawet o kilkudziesięciu tysiącach takich
uciekinierów na terytorium GG, z których większość szukać miała schronienia
właśnie na Lubelszczyźnie26. Oprócz nich w lasach ukrywało się coraz więcej
Żydów — uciekinierów z gett. Po przystąpieniu przez Niemców wiosną 1942 r. do
bezpośredniej eksterminacji ludności żydowskiej w ramach akcji „Reinhardt” było
to prawdopodobnie kolejnych kilkadziesiąt tysięcy osób. Część z nich utworzyła
z czasem kilkadziesiąt luźnych grup, z których największe mogły liczyć nawet
ponad 100 osób. Także one działały przede wszystkim na Lubelszczyźnie, łącząc
się niekiedy z komunistycznymi oddziałami partyzanckimi, które właśnie w tym
czasie nasiliły antyniemiecką działalność. Wszystkie te grupy, chcąc przetrwać,
Dane te wykazują niekiedy pewne rozbieżności z liczbami wyszczególnionymi w zestawieniu
dotyczącym okresu od lipca 1942 do grudnia 1943 r., zachowanym w Archiwum Państwowym
w Warszawie. Nie są to jednak różnice, które zmieniałyby ogólny obraz zjawiska. Vide K. R a 
d z i w o ń c z y k, Zagrożenie bezpieczeństwa, s. 159.
25
Dla dystryktu radomskiego vide R. S e i d e l, Deutsche Besatzungspolitik in Polen. Der Distrikt
Radom 1939–1945, Paderborn–München–Wien–Zürich 2006, s. 195–199.
26
J. G m i t r u k, Skazani na zagładę. Jeńcy i partyzanci radzieccy a Bataliony Chłopskie 1941–
1945, Warszawa 2001, s. 16–17.
24
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musiały zdobywać pożywienie, co przez ludność miejscową i polskie podziemie
uważane było za pospolity bandytyzm27.
Narastającą od wiosny 1942 r. falę przemocy przerwała w sierpniu niemiecka
operacja antypartyzancka, która z pewnością utrudniła też na pewien czas działania pospolitym przestępcom. Spowodowała wyraźny spadek liczby incydentów
zbrojnych w dystryktach lubelskim, radomskim i Galicji (o 19% w skali całego
GG). Jednak już we wrześniu „napady rabunkowe i inne akty przemocy” zaczęły się
ponownie nasilać, a w listopadzie ich liczba przekroczyła z nawiązką poziom odnotowany w lipcu. W grudniu sytuacja przejściowo ustabilizowała się, w styczniu
1943 r. zaobserwowano zaś wyraźny spadek liczby napadów, który sięgnął 18 punktów procentowych. Najbardziej przyczyniła się do tego Lubelszczyzna, gdzie
w styczniu zdarzyło się ponad 40% mniej incydentów niż w grudniu. Praktycznie
nic nie zmieniło się natomiast w dystrykcie radomskim, a w warszawskim liczba
napadów wzrosła nawet w porównaniu z poprzednim miesiącem o jedną piątą. Jak
się wydaje, zarówno ogólny trend spadkowy, jak i regionalne zróżnicowanie zjawiska miały ścisły związek z zimą, a ściślej rzecz ujmując, z okresem utrzymywania
się pokrywy śnieżnej, która ułatwiała Niemcom tropienie napastników, zarówno
więc partyzanci, jak i pospolici bandyci ograniczali wtedy swoją aktywność. Tam,
gdzie śnieg występował dłużej, spadała ona zatem bardziej niż w dystryktach,
w których zima była krótsza i mniej śnieżna. Pogoda i pory roku miały de facto
większy wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego niż stopień zalesienia dystryktu. Będzie to doskonale widoczne także następnej okupacyjnej zimy.
W lutym 1943 r. śniegi stajały już w całym GG, a liczba napadów znów poszybowała wysoko w górę, osiągając poziom wyższy niż kiedykolwiek wcześniej.
Była obecnie dziesięciokrotnie większa niż w styczniu 1942 r. i przez kolejne
siedem miesięcy miała nadal systematycznie rosnąć. Przełomowy okazał się
zwłaszcza maj 1943 r., kiedy skoczyła ona w górę o 50%. W sierpniu w GG odnotowano 6182 incydentów zbrojnych — prawie cztery razy więcej niż w grudniu
poprzedniego roku i aż 35 razy więcej niż w styczniu 1942 r. Tym razem sytuacja
dramatycznie pogorszyła się we wszystkich dystryktach: najbardziej w Galicji,
gdzie między lutym a sierpniem nastąpił dziesięciokrotny wzrost liczby napadów,
i w radomskim, gdzie w sierpniu wydarzyło się ich prawie sześciokrotnie więcej
niż w styczniu. W lubelskim nasiliły się one w tym samym okresie czterokrotnie. Bardzo ciekawy był przypadek dystryktu warszawskiego, w którym liczba
27

S. K r a k o w s k i, Żydowski opór w Generalnym Gubernatorstwie, [w:] Akcja Reinhardt.
Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. L i b i o n k a, Warszawa 2004, s. 284–289;
D. B r e w i n g, „Musimy walczyć”. Codzienność zwalczania partyzantów w Generalnym Guberna
torstwie w 1942 r., [w:] Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce, red. T. C h i n c i ń s k i,
Gdańsk 2011, s. 62–64; B. M u s i a l, Deutsche Zivilverwaltung und Judenverfolgung im General
gouvernement. Eine Fallstudie zum Distrikt Lublin 1939–1944, Wiesbaden 1999, s. 308–312; Na temat konfliktów z ludnością miejscową vide J.D. Z i m m e r m a n, The Polish Underground and the
Jews 1939–1945, New York 2015, s. 185–189, 254–256.
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incydentów rosła nieprzerwanie od września 1942 do lipca 1943 r., zwiększając
się ogółem prawie osiem razy. W samej Warszawie — jak wynika z danych, które
przytaczaliśmy już wcześniej — panował przy tym początkowo względny spokój,
ale pomiędzy marcem a listopadem 1943 r. nastąpiła tam niezwykła erupcja napadów, przekraczająca 5000%28. Nawet w najspokojniejszym zwykle dystrykcie krakowskim w pierwszym półroczu 1943 r. miał miejsce czterokrotny wzrost liczby
incydentów.
Przyczyną eskalacji przemocy, która miała miejsce w GG wiosną 1943 r., było
ogólne zaostrzenie się sytuacji politycznej, wywołane przez okupanta rozpoczętymi
pod koniec listopada 1942 r. wysiedleniami ludności polskiej na Zamojszczyźnie
i osadzaniem na jej miejscu kolonistów niemieckich. Działania te, kontynuowane
z przerwami przez kolejnych kilkanaście miesięcy, miały niezwykle brutalny charakter. W ich trakcie wysiedlono łącznie 297 wsi, wypędzając z nich 110 tys. osób.
Ponad połowa wypędzonych rozproszyła się, zasilając zapewne w sporej części
grupy „leśnych”, a tym samym przyczyniając się do zwiększenia liczby incydentów. Około tysiąca Polaków zamordowano podczas rugów, ogólna liczba ofiar
wywołanej nimi eskalacji przemocy była jednak wielokrotnie wyższa, o czym
będzie jeszcze mowa w dalszej części tekstu. Niemiecka kolonizacja spotkała się
ze zdecydowaną kontrakcją polskiego podziemia, które usiłowało ją powstrzymać,
organizując ewakuację ludności własnej i prowadząc wymierzone w Niemców
akcje odwetowe. Po raz pierwszy od początku okupacji dowództwo ZWZ–AK zdecydowało o podjęciu regularnej walki z okupantem, co z kolei doprowadziło do
nasilenia represji i jeszcze większej ich brutalizacji29.
W efekcie na Lubelszczyźnie powstało błędne koło przemocy, którego nie
udało się już przerwać do końca niemieckiego panowania na tych terenach. Dane
dotyczące pozostałych dystryktów dowodzą z kolei, że radykalizacja szybko rozprzestrzeniła się na obszar niemal całego GG, choć dowództwo ZWZ–AK wyraźnie
nakazywało ograniczyć akcje odwetowe do terenów objętych akcją kolonizacyjną.
Eskalacji przemocy sprzyjały jednak dalsza brutalizacja działań okupanta nakręcającego spiralę zmasowanego odwetu, mimo świadomości jej przeciwskutecznego
efektu30. Przyczyniała się do niej także coraz powszechniejsza pauperyzacja ludności polskiej powodująca zaostrzenie się jej postaw wobec Niemców, ale też sprzyjająca rozwojowi wśród niej przestępczości pospolitej. Na przełomie 1942 i 1943 r.
zubożenie to stało się szczególnie odczuwalne na wsi, która wcześniej w znacznie
28

AAN, DRK, DSW, sygn. 202/II–44, „Kronika wydarzeń…”, s. 123, 174.
I. C a b a n, Okręg Armii Krajowej Lublin, Lublin 1996, s. 45–48; J. G m i t r u k, Powstanie
Zamojskie, Warszawa 2003, s. 45–46, 63, 72–73; A. J a c z y ń s k a, Sonderlaboratorium SS: Za
mojszczyzna „Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”, Lublin 2012, s. 15.
30
W drugiej połowie 1943 r. Niemcy zaczęli m.in. prowadzić w Warszawie na dużą skalę egze
kucje publiczne. Vide AAN, DRK, DSW, sygn. 202/II–44, „Kronika wydarzeń…”, s. 174, 204. Cf.
W. B a r t o s z e w s k i, Warszawski pierścień śmierci 1939–1944, Kraków 1967, s. 184 i nn. Na temat
represji w dystrykcie radomskim vide R. S e i d e l, Deutsche Besatzungspolitik, s. 203–207.
29
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mniejszym niż miasto stopniu została dotknięta ekonomicznymi skutkami wojny31.
Stąd właśnie na prowincji, zwłaszcza tam, gdzie istniały odpowiednie warunki
terenowe, nastąpił najbardziej spektakularny rozkwit oporu zbrojnego (różnych
orientacji ideowych), a także pojawiła się plaga band rabunkowych.
Nie jest pewne, czy niemieckie statystyki uwzględniają również wystąpienia
zbrojne ludności żydowskiej, na czele z powstaniem w getcie warszawskim, do
których dochodziło głównie wiosną i latem 1943 r. w licznych miejscowościach
GG, a także w niektórych obozach zagłady (Treblinka, Sobibór) i obozach pracy
przymusowej32. Wydaje się natomiast oczywiste, że wszechobecna przemoc okupanta wobec Żydów nie pozostawała bez wpływu na postawy ludności polskiej.
Obawa, że mogą wkrótce podzielić los społeczności żydowskiej, niewątpliwie
motywowała Polaków do walki z Niemcami. Z drugiej strony przyglądanie się
Zagładzie (nie mówiąc nawet o współudziale w niej) demoralizowało wiele jednostek, sprzyjając rozwojowi bandytyzmu, którego ofiarami padali zarówno ukrywający się Żydzi, jak i Polacy. Oba te czynniki musiały przyczynić się do nasilenia się
„napadów rabunkowych i innych aktów przemocy”.
Latem 1943 r. powtórzył się scenariusz z poprzedniego roku, gdyż Niemcom
udało się przejściowo ograniczyć liczbę „napadów rabunkowych i innych aktów
przemocy”. Najwcześniej, bo już w czerwcu i lipcu, nastąpiło to w dystrykcie lubelskim, gdzie siły SS i policji rozpoczęły szeroko zakrojoną operację antypartyzancką
o kryptonimie „Werwolf”33. W lipcu i sierpniu liczba incydentów spadła w dystrykcie krakowskim o 27%, w sierpniu przyszła też kolej na warszawski (–24%),
a we wrześniu na radomski (–9%), ponownie lubelski (–13%) i Galicję, na terenie
której tendencja spadkowa utrzymała się aż do października (–19%). Przesunięcia
spadków w czasie pomiędzy poszczególnymi dystryktami wskazują, że działania
okupanta miały charakter ograniczony, a ich punkt ciężkości przemieszczał się
pomiędzy czerwcem a październikiem mniej więcej zgodnie z ruchem wskazówek
zegara. Miało to także ten efekt, że w skali całego GG natężenie napadów zmniejszyło się zaledwie o 1%, ponieważ niemieckie sukcesy w walce z bandytyzmem
i ruchem oporu osiągane w jednych regionach były wyrównywane przez porażki
w innych.
Podobnie jak rok wcześniej, akcja pacyfikacyjna miała bowiem bardzo nietrwały charakter i gdy tylko niemieckie siły policyjne opuszczały dany region,
natychmiast następowała tam gwałtowna eskalacja incydentów zbrojnych. W październiku 1943 r. w dystrykcie warszawskim ich liczba osiągnęła apogeum dla

W. D ł u g o b o r s k i, Die deutsche Besatzungspolitik und die Veränderung der sozialen Struktur
Polens 1939–1945, [w:] Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel. Achsenmächte und besetzte Länder,
red. W. D ł u g o b o r s k i, Göttingen 1981, s. 342–343. Cf. także J. K o c h a n o w s k i, O jaką wojnę
walczyliśmy? Teksty z lat 1984–2013, Gdańsk–Zakrzewo 2013, s. 28.
32
S. K r a k o w s k i, Żydowski opór, s. 285.
33
Z. M a ń k o w s k i, Między Wisłą a Bugiem, s. 324–327.
31
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całego badanego okresu34, tak samo stało się w listopadzie w lubelskim. Pogorszył
się również stan bezpieczeństwa w Krakowskiem i Galicji. W pierwszych z tych
dystryktów Niemcom udało się jednakże w listopadzie ponownie opanować sytuację i aż do kwietnia 1944 r. liczba napadów nie przekroczyła tam pułapu z czerwca
1943 r. Drugi natomiast wymknął się okupantom zupełnie spod kontroli — do
kwietnia 1944 r. (z niewielkim styczniowym wahnięciem w dół) liczba „napadów
rabunkowych i innych aktów przemocy” wzrosła tam aż sześciokrotnie.
Zgodnie z tym, co zostało już powiedziane na temat wpływu zimy na stan bezpieczeństwa publicznego, pod koniec 1943 r. fala incydentów zbrojnych zauważalnie opadła (–16% w skali całego GG). Tendencja spadkowa utrzymywała się
w dystryktach krakowskim, warszawskim, radomskim aż do lutego, a w lubelskim
trwała do marca. W tym samym czasie za sprawą wydarzeń w Galicji poziom zjawiska w skali całego GG wzrósł jednak o 5%. Później wszędzie powrócił trend
rosnący, którego nie powstrzymało przejęcie w lutym 1944 r. zadania zwalczania
partyzantki przez Wehrmacht35. Oprócz Galicji gwałtowne przyspieszenie nastąpiło w dystrykcie krakowskim, gdzie od lutego do kwietnia liczba napadów wzrosła dwukrotnie, osiągając kulminacyjne rozmiary w całym analizowanym okresie.
Powyższe zmiany nie pozostawały bez wpływu na ogólną geografię zjawiska.
W kwietniu 1944 r. najbardziej niebezpieczny pozostawał nadal dystrykt lubelski, gdzie wydarzyło się 30% ogółu wszystkich incydentów zbrojnych, tuż za nim
lokowała się jednak Galicja (28%), która wyprzedziła nie tylko Warszawę (14%),
lecz także Radom (25%). W dystrykcie krakowskim, mimo wiosennego nasilenia
się napadów, wydarzyło się ich jedynie 7%.
Jak już zostało wspomniane, w niemieckich sprawozdaniach policyjnych nie
ma „twardych” danych na temat proporcji pomiędzy aktywnością partyzancką
a przestępczością pospolitą. Historycy próbowali ustalić je już w latach sześćdziesiątych XX w., dochodząc jednak do rozbieżnych wniosków. Jedni z nich skłonni
byli przypisywać zdecydowaną większość „napadów i innych aktów przemocy”
bandom rabunkowym, podczas gdy drudzy uważali, że odpowiadały one za co najwyżej 25% incydentów zbrojnych36.
Odsetek akcji partyzanckich można próbować ustalić również na podstawie
niektórych informacji cząstkowych podawanych w dokumentach policyjnych
z praskiego archiwum. Z raportu sporządzonego po akcji „Werwolf” dowiadujemy
się na przykład, że od 1 do 15 lipca 1943 Polacy dokonali na terenie całego GG
364 napaści na okupanta i jego instytucje w tym:
W samej Warszawie najwięcej incydentów zbrojnych miało miejsce w listopadzie i grudniu
1943 r. Vide AAN, DRK, DSW, sygn. 202/II–44, „Kronika wydarzeń…”, s. 174, 204.
35
W. B o r o d z i e j, Terror i polityka, s. 106.
36
W. T u s z y ń s k i, Przebieg działań północno–lubelskiego zgrupowania Armii Ludowej w cza
sie niemieckiej akcji przeciwpartyzanckiej „Grosseinsatz Maigewitter” — maj 1944 r., „Wojskowy
Przegląd Historyczny”, 1963, nr 3–4, s. 116; K. R a d z i w o ń c z y k, Zagrożenie bezpieczeństwa,
s. 170–172.
34
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— 155 „napadów i mordów politycznych”;
— 129 „sabotaży, aktów przemocy i terroru”, na które składało się głównie
„niszczenie urządzeń państwowych, w tym zwłaszcza urzędów gminnych
(zniszczenie zbiorczych list mieszkańców, akt i rejestrów), urzędów pocztowych, łączy komunikacyjnych, mleczarń i innych zakładów”;
— 10 podpaleń gospodarstw niemieckich;
— 12 uszkodzeń linii kolejowych;
— 56 napadów rabunkowych i splądrowań „głównie na własne potrzeby
zaopatrzeniowe”;
— 2 ataków na więzienia, podczas których uwolniono 110 więźniów.
Działania te kosztowały życie 37 Niemców oraz 59 Polaków i Ukraińców
w ich służbie (odpowiednio 48 i 23 zostało rannych, a jednego i czterech uznano za
zaginionych). W tym samym okresie siły niemieckie w ramach „likwidacji band”
(Bandenvernichtung) zabiły 2132 osoby, wzięły do niewoli 5921, a 4257 zatrzymały
(Festgenommene). „Ewakuowanych”, co w nazistowskim języku oznaczało „wysiedlonych”, zostało 43 491 Polaków. Podczas operacji „Werwolf” Niemcy stracili
kolejnych 23 zabitych, siedmiu rannych i sześciu zaginionych, a ich cudzoziemskie oddziały pomocnicze dwóch zabitych, dwóch rannych i dwóch zaginionych37.
Na podstawie przedstawionych powyżej danych można oszacować, że w całym
lipcu 1943 r. w GG mogło dojść do ok. 730 incydentów zbrojnych o charakterze
politycznym. Stanowiły one zatem 13% ogólnej liczby „napadów rabunkowych
i innych aktów przemocy” zarejestrowanych w tym właśnie miesiącu, co wyznacza
przybliżone proporcje pomiędzy rozmiarami oporu zbrojnego a skalą przestępczości pospolitej. W całym badanym okresie wskaźnik ten był zapewne jeszcze niższy,
biorąc pod uwagę fakt, że lato 1943 r. stanowiło czas wyjątkowo intensywnych
działań partyzanckich. Wydaje się prawdopodobne, że w latach 1940–1944 na
jedną wymierzoną w Niemców akcję o motywach politycznych przypadało przeciętnie co najmniej dziesięć pospolitych napaści rabunkowych, których ofiarami
padali Polacy.
W kontekście rozważań dotyczących proporcji pomiędzy działalnością partyzancką a pospolitym bandytyzmem warto także przytoczyć dane dotyczące wielkości grup, które dokonywały napadów. Mają one charakter wycinkowy i dotyczą
sytuacji w dystryktach radomskim i lubelskim w dniach od 10 do 13 września
1943 (tab. 6). Autorzy raportu na ten temat podają liczby napadów przypisywanych grupom różnych wielkości, jako osobną kategorię wyszczególniając „bandy
większe” liczące ponad 20 osób38. Liczebność tę Niemcy postrzegali prawdopodobnie jako granicę, powyżej której zaczynały się przypadki szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa w okupowanej Polsce. Jak
37

NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 270–271, raport dowódcy ds. zwalczania band przy reichsführerze SS i dowódcy policji niemieckiej z 2 sierpnia 1943.
38
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 69, raport szefa sztabu OrPo w GG z 15 września 1943.
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łatwo można obliczyć, w czterech wspomnianych dniach grupy te dokonały łącznie 73 napadów, tzn. 11% wszystkich odnotowanych wówczas w obu dystryktach
incydentów.
Tabela 6. Liczby „napadów i bandyckich aktów przemocy” 10–13 września 1943
w zależności od wielkości „band”
Wielkość
Grupy
mniejsze

Grupy
większe

dystrykt radomski

dystrykt lubelski

1–5 ludzi

173

127

300

Ogółem
45%

6–20 ludzi

113

176

289

44%

21–30 ludzi

4

29

33

5%

31–50 ludzi

5

11

16

2,5%

51–70 ludzi

2

6

8

1%

100 ludzi

2

12

14

2%

150 ludzi
Razem

0

2

2

0,5%

299

363

662

100%

Źródło: Vide przypis 38.

Wykres 3. Niemieckie straty bezpowrotne w GG 1940–1944
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Inne niemieckie szacunki na temat wielkości „band” w dystrykcie lubelskim
stwierdzają, że w lipcu 1943 r. grupy liczące powyżej 20 osób odpowiadały za
8% incydentów. W lutym i czerwcu 1944 r. — a więc w okresie, gdy na terenie
tym nasiliły się działania partyzantki radzieckiej — współczynnik ten wzrósł do
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ok. 20%39. Jeśli przyjmiemy, że granicę pomiędzy bandami rabunkowymi a oddziałami partyzanckimi wyznaczała właśnie taka liczebność, akcje zbrojne o podłożu
politycznym stanowiły w 1943 r. nie więcej niż 8–11%, a w miesiącach poprzedzających nadejście frontu współczynnik ten wzrósł mniej więcej dwukrotnie. Jest to
oczywiście rozróżnienie umowne i przybliżone. W praktyce występować mogły
zarówno większe grupy przestępcze, jak i mniejsze oddziałki partyzanckie, ale nie
powinno to zasadniczo wpływać na statystyczny obraz zjawiska.
Z raportów sytuacyjnych z jesieni 1944 r. wynika, że Niemcy z dużym zaniepokojeniem obserwowali rozrost „band”, wiążąc to zjawisko przede wszystkim
ze skoordynowaną działalnością partyzantki radzieckiej. Wyższy dowódca SS
i policji w GG informował Himmlera o sytuacji we wrześniu: „W ciągu miesiąca
coraz bardziej zauważalna stała się coraz silniejsza infiltracja [Durchsetzung] band
przez sowiecko–rosyjskich przywódców band i bandytów, którzy zostali zrzuceni
jako spadochroniarze na tyłach armii i tam łączą komunistyczne grupy bandyckie
w wielkie bandy. Zaopatrzenie band w broń, amunicję, materiały wybuchowe, elementy uzbrojenia i umundurowania, urządzenia nadawcze i odbiorcze dokonywane
jest z powietrza na coraz większą skalę”40. W efekcie zwiększającej się aktywności partyzantki radzieckiej działające w GG grupy znajdowały się — zdaniem
niemieckich czynników policyjnych — pod coraz silniejszym wpływem haseł
komunistycznych i „nawet bandy znane jako »narodowo–polskie«, które wcześniej
powstrzymywały się przed atakowaniem niemieckich sił porządkowych, brały
w miesiącu sprawozdawczym udział w napadach i aktach sabotażu przeciwko interesom niemieckim”41.
W tym samym dokumencie czytamy: „Zwalczanie band przebiegało skrajnie
ciężko. […] W miesiącu sprawozdawczym możliwe było wprawdzie zadanie bandom […] strat, bądź rozproszenie grup bandyckich. Do doszczętnego zniszczenia [przeciwnika — P.M.M.] nie mamy jednak wystarczających sił”42. Słowa te
dobrze podsumowują ogólną sytuację Niemców w GG, stojących po 1942 r. twarzą
w twarz z coraz bardziej narastającym oporem.
NIEMIECKIE STRATY OSOBOWE
W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE

Podobnie jak dane na temat „napadów rabunkowych i innych aktów przemocy”, tak i informacje dotyczące strat ponoszonych przez Niemców w GG są
39

K. R a d z i w o ń c z y k, Zagrożenie bezpieczeństwa, s. 164–165.
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 280–281, raport wyższego dowódcy SS i policji w GG
z 16 października 1944.
41
Ibidem, k. 282.
42
Ibidem, k. 281.
40
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rozproszone w kilku różnych raportach, a ich analiza wymaga dość żmudnej agregacji43. Obejmują one okres od stycznia 1940 do listopada 1944 r., dla tego ostatniego roku kalendarzowego mają jednak charakter niepełny, gdyż z nieznanych
przyczyn brakuje danych za maj, czerwiec i grudzień. W zestawieniach pominięto
też zupełnie straty poniesione przez Niemców podczas tłumienia powstania warszawskiego, zapewne dlatego, że potraktowano je jako część regularnych działań
zbrojnych, a nie operację policyjną (w statystykach za sierpień 1944 r. zaznaczono,
że obejmują one wyłącznie dystrykty radomski i krakowski).
Statystyki strat uwzględniają zwykle liczby zabitych i rannych, a w niektórych
przypadkach również zaginionych w akcji, przeważnie z podziałem na kolejne
miesiące i poszczególne dystrykty, a także różne formacje: Schupo i żandarmerię, policyjne siły pomocnicze, Wehrmacht oraz policję nieniemiecką (tzn. polską policję granatową i jednostki ukraińskie). Sporadycznie podają również liczbę
zabitych cywilnych Reichs– i Volksdeutschów. Zdarzają się jednak od tej reguły
wyjątki. Jeden z raportów przedstawia bowiem zbiorcze dane dla pierwszego
i trzech wybranych miesięcy drugiego półrocza 1943 r., dodatkowo wyszczególniając straty w operacji „Werwolf” i podczas walk z radzieckim zgrupowaniem
partyzanckim Kowpaka. Nie jest przy tym jasne, czy te ostatnie dwie pozycje
zostały wliczone do danych, które w innym raporcie podane zostały w ujęciu miesięcznym. Jeszcze inne zestawienia ograniczają się do wyliczenia strat żandarmerii
i Schupo w 1942 r., prezentując je za to bardzo szczegółowo, bo ze wskazaniem
przyczyn śmierci funkcjonariuszy44.
Pewnym mankamentem omawianych statystyk jest to, że w niektórych raportach straty podawano w ujęciu rocznym, a w innych według inaczej wyznaczonych
okresów. Powoduje to częściowe „niezazębianie się” danych i konieczność dokonywania dość uciążliwych przeliczeń, które nie zawsze dają w pełni wiarygodne
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 64, raport dowódcy OrPo w GG z 25 marca 1943, zał. 3
„Verluste im Kampf mit Bolschewisten, Banditen und Verbrechern für die Zeit vom Juli 1942 bis
Februar 1943”; k. 65–67, raport dowódcy Schupo w GG z 25 stycznia 1944; k. 133, zestawienie
„Eigene Verluste im Kampf mit Bolschewisten, Banditen und Verbrechern im Jahre 1940/1941”, b.d.;
k. 135, zestawienie „Verluste im Kampf mit Bolschewisten, Banditen und Verbrechern im Jahr 1942”,
b.d.; k. 137, zestawienie „Verluste im Kampf mit Bolschewisten, Banditen u. Verbrechern im Monat
April 1943”, b.d.; k. 228–230, zestawienie strat w roku 1943, brak tytułu, b.d.; k. 255, pismo dowódcy
SiPo i SD w GG z 30 kwietnia 1944, zał. 2c „Eigene Verluste vom 1. März 1943 bis einschl. 30 April
1944; k. 276–277, raport wyższego dowódcy SS i policji w GG z 24 września 1944, zał. 1 „Juli 1944”
i „August 1944”; k. 292, raport sytuacyjny dowódcy OrPo w GG z 22 października 1944, zał. „Verluste,
Unfälle u. Krankenstand i.d. Zeit v. 1–30 September 1944”; k. 298, raport sytuacyjny dowódcy OrPo
w GG z 22 listopada 1944, zał. „Verluste, Unfälle u. Krankenstand i.d. Zeit v. 1–31.10.1944”; k. 305,
raport sytuacyjny dowódcy OrPo w GG z 20 grudnia 1944, zał. „Verluste, Unfälle u. Krankenstand i.d.
Zeit v. 1–30 November 1944”; k. 308, raport sytuacyjny dowódcy OrPo w GG z 8 grudnia 1944, zał. 1
„Gesamtverluste”.
44
Ibidem, k. 141, zestawienia „Verlustliste für das Jahr 1942 (Gendarmerie) ” b.d. oraz
„Schutzpolizei” z 14 stycznia 1943.
43
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wyniki45. Nie wyklucza to jednak możliwości określenia ogólnej wielkości strat
niemieckich w GG w całym okresie od 1 stycznia 1940 do 30 listopada 1944.
Zostały one przedstawione w tabeli 7.
Tabela 7. Niemieckie straty osobowe w Generalnym Gubernatorstwie, 1940–1944
Okres

Zabici i zaginieni
Niemcy

1 I 1940 — 31 XII 1940

Ranni

cudzoziemskie
jednostki pomocnicze

13

Niemcy

cudzoziemskie jednostki
pomocnicze

19

14

26

1 I 1941 — 31 XII 1941

27

24

21

38

1 I 1942 — 31 XII 1942

133

97

206

110

1 I 1943 — 31 XII 1943

681

581

762

399

1 I 1944 — 30 IV 1944
1 VII 1944 — 30 XI 1944

530

274

709

76

1384

990

1717b

649c

Łącznie

Uwagi: a na podstawie innych raportów 962;
innych raportów 737.

b

a

na podstawie innych raportów 1858;

c

na podstawie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 43. Nie
uwzględnione zostały w nim straty poniesione podczas tłumienia powstania warszawskiego.

Nie są to dane kompletne, nie uwzględniają bowiem — jak już zostało powiedziane wcześniej — strat z maja, czerwca i grudnia 1944 r. Począwszy od marca
1943 r. w meldunkach zbiorczych nie wykazywano ponadto strat Wehrmachtu,
które zapewne raportowane były osobno przez czynniki wojskowe46. Prezentowane
w tabeli dane obejmują jednak zdecydowaną większość okresu okupacji i — niezależnie od pewnych nieścisłości — dokumentują rzeczywistą skalę niemieckich
strat, która okazuje się znacznie mniejsza niż powszechnie sądzono. W ciągu 57 miesięcy okupacji, dla których zachowały się statystyki, III Rzesza straciła w GG
bezpowrotnie 2374 żołnierzy i funkcjonariuszy, wśród których jedynie 1384 stanowili Niemcy, natomiast 990 było przeważnie Ukraińcami i Polakami służącymi

Dysponujemy pełnymi i, jak się wydaje, całkowicie wiarygodnymi danymi rocznymi dla lat
1940–1943. Straty dla roku 1944 (bez maja, czerwca i grudnia) można wyliczyć, zestawiając ze sobą
wartości podawane w różnych raportach. Uzyskane w ten sposób wyniki należy jednak traktować jako
przybliżone, gdyż wykazują one niekiedy rozbieżności w stosunku do liczb uzyskanych z agregacji
danych pochodzących z innych zestawień.
46
W zestawieniach strat z tego okresu brak jest na ogół pozycji „Wehrmacht”. Wyjątek stanowi
dokument dotyczący kwietnia 1943 r., w którym wykazano śmierć ośmiu żołnierzy Wehrmachtu. Vide
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 137, zestawienie „Verluste im Kampf mit Bolschewisten, Banditen
u. Verbrechern im Monat April 1943”, b.d.
45
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w posiłkowych formacjach policyjnych47. Dalszych 1717 Niemców i 649 funkcjonariuszy sił pomocniczych zostało rannych. Liczby te uznać można za dolną granicę
w pełni potwierdzonych niemieckich strat osobowych podczas okupacji.
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli 7 można też z dość dużym
prawdopodobieństwem oszacować całość strat niemieckich sił okupacyjnych
w GG poniesionych w czasie okupacji. Zakładając, że w maju i czerwcu 1944 r.
były one zbliżone do tych z lipca tego samego roku, dla którego dysponujemy
precyzyjnymi liczbami, a w grudniu podobne jak w listopadzie, możemy obliczyć,
że od początku 1940 do końca 1944 r. w służbie okupanta zginęło ok. 3 tys. osób
w tym ok. 1600 Niemców. Rannych mogło zostać w sumie ok. 2100 Niemców
i 800 funkcjonariuszy sił pomocniczych. Jeśli przyjmiemy ponadto, że proporcja
strat ponoszonych przez jednostki policyjne i Wehrmacht wykazywała po 1 marca
1943 tendencję rosnącą w stosunku do okresu wcześniejszego, należy założyć, że
na terenie GG zginęło po tej dacie jeszcze co najmniej 400–500 niemieckich żołnierzy. Daje to łącznie liczbę 2000–2100 zabitych Niemców oraz 1800 Ukraińców,
Polaków i przedstawicieli innych narodowości służących w nieniemieckich formacjach policyjnych. Zdecydowanie przesadzone są więc szacunki, zgodnie z którymi na samej tylko Lubelszczyźnie zginąć miało w czasie okupacji kilka tysięcy
Niemców48.
Nie można oczywiście stwierdzić, że z rąk polskich zginęło w czasie wojny
jedynie 2100 Niemców już choćby dlatego, że analizowane statystyki nie obejmują
w ogóle ziem wcielonych do Rzeszy i wschodnich obszarów II Rzeczypospolitej,
nie uwzględniają też niemieckich strat poniesionych w regularnych działaniach
zbrojnych we wrześniu 1939 r. czy w czasie powstania warszawskiego. Z drugiej
strony wśród 2100 Niemców zabitych w GG znajdują się również polegli w walkach z partyzantką radziecką — wiadomo na przykład, że sama operacja przeciwko
zgrupowaniu Kowpaka kosztowała życie czterech niemieckich oficerów oraz 137
podoficerów i szeregowych żołnierzy lub funkcjonariuszy, a czterech dalszych
uznano za zaginionych. Liczby te nie obejmują przy tym strat poniesionych przez
Niemców w 1944 r., gdy kowpakowcy przemieścili się z Galicji na teren dystryktu
lubelskiego49.
47

W stratach bezpowrotnych zawierają się też uznani za zaginionych, których w statystykach policyjnych zaczęto wyszczególniać, niekonsekwentnie zresztą, dopiero w 1943 r. Według nich w całym
1943 i przez pięć miesięcy 1944 r., dla których dysponujemy odpowiednimi danymi, zaginęło
99 Niemców i 388 funkcjonariuszy formacji pomocniczych. Nieproporcjonalnie duża liczba tych
ostatnich wskazuje, że część z nich dokonała dezercji. Miały one miejsce zwłaszcza wśród żołnierzy
tzw. Ostlegionów składających się z jeńców radzieckich i dochodziło do nich przy okazji operacji wymierzonych w czerwoną partyzantkę. Zwracał na to uwagę raport wyższego dowódcy SS i policji
w GG z 16 października 1944, vide NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 280. Cf. B. H i l l e b r a n d t,
Partyzantka na Kielecczyźnie 1939–1945, Warszawa 1970, s. 109–110.
48
Z. M a ń k o w s k i, Między Wisłą a Bugiem, s. 468.
49
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 66, raport dowódcy Schupo w GG z 25 stycznia 1944. Cf.:
A. G o g u n, Partyzanci Stalina na Ukrainie. Nieznane działania 1941–1944, Warszawa 2010, s. 106–109.
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Notabene dane dotyczące obławy na oddział Kowpaka pozwalają również zbadać, jak kształtowały się proporcje pomiędzy stratami bojowymi Niemców a tymi
poniesionymi przez ich przeciwników. Biorąc pod uwagę, że w operacji tej poległo 641 radzieckich partyzantów50, współczynnik ów wynosił 1:4,3. Trzeba jednak
pamiętać, że w tym przypadku walczono z jednym z największych i najbardziej
doświadczonych zgrupowań czerwonej partyzantki, straty zadawane Niemcom
przez inne grupy były więc zapewne na ogół niższe. Na podstawie zestawień strat
w całym GG, które posłużyły do opracowania tabeli 7, a także łącznej liczby ofiar
operacji antypartyzanckich zamieszczonej w tabeli 11, możemy wyliczyć, że od
lipca 1942 do listopada 1944 r. na jednego poległego Niemca przypadało przeciętnie prawie 12 zabitych przeciwników. Współczynnik ten jest jednak z pewnością
zawyżony, gdyż okupanci nagminnie zaliczali do partyzantów zamordowaną ludność cywilną.
Dane zamieszczone w tabeli 7 pozwalają także przeanalizować dynamikę niemieckich strat w GG. Wyraźnie widoczna tendencja wzrostowa staje się jeszcze
bardziej wyrazista, kiedy dla poszczególnych okresów wyliczymy średnie miesięczne (tab. 8).
Tabela 8. Średnie miesięczne niemieckich strat osobowych
w Generalnym Gubernatorstwie, 1940–1944
Okres

Średnia
miesięczna

Liczba zabitych i zaginionych
przypadających na
1000 incydentów zbrojnych

27

2,25

14,5

1 I 1941 — 31 XII 1941

51

4,25

17,1

1 I 1942 — 31 XII 1942

230

19,2

19,5

1 I 1943 — 31 XII 1943

1262

105,2

21,8

804

89,3

b.d.

1 I 1940 — 31 XII 1940

1 I 1944 — 30 IV 1944
1 VII 1944 — 30 XI 1944

Liczba zabitych
i zaginionych

Uwaga: Wśród zabitych i zaginionych uwzględniono zarówno Niemców, jak i członków nieniemieckich formacji policyjnych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 43.

Łatwo zauważyć, że w pierwszych kilkunastu miesiącach okupacji Niemcy
mogli czuć się w GG względnie bezpiecznie. W 1940 r. tracili tam każdego miesiąca przeciętnie tylko nieco ponad dwóch ludzi. Były to straty niewiele większe
niż liczba funkcjonariuszy polskiej Policji Państwowej, którzy w drugiej połowie

50

NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 65, raport dowódcy Schupo w GG z 25 stycznia 1944.
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lat trzydziestych corocznie ginęli na służbie w czasie pokoju51. Rok później straty
niemieckie wzrosły wprawdzie dwukrotnie, ale wciąż jeszcze nie przekraczały
poziomu alarmowego. (Dla porównania w stosunkowo niespokojnym roku 1924
poległo w Polsce na służbie 78 policjantów). Dopiero począwszy od 1942 r., kiedy
niemieckie straty zwiększyły się czteroipółkrotnie, sytuacja zaczęła wyraźnie
wymykać się okupantowi spod kontroli. Potwierdził to tylko rozwój wypadków
w roku 1943, gdy zginęło pięć i pół razy więcej niemieckich żołnierzy i funkcjonariuszy sił policyjnych niż rok wcześniej. Każdego miesiąca Niemcy tracili
wtedy średnio 105 ludzi — więcej niż trzech dziennie. Taki poziom strat utrzymał
się prawdopodobnie również w 1944 r., a nieco niższy współczynnik miesięczny
wynika z braku danych dla maja i czerwca tego roku, kiedy zgodnie z prawidłowością występującą w latach wcześniejszych tradycyjnie nasilały się działania
partyzanckie.
Co oczywiste przedstawiona powyżej dynamika strat okupanta miała źródło
w gwałtownie narastającej w latach 1942–1943 liczbie „napadów rabunkowych
i innych aktów przemocy”, które to zjawisko zostało omówione w pierwszej części tego artykułu. Kiedy jednak, wykorzystując dane z tabel 1 i 7, obliczymy, ilu
Niemców i członków formacji pomocniczych ginęło w przeliczeniu na tysiąc incydentów zbrojnych, okaże się, że w kolejnych latach wojny współczynnik ten wzrastał bardzo powoli. O ile w bardzo spokojnym roku 1940 na każdy tysiąc napadów
przypadało ok. 15 poległych Niemców, o tyle w bardzo „gorącym” 1943 r. było ich
prawie 22. Mierzona tymi liczbami skuteczność ataków na okupanta zwiększyła
się zatem wprawdzie o połowę, lecz utrzymywała się wciąż na stosunkowo niskim
poziomie.
Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie takiego stanu rzeczy to systematyczne udoskonalanie przez okupanta taktyki zwalczania partyzantki, które
nastąpiło po okresie początkowego zaskoczenia w 1942 r. Podwojenie stanów
garnizonów policyjnych w dystryktach radomskim i lubelskim, tworzenie sieci
warownych posterunków i kolonii, dyslokowanie w zagrożonych rejonach dużych
oddziałów Wehrmachtu i ich udział w operacjach antypartyzanckich przyczyniały
się do ograniczenia strat wśród niemieckich formacji policyjnych52. Niemców
ginęło poza tym relatywnie mniej, ponieważ od 1943 r. unikali zapuszczania się
w niebezpieczne okolice, przez co de facto utracili pełną kontrolę (przede wszystkim nocami) nad dużą częścią wiejskich i leśnych obszarów GG.

W 1935 r. na służbie zginęło w Polsce 25 policjantów, w 1936 — 17, w 1938 — 29, a w 1939 do
wybuchu wojny — 15. Vide Wykaz funkcjonariuszy formacji policyjnych poległych w kraju w latach
1915–1939, <http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/wykazfunkcjonariuszyformacjipolicyjnych-poleglychw-kraju-w-latach-1915-1939/> [dostęp: 3 lipca 2016].
52
B. H i l l e b r a n d t, Partyzantka na Kielecczyźnie, s. 100–109.
51
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Tabela 9. Straty niemieckie w poszczególnych dystryktach
Generalnego Gubernatorstwa, 1940–1943
Okres

GG ogółem

Dystrykty
krakowski
Zabici

Ranni

warszawski
Zabici

Ranni

radomski
Zabici

Ranni

lubelski
Zabici

Ranni

Galicja
Zabici

Ranni

Zabici

Ranni

1940

5

8

6

5

8

25

8

9

0

0

27

45

1941

15

7

9

16

6

25

17

11

4

0

51

59

1942

21

27

51

87

31

40

117

138

14

24

234

316

I–II , IV 1943

12

15

37

56

56

47

77

103

8

5

190

226

Ogółem

53

57

103

164

101

137

219

261

26

29

502

646

Uwagi: Kategoria „zabici” obejmuje również osoby uznane za zaginione. W tabeli uwzględniono
zarówno Niemców, jak i członków nieniemieckich formacji policyjnych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 43.

Na podstawie raportów policyjnych możemy ustalić jedynie chronologicznie
niepełny obraz „geografii” ponoszonych przez Niemców strat, nie dysponujemy
bowiem szczegółowymi danymi z poszczególnych dystryktów dla kluczowego
okresu od wiosny 1943 r. do końca okupacji. Informacje z wcześniejszych lat,
które zostały zamieszczone w tabeli 9, można jednak uznać za dość reprezentatywnie odzwierciedlające tendencje występujące w czasie całej wojny. Dane te
potwierdzają, że najbardziej niebezpieczny z niemieckiego punktu widzenia był
dystrykt lubelski, gdzie zginął więcej niż co trzeci z poległych w GG żołnierzy
i funkcjonariuszy sił okupacyjnych53. Na drugim miejscu w tym rankingu plasowały się ex aequo dystrykty warszawski i radomski (na każdy z nich przypadało
po ok. 20% niemieckich strat bezpowrotnych), a na czwartym krakowski (11%).
Najspokojniejsza sytuacja panowała w Galicji, gdzie zginęło jedynie 5% Niemców.
Obraz ten jest w ogólnym zarysie zgodny z regionalnym zróżnicowaniem liczby
incydentów zbrojnych, którego uwarunkowania zostały omówione wcześniej.
Pewne różnice, które obserwujemy, na przykład wyraźnie niższy odsetek strat niż
„napadów” w przypadku Galicji, wynikają zapewne z braku pełnych danych na
temat całego okresu okupacji.
Przyjrzyjmy się teraz, które z formacji okupacyjnych ponosiły w GG największe straty. Ukazuje to tabela 10 obejmująca również, w ślad za niemieckimi
statystykami, funkcjonariuszy cudzoziemskich formacji policyjnych, a dla pewnych okresów także Reichs– i Volksdeutschów (dla zachowania spójności te dwie

Z raportów komendanta OrPo w Lublinie wynika, że w 1943 r. na terenie tego dystryktu poległo
w walce 285 Niemców, 449 zostało rannych (w następstwie czego 10 później zmarło), a 11 zaginęło
w akcji. Straty formacji cudzoziemskich wyniosły tam odpowiednio 124, 99 (4) i 20 ludzi. Vide
W. Z y ś k o, Z dziejów ruchu oporu, dok. 1, s. 234–235.
53
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ostatnie grupy nie zostaną jednak uwzględnione w dalszej analizie). Także to
zestawienie nie jest pełne, gdyż jak łatwo zauważyć, w raportach brakuje danych
dla pięciu miesięcy 1944 r., co wyjaśnia także, dlaczego łączne wartości strat nie
zgadzają się z liczbami prezentowanymi w tabeli 7. Ponadto, jak już było wzmiankowane, począwszy od wiosny 1943 r. w statystykach policyjnych nie podawano
strat Wehrmachtu, chociaż jego udział w akcjach pacyfikacyjnych systematycznie
wówczas wzrastał54.
Tabela 10. Niemieckie straty bezpowrotne w Generalnym Gubernatorstwie
z podziałem na formacje, 1940–1944
Okres

Schupo
policja
i żandarmeria pomocnicza

Wehrmacht

policja
Reichs– i
nieniemiecka Volksdeutsche

1 I 1940 — 31 XII 1940

9

3

0

14

1

1 I 1941 — 31 XII 1941

5

2

8

24

12

1 I 1942 — 31 XII 1942

85

15

33

97

b.d.

1 I 1943 — 30 IV 1944

807

72

21a

559

1 IX 1944 — 30 XI 1944
Łącznie

52a

157

0

b.d.

54

b.d.

1063

92

62

748

65

Uwaga: a Dane niepełne. Z raportów komendanta OrPo w Lublinie wynika, że na terenie tamtejszego
dystryktu od 1 stycznia 1943 do 31 maja 1944 poległo lub zaginęło 353 żołnierzy Wehrmachtu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisie 43.

Gdy mimo powyższych ograniczeń pokusimy się o analizę ilościową danych
zamieszczonych w tabeli 10, zauważymy przede wszystkim, że 38% strat ponoszonych przez okupanta w GG to funkcjonariusze pomocniczych formacji policyjnych narodowości innych niż niemiecka. Na podstawie tabeli 7, która obejmuje
nieco dłuższy okres, wyliczyć można, że stanowili oni blisko 42% poległych.
Mogli to być Ukraińcy, inni żołnierze tzw. Ostlegionów, ale także polscy policjanci
„granatowi”. Innymi słowy ok. 40% zabitych w służbie okupanta nie było wcale
Niemcami. Co więcej dużą ich część stanowili z pewnością Polacy.
Druga konkluzja dotyczy strat poszczególnych formacji. Nie ulega wątpliwości, że główny ciężar walki z polskim podziemiem zbrojnym ponosiły Schupo
i żandarmeria, na które przypadało 54% ogółu funkcjonariuszy i żołnierzy sił
okupacyjnych poległych w GG w latach 1940–1944 (wliczając formacje cudzoziemskie) i aż 87% strat wśród etnicznych Niemców. Członkowie niemieckich
pomocniczych jednostek policyjnych stanowili wśród zabitych 3,2% (8% wśród
Niemców), a żołnierze Wehrmachtu zaledwie 3% (5% wśród Niemców). Nawet

54

Cz. M a d a j c z y k, Polityka III Rzeszy, t. II, s. 265–266.
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zakładając, że po 1 marca 1943 zwiększył się udział regularnych sił zbrojnych
w zwalczaniu partyzantki i poległo wtedy jeszcze co najmniej 400–500 niemieckich żołnierzy, których nie uwzględniają analizowane statystyki, możemy oszacować, że udział Wehrmachtu w stratach poniesionych przez okupanta na terenie
Generalnego Gubernatorstwa nie przekroczył 30%55. Najwyraźniej Wehrmacht nie
stanowił głównego celu polskich ataków, a z drugiej strony był na nie mniej narażony, choćby dlatego, że znacznie rzadziej brał udział w akcjach pacyfikacyjnych
i operacjach antypartyzanckich, przynajmniej do przełomu 1943 i 1944 r., kiedy —
jak zostało już powiedziane — najpierw faktycznie, potem zaś i formalnie przejął
to zadanie od sił policyjnych56.
OFIARY NIEMIECKICH DZIAŁAŃ ODWETOWYCH
I POLICYJNYCH

Dane na temat liczby ofiar niemieckich represji, które znaleźć można w raportach policyjnych przechowywanych w Pradze, w przeciwieństwie do omawianych wcześniej zestawień dotyczących incydentów zbrojnych i strat okupanta
budzą miejscami pewne wątpliwości. Wyrywkowe porównanie z przytaczanymi
w literaturze przedmiotu źródłami polskimi ujawnia rozbieżności, które nakazują
zastanowić się, czy niemieckie statystyki nie zaniżały skali terroru albo na skutek celowego przemilczania części zbrodni przez lokalne organa policyjne, albo
z braku skrupulatności w rejestrowaniu zamordowanych Polaków57. Skali tych
przekłamań nie da się dziś jednoznacznie ustalić, prawdopodobnie jednak — jak
zostanie jeszcze wyjaśnione — nie była ona bardzo istotna.
Dane na temat ofiar niemieckich represji mają również najbardziej fragmentaryczny charakter ze wszystkich dotychczas omawianych. W sposób ciągły obejmują one jedynie okres od połowy 1942 do końca marca 1944 r.58 Dysponujemy
Według raportów komendanta OrPo w Lublinie w 1943 r. na terenie tamtejszego dystryktu zginęło łącznie 134 żołnierzy Wehrmachtu, co stanowiło 44% tamtejszych niemieckich strat bezpowrotnych, a od stycznia do maja 1944 r. kolejnych 219. Vide W. Z y ś k o, Z dziejów ruchu oporu, dok. 1,
9–12, s. 235, 250–257.
56
Raporty policyjne dokumentują, że również po lutym 1944 r. działania antypartyzanckie prowadzone były w praktyce siłami mieszanymi Schupo i Wehrmachtu. Vide NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–
1944, k. 288–290, raport sytuacyjny dowódcy OrPo w GG z 22 października 1944; k. 294–296, raport
sytuacyjny dowódcy OrPo w GG z 22 listopada 1944.
57
Np. w dystrykcie radomskim w lipcu 1942 r. Niemcy zamordowali co najmniej 80 osób, podczas gdy w statystykach policyjnych (vide tabela 13) figuruje liczba 20, dla września tego samego roku są to odpowiednio liczby 39 i 22; R. S e i d e l, Deutsche Besatzungspolitik, s. 196–199.
58
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 265; raport dowódcy OrPo w GG z 25 marca 1943, zał. 2
„Erfolge im Kampf mit Bolschewisten, Banditen und Verbrechern für die Zeit vom Juli 1942 bis
Februar 1943”; k. 65, raport dowódcy Schupo w GG z 25 stycznia 1944; k. 230, zestawienie strat w ro55
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też odpowiednimi liczbami z lipca–sierpnia i listopada 1944 r.59, ale podobnie jak
statystyki niemieckich strat pomijają one stłumienie powstania warszawskiego, co
zasadniczo wpływa w tym przypadku na ogólny obraz sytuacji. Dane na temat
liczby ofiar niemieckich represji policyjnych w całym 1942 r. podaje natomiast
najprawdopodobniej zestawienie wytworzone po 16 stycznia 1943, które niestety
zachowało się tylko fragmentarycznie i bez opisu, w związku z czym zostanie
przez nas pominięte w większości dalszych analiz60.
Brak danych na temat pierwszych dwóch i pół roku okupacji nie pozwala
uwzględnić prowadzonych wówczas na szeroką skalę przez okupanta represji
prewencyjnych, w tym m.in. akcji AB. Jeśli więc chcielibyśmy wskazać możliwie adekwatną charakterystykę podawanych w raportach informacji, należałoby
je określić jako liczby ofiar niemieckich działań policyjnych i odwetowych.
Obejmują one osoby zabite i zamordowane w ramach operacji antypartyzanckich,
ale także — jak należy sądzić — członków podziemia poległych podczas akcji
sabotażowych i dywersyjnych, prób aresztowania itp.
Zagregowane na podstawie raportów dane przedstawione zostały w tabeli 11,
w której ofiary niemieckich represji podzielono na „partyzantów”, „pozostałe
ofiary” oraz „aresztowanych i zakładników”. Pierwsza z tych kategorii obejmuje
wszystkich, których autorzy sprawozdań określali jako „sprawców” (Täter), „poległych” (Gefallene), „bolszewików i bandytów” (Bolschewisten und Banditen) lub
„martwych wrogów” (Feindtote). Należy sądzić, że byli to polegli w walce partyzanci, członkowie podziemia a niekiedy zapewne też pospolici przestępcy. W drugiej uwzględniono „osoby specjalnie potraktowane” (Sonderbehandelte) oraz
„załatwione” (Erledigte), czyli zamordowanych cywilów, w jednym z dokumentów
nazywanych też „pomocnikami” (Helfer) bądź „poplecznikami” (Helfershelfer)
partyzantów. Jak można wnioskować z tego samego raportu, dotyczącego niestety
tylko trzech letnich miesięcy 1943 r., jako odrębne grupy ofiar Niemcy wyszczególniali „Żydów [zabitych] w związku ze zwalczaniem band” (Juden mit Verbindung
mit Bandenbekämpfung) oraz „zakładników zatrzymanych/rozstrzelanych podczas ucieczki” (Geiseln festgenommen/auf der Flucht erschossen)61. Obecność
ku 1943, brak tytułu, b.d.; k. 244, zestawienie „Erfolge in der Bandenbekämpfung in der Zeit vom
1.1.1944 bis 31.3.1944” z 18 kwietnia 1944.
59
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 276–277, raport wyższego dowódcy SS i policji w GG
z 24 września 1944, zał. 1 „Juli 1944” oraz „August 1944”; k. 308, raport sytuacyjny dowódcy OrPo
w GG z 8 grudnia 1944, zał. 1 „Gesamtverluste”.
60
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 68. Podano tam następujące liczby zabitych i zamordowanych w poszczególnych dystryktach: krakowski — 294, warszawski — 1100, radomski — 799, lubelski — 13 422, Galicja — 751; ogółem w całym GG — 16 366. Ta ostatnia liczba jest zbieżna z danymi, które przytacza Cz. M a d a j c z y k, Polityka III Rzeszy, t. II, s. 240. W innych opracowaniach
można jednak znaleźć odmienne informacje, na przykład aż 1764 zabitych i zamordowanych w dystrykcie radomskim. Vide R. S e i d e l, Deutsche Besatzungspolitik, s. 199.
61
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 184–186, raport dowódcy OrPo w dystrykcie lubelskim
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obu tych kategorii każe przypuszczać, że do „osób specjalnie potraktowanych”
nie doliczano również w pozostałych zestawieniach ukrywających się we wsiach
lub lasach Żydów, zamordowanych przy okazji operacji antypartyzanckich, ani
„zastrzelonych podczas ucieczki” zakładników. Wynikałoby z tego, że raportowane liczby cywilnych ofiar operacji policyjnych dotyczą wyłącznie ludności
etnicznie polskiej zamordowanej na miejscu, bez uwzględnienia późniejszego losu
zakładników i aresztowanych, spośród których cześć mogła zginąć później nie
tylko „podczas ucieczki”, lecz także w egzekucjach, więzieniach, obozach koncentracyjnych itp.
Tabela 11. Ofiary niemieckich represji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942–1944
Okres

Zabici w walce i zamordowani

Aresztowani i zakładnicy

partyzanci

pozostałe ofiary

VII 1942

706

643

582

VIII 1942

560

377

337

IX 1942

346

372

355

X 1942

447

644

369

XI 1942

850

304

284

XII 1942

1022

545

402

I–VI 1943

8494

4554

20 536

VII 1943

2917

1961

5215

VIII 1943

2420

1474

5595

IX 1943

1123

863

1510

X 1943

523

1222

2758

XI 1943

1143

1135

4230

XII 1943

419

1428

2061

I–III 1944

3219

1739

10 696

VII 1944

675

376

3344

VIII 1944

186

163

636

XI 1944

475

220

916

25 525

18 020

59 826

Łącznie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisach 58 i 59.

z 26 sierpnia 1942. Według tego dokumentu od 1 czerwca do 24 sierpnia 1942 podczas akcji policyjnych zamordowano tam 306 ukrywających się Żydów i 397 zakładników.
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Wykres 4. Liczba ofiar niemieckich akcji odwetowych
w stosunku do liczby incydentów zbrojnych 1942–1944
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0

Liczba ofiar na 1000 incydentów

Prowadzoną przez sprawców klasyfikację ofiar należy traktować oczywiście
bardzo podejrzliwie. Da się wykazać, że część osób uznanych przez Niemców za
„bandytów i bolszewików” nie należała do żadnych organizacji podziemnych lub
grup partyzanckich, lecz była bezbronnymi cywilami. Do takiego wniosku prowadzi skonfrontowanie danych z poszczególnych dystryktów (tab. 13) z powojennymi polskimi ustaleniami dotyczącymi akcji odwetowych okupanta. Mimo
częstej nieprecyzyjności tych ostatnich, porównanie nakazuje sądzić, że duża część
zamordowanych osób cywilnych była przez Niemców arbitralnie zaliczana do partyzantów62. Mechanizm eksterminacji w GG całych miejscowości pod pretekstem
zwalczania partyzantów został zresztą przekonująco ukazany w literaturze przedmiotu63. Zawyżanie liczby zabitych w walce i zaniżanie liczby zamordowanych
nie musi jednak dowodzić niewiarygodności ogólnego bilansu ofiar, który można
sporządzić na podstawie statystyk przechowywanych w Pradze.
Zamieszczone w tabeli 11 dane ukazują, jak niezwykle krwawe były niemieckie operacje policyjne w GG. Świadczy o tym przede wszystkim ogólna liczba
43 545 zabitych i zamordowanych w ciągu 24 miesięcy, dla których dysponujemy danymi. Jest ona wyższa niż wysokość polskich strat podawana dotąd dla

62

Vide Hitlerowski terror na wsi polskiej 1939–1945. Zestawienie większych akcji represyjnych,
oprac. Cz. M a d a j c z y k, S. L e w a n d o w s k a, Warszawa 1965, s. 42–109.
63
D. B r e w i n g, „Musimy walczyć”, s. 55–56, 64–71. Cf. idem, Im Schatten von Auschwitz.
Deutsche Massaker an polnischen Zivilisten 1939–1945, Darmstadt 2016, s. 202 i nn.
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zbliżonego okresu w literaturze przedmiotu64. (Wskazywałoby to notabene, że analizowane raporty policyjne — mimo jednostkowych przekłamań — nie zaniżają
zasadniczo rzeczywistej skali represji).
Zbrodniczy charakter niemieckich działań odwetowych dokumentuje także
bardzo wysoki, sięgający ponad 40% odsetek cywilnych ofiar represji. W niektórych okresach ginęło wręcz więcej cywilów niż partyzantów. Zdarzyło się tak we
wrześniu i październiku 1942 r., a także w październiku i grudniu 1943 r. (w tym
ostatnim miesiącu liczba zamordowanych cywilów była prawie trzy i pół razy
większa niż liczba poległych z bronią w ręku!). Gdy weźmiemy pod uwagę, że
w analizowanych statystykach nie uwzględniono Żydów eksterminowanych przy
okazji obław antypartyzanckich ani zabitych później zakładników, okaże się, że na
każdego zabitego w walce partyzanta przypadał co najmniej jeden zamordowany
cywil. Powyższy współczynnik nie uwzględnia przy tym wspomnianej wcześniej
tendencji do kwalifikowania przez czynniki niemieckie cywilnych ofiar represji
jako członków podziemia zbrojnego.
Ludność cywilna stanowiła najprawdopodobniej także większość wśród prawie 60 tys. osób aresztowanych podczas akcji represyjnych okupanta. Nie dysponujemy wprawdzie pełnymi danymi na ten temat, ale z zestawienia dotyczącego
okresu od lipca 1942 do lutego 1943 r. możemy wnioskować, że odsetek „pomocników” wśród ogółu wziętych do niewoli sięgał 60%65. Dotkliwą formą represji
wobec cywilów były także wywózki na roboty przymusowe, których dokonywano
przy okazji pacyfikacji. Z danych, które zostały uwzględnione w jednym z zestawień, wynika, że tylko w 1943 r. ich ofiarami padło 40 640 mężczyzn i 31 296
kobiet — łącznie 71 936 osób66.
Analiza dynamiki niemieckich represji może mieć jedynie ograniczony charakter, ponieważ dane, którymi dysponujemy, nie obejmują całego okresu okupacji.
Ponadto występują one w raportach częściowo w ujęciu półrocznym lub kwartalnym, częściowo zaś w miesięcznym, co w jakimś stopniu zaciemnia obraz sytuacji.
Nawet jednak uwzględniając powyższe mankamenty, można się pokusić o pewne
wnioski o charakterze ogólnym. Przede wszystkim wyraźnie widoczne jest, że kulminacja represji przypadała na lato i początek jesieni 1943 r. Od początku czerwca
64

Według obliczeń opartych na raportach Wehrmachtu od początku sierpnia 1942 do końca 1944 r.
w akcjach antypartyzanckich na obszarze GG Niemcy zamordowali 35 448 osób, a aresztowali 67 113.
W poszczególnych miesiącach Wehrmacht raportował zwykle mniejsze liczby zabitych i aresztowanych niż policja. Vide Polski ruch oporu 1939–1945, s. 1093. Te same wartości przytacza
W. G r a b o w s k i, Raport. Starty ludzkie poniesione przez Polskę w latach 1939–1945, [w:] Polska
1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. M a t e r s k i,
T. S z a r o t a, Warszawa 2009, s. 26.
65
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 265; raport dowódcy OrPo w GG z 25 marca 1943, zał. 2
„Erfolge im Kampf mit Bolschewisten, Banditen und Verbrechern für die Zeit vom Juli 1942 bis
Februar 1943”.
66
NA, ÚŘP, BdO, GG 1943–1944, k. 230, zestawienie strat w roku 1943, brak tytułu.
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do końca września tego roku zginęło lub zostało zamordowanych 10 758 osób —
czyli co czwarty Polak, który padł ofiarą niemieckiego terroru w GG pomiędzy
lipcem 1942 a listopadem 1944 r. Aresztowanych zostało wówczas 12 320 osób,
a na roboty wywieziono 23 481 mężczyzn i kobiet. Te niezwykle brutalne działania
były elementem szerokiej akcji pacyfikacyjnej, prowadzonej przede wszystkim na
Lubelszczyźnie celem stworzenia tam niemieckiego obszaru kolonizacyjnego.
Do ciekawych wniosków prowadzi również porównanie liczby ofiar represji
w poszczególnych okresach okupacji z liczbami dokonywanych wtedy „napadów”,
wyszczególnionymi wcześniej w tabeli 5. Biorąc pod uwagę skrajnie odwetowy
charakter niemieckiej polityki w GG, wydawać by się mogło, że pierwsza z tych
zmiennych winna pozostawać wprost proporcjonalna do drugiej. Tabela 12 ukazuje
jednak, że zależność ta nie była wcale tak oczywista. Aż do lipca 1943 r. liczba
ofiar zwiększała się wprawdzie wyraźnie wraz z nasilaniem się „napadów”, lecz
później zaczęła stopniowo spadać, mimo że liczba incydentów nadal rosła. Jeśli
za miarodajny wskaźnik brutalności okupanta przyjmiemy liczbę ofiar represji
policyjnych przypadającą na każdy tysiąc odnotowanych incydentów zbrojnych,
okaże się, że jego działania były najbardziej krwawe w lipcu i grudniu 1942 oraz
w lipcu 1943 r., czyli w miesiącach, kiedy to sami Niemcy inicjowali wielkie operacje wymierzone w ludność cywilną lub partyzantów. Począwszy od lipca 1943 r.
powyższy współczynnik zmniejszał się natomiast sukcesywnie, aby w pierwszym
kwartale roku 1944 osiągnąć poziom prawie czterokrotnie niższy niż w apogeum
terroru pół roku wcześniej.
Powyższy fakt wskazuje, że w połowie 1943 r., mimo sprzeciwu Hitlera,
doszło do zmiany polityki niemieckich władz policyjnych w GG w kwestii
„zwalczania band”, a w efekcie do względnego ograniczenia rozmiarów odwetu.
Okupanci wciąż mordowali na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej tysiące
Polaków i dokonywali zbrodniczych pacyfikacji całych miejscowości, jak na
przykład Borowa na początku lutego 1944 r., ale represje — pomijając szczególny
przypadek powstania warszawskiego — nie były już z założenia niepohamowaną
eskalacją przemocy. Statystyki policyjne potwierdzają tym samym wnioski, do
których na podstawie innych źródeł doszedł przed laty Włodzimierz B o r o d z i e j
— wcześniejszą politykę nieograniczonego terroru uznano w kręgach policyjnych
za chybioną. Co więcej dowodzą one, że skalę represji po cichu zmniejszono67.
Omawiane raporty policyjne pozwalają niestety tylko wycinkowo zbadać, ile
osób padło ofiarami niemieckich represji policyjnych w poszczególnych dystryktach. Zestawienia, które uwzględniają takie informacje, obejmują okres od lipca
1943 do marca 1944 r., a także lipiec i sierpień 1944 r. Ostatni z tych miesięcy
został jednak przez nas pominięty w dalszej analizie, ponieważ zamieszczone
w nim liczby dotyczą tylko dystryktów krakowskiego i radomskiego. Zagregowane
na ich podstawie dane przedstawione zostały w tabeli 13.
67

W. B o r o d z i e j, Terror i polityka, s. 69–77, 82.
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Tabela 12. Ofiary niemieckich represji policyjnych w przeliczeniu
na 1000 incydentów zbrojnych w latach 1942–1944
Okres

Liczba ofiar

Liczba incydentów
zbrojnych

Liczba ofiar w przeliczeniu
na 1000 incydentów zbrojnych

VII 1942

1349

1451

930

VIII 1942

937

1177

796

IX 1942

718

1203

597

X 1942

1091

1420

447

XI 1942

1154

1670

768

XII 1942

1567

1650

950

I–VI 1943

13 048

19 194

680

VII 1943

4878

5463

893

VIII 1943

3894

6182

630

IX 1943

1986

6094

326

X 1943

1745

6824

256

XI 1943

2278

7264

314

XII 1943

1847

6836

270

I–III 1944

4958

19 462

255

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabel 5 i 11.

Tabela 13. Ofiary niemieckich represji w poszczególnych dystryktach 1942–1944
Okres

Dystrykt
krakowski

Dystrykt
warszawski

Dystrykt
radomski

Galicja

Dystrykt
lubelski

Partyzanci Pozostałe Partyzanci Pozostałe Partyzanci Pozostałe Partyzanci Pozostałe Partyzanci Pozostałe
ofiary
ofiary
ofiary
ofiary
ofiary

VII 1942

18

8

85

5

18

2

428

115

157

513

VIII 1942

21

20

100

2

25

8

397

302

17

45

IX 1942

49

15

44

2

21

1

223

342

9

12

X 1942

39

24

146

2

25

4

228

611

9

3

XI 1942

36

22

127

1

257

7

419

274

11

0

XII 1942

91

122

44

13

267

7

602

402

18

1

I 1943

82

164

184

20

131

1

270

274

21

2

II 1943

85

53

114

3

143

8

473

230

9

0

I–III 1944

76

345

1160

139

131

606

1030

486

822

173

VII 1944
Ogółem

14

46

116

114

61

146

142

67

342

3

511

819

2120

301

1079

790

4212

3103

1415

752

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zestawień wyszczególnionych w przypisach 58 i 59.
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W okresie, który obejmuje tabela, w walce lub w wyniku niemieckich represji
w GG zginęło 9337 partyzantów i 5765 cywilów, w sumie 15 102 osoby. Stanowi
to 35% ogólnej liczby ofiar w całym okresie 1942–1944, dla którego dysponujemy
odpowiednimi danymi. Trudno określić, na ile próbka ta jest reprezentatywna dla
całej okupacji, dlatego bezpieczniej będzie mówić na jej podstawie o tendencjach
niż o bezsprzecznych faktach. Najbardziej jednoznaczna z nich dotyczy szczególnie krwawego charakteru niemieckich rządów w dystrykcie lubelskim, gdzie
w badanym okresie zginęła lub została zamordowana blisko połowa (48,4%)
wszystkich ofiar odnotowanych w całym GG. Potwierdza to wcześniejsze ustalenia
historyków68, a także koresponduje z naszymi obserwacjami na temat wyjątkowej
eskalacji przemocy na Lubelszczyźnie, przedstawionymi we wcześniejszej części
niniejszego artykułu. Jak się przy tym wydaje, także powyższy odsetek traktować
należy jako wartość minimalną, ponieważ w przechowywanych w Pradze statystykach brak jest danych z kluczowych dziesięciu miesięcy 1943 r., gdy dystrykt
lubelski stał się widownią najbardziej brutalnych represji okupanta69.
Na tle Lubelszczyzny skala represji w pozostałych dystryktach była zdecydowanie mniejsza i kształtowała się następująco: warszawski — 16%, Galicja —
14%, radomski — 12% i krakowski — 9%. Stosunkowo wysoka pozycja Galicji
w powyższym rankingu miała niewątpliwie związek z operacjami antypartyzanckimi prowadzonymi w lipcu 1942 i w pierwszym kwartale 1944 r. Poza tymi okresami z rąk niemieckich zginęło tam natomiast stosunkowo niewiele osób. Dotyczy
to zwłaszcza nieżydowskiej ludności cywilnej, której w Galicji zamordowano
zresztą w ogóle mniej niż w jakimkolwiek innym dystrykcie.
Gdy mowa o cywilnych ofiarach uderzające jest także, że aż do końca lutego
1943 r. relatywnie niską ich liczbę wykazywano również w dystryktach warszawskim i radomskim. Według niemieckich statystyk policyjnych, w ciągu ośmiu
miesięcy, które upłynęły od początku lipca 1942 r. do końca lutego 1943 r.,
w pierwszym z nich zamordowano 48 osób, a w drugim — 38. Dla porównania,
w spokojnym, wydawałoby się, dystrykcie krakowskim ofiarami niemieckich
represji padło w tym samym czasie aż 428 osób cywilnych. Jak się jednak wydaje,
powyższe różnice mogą być w dużej mierze pozorne i wynikać z arbitralnego
uznania części cywilów zamordowanych w dystryktach warszawskim i radomskim
68

Według powojennych polskich obliczeń na Lubelszczyźnie miało miejsce 34% większych akcji
represyjnych w GG i przypadało na nią 36% ogółu zamordowanych w tychże akcjach osób; Hitlerowski
terror na wsi polskiej, s. 9–10.
69
Z raportów komendanta OrPo w Lublinie wynika, że w 1942 r. na terenie tamtejszego dystryktu
z rąk niemieckich zginęło 8244 osób, w 1943 — 8400, a od stycznia do maja 1944 — 2499. Vide
W. Z y ś k o, Z dziejów ruchu oporu, dok. 1, s. 234–235. Jeszcze inne liczby figurują w zestawieniu
sporządzonym przez komendanturę niemieckiej żandarmerii w Lublinie: 14 320 zabitych i zamordowanych w 1942 i „tylko” 3797 w 1943 r.; vide K. R a d z i w o ń c z y k, Zagrożenie bezpieczeństwa,
s. 163. Tak istotne różnice pomiędzy obydwoma tymi źródłami wynikają najprawdopodobniej z faktu
uwzględnienia w drugim z nich eksterminowanej ludności żydowskiej.
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za partyzantów. Trudno natomiast orzec, czy niezależnie od tego rodzaju manipulacji w grę wchodziły jeszcze jakieś czynniki różnicujące działania aparatu represji
okupanta w tych dwóch rejonach GG.
Omówione powyżej dane dotyczące ofiar niemieckich działań policyjnych
i odwetowych w GG stanowią interesujący przyczynek do badań nad ogólnym
bilansem polskich strat wojennych. Jeśli do liczby 43 545 Polaków zabitych
i zamordowanych od początku lipca 1942 do końca listopada 1944 r. dodamy 9550
osób, które prawdopodobnie zginęły w wyniku represji w pierwszym półroczu
1942 r.70, otrzymamy łącznie 53 095 ofiar w całym okresie 1942–1944, kiedy rządy
niemieckie w GG cechowały się największą brutalnością. Nie są to wprawdzie, jak
zostało już wyjaśnione, dane kompletne, ale wydają się dość wiarygodną aproksymacją strat, które spowodowane były różnymi formami oporu zbrojnego i wywołanym nimi odwetem okupanta. Ze względu na brak w analizowanych raportach
odpowiednich informacji musimy pominąć w tym bilansie ofiary powstania warszawskiego, a także osoby zamordowane i zmarłe w więzieniach, obozach koncentracyjnych itp. Nawet jednak zawęziwszy tak istotnie zakres analizy, możemy
wyliczyć, że zabicie w GG jednego Niemca lub funkcjonariusza nieniemieckich
formacji pomocniczych kosztowało w ogólnym rozrachunku życie co najmniej
14 Polaków. Współczynnik ten może być miarą ceny, którą społeczeństwo polskie
płaciło za opór wobec okupanta, co nie przesądza oczywiście, że brak oporu za‑
pobiegłby stratom.
Po drugie przedstawiona powyżej ogólna liczba ofiar w latach 1942–1944
(53 095 osób) obejmować musi, jak się wydaje, większość strat bezpowrotnych
poniesionych przez różne formacje polskiego ruchu oporu (bez powstania warszawskiego) na obszarze GG. Trudno powiedzieć, na ile ich rzeczywista wysokość
odbiegała od figurującej w statystykach liczby 25 525 osób, gdyż — jak zostało
powiedziane — Niemcy często uznawali zamordowanych przez siebie cywilów
za partyzantów. Z drugiej strony straty podziemia powiększali wszyscy ci jego
członkowie, którzy nie przeżyli pobytu w więzieniach czy obozach koncentracyjnych, a ustalenie ich liczby wykraczałoby poza ramy tego artykułu. Można
wszakże przypuszczać, że bliższe prawdy były szacunki sporządzone bezpośrednio
po wojnie, mówiące o ok. 20 tys. poległych w walce zbrojnej w okupowanym kraju
(bez powstania warszawskiego), niż dużo późniejsze estymacje, według których
zginęło nawet 200 tys. żołnierzy podziemia, nawet z uwzględnieniem powstania71.

70
71

Vide przypis 60.
Przegląd różnych szacunków podaje W. G r a b o w s k i, Raport, s. 19–15.
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Situation in the General Government in the light of German
police statistics. An attempt at quantitative analysis
The article presents an analysis of German police reports from the General Government,
unknown to historians, which are kept in the National Archives (Národní archiv) in Prague.
The statistical data contained in the documents present a relatively complex picture of the
public order in this part of the occupied Polish territory seen from the perspective of the
German security services. The most important problems include the number of armed
incidents, which between January 1942 and April 1944 increased 45 times, reaching 263
“assaults” a day. From the beginning of 1940 to the spring of 1944 there was over one
hundred thousand armed incidents, with as much as 42 percent of them in the Lublin
district, while the most quiet were Cracow district (6%) and Galicia (9%). It can be
estimated that only ca. 10 percent of those incidents were of political nature, the rest were
robberies.
The analysed documents include also the amount of losses sustained by the occupant.
It results that in the General Government between the early 1940 to the end of November
1944 at least 1384 Germans were killed and 990 functionaries of the Polish and Ukrainian
auxiliary police services. (The data, however, do not include i.a. the losses suffered by the
Germans while suppressing the Warsaw Uprising, and the losses of Wehrmacht in police
operations from March 1943 on.) A substantial majority of Germans was killed after 1942,
while in the first three years of the occupation they sustained relatively small losses in the
General Government.
It is possible to estimate on the basis of the analysed reports also the number of victims
of the German retaliatory operations. From July 1942 to the end of November 1944 they
brought about at least 43 545 victims, excluding the people killed during the suppression
of the Warsaw Uprising and Jews murdered during anti–partisan operations. Ca. 40 percent
of them were civilians. In addition, almost 60 thousand people were arrested, and over
40 thousand ‒ deported to forced labour.
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Czy naprawdę w Polsce Ludowej
nie istniało bezrobocie?
Artykuł 58 konstytucji PRL z 1952 r. stanowił, że „obywatele [...] mają prawo
do pracy”, co zapewniać miała „likwidacja bezrobocia”1. Warto zastanowić się
jednak, czy faktycznie wszyscy w Polsce Ludowej mieli szansę na znalezienie
zatrudnienia. Trzeba przy tym pamiętać, że z logicznego punktu widzenia byłoby
dziwne, gdyby w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy był instytucją
niewrażliwą na błędy wynikające z niedoszacowania lub przeszacowania przyszłych wartości określonych kategorii ekonomicznych. Na wstępie pragnę uściślić, że niniejsza praca nie skupia się na stosunkowo szeroko już omówionym
zjawisku bezrobocia ukrytego2. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, czy w ogóle
w Polsce w latach 1944–1989 istniało bezrobocie jawne, jeśli tak, to na jakich
obszarach, jak długo i dlaczego3. Do tej pory powyższa kwestia nie doczekała się
osobnego ujęcia, choć była już poruszana w dyskusjach z udziałem historyków na
marginesie problemu ogólnej sytuacji robotników w PRL4. Asumptem do jednej
z nich było kontrowersyjne wystąpienie Michała P a z i e w s k i e g o, który wskazał na zjawisko bezrobocia jako przyczynę braku społecznej stabilizacji, stanowiącą według niego jedną z antecedencji Grudnia 19705. O zjawisku braku pracy
Dziennik Ustaw [dalej: Dz.U.] 1952, nr 33, poz. 232.
Np. J. N o w i c k i, Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce, Warszawa 1990.
3
Ilekroć w niniejszym artykule zostanie użyty rzeczownik „bezrobocie” bez przydawki go określającej, znaczy to, że autor ma na myśli „bezrobocie jawne”.
4
Przodująca klasa. O robotnikach w PRL z Łukaszem Kamińskim i Stanisławem Jankowiakim
[rozmawia Barbara Polak], [w:] B. P o l a k, Rozmowy, Warszawa 2007, s. 40; Dyskusja, [w:] Dla
władzy, obok władzy, przeciw władzy: postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL,
red. J. N e j a, Warszawa 2005, s. 148–149 i 152–153.
5
M. P a z i e w s k i, Robotnicy a władza aglomeracji szczecińskiej 1970–1980. Próba historycznej
interpretacji socjopolitycznych uwarunkowań konfliktu, [w:] Dla władzy, s. 35–36; cf. idem, Grudzień
1970 w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 27–29. O bezrobociu w Elblągu wspominają dokumenty PZPR:
„W Elblągu poważne napięcie społeczne wywołały trudności związane z niemożnością znalezienia
zatrudnienia dla stale wzrastających tam nadwyżek siły roboczej. [...] w styczniu 1970 r. stanowiły
1
2
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bezpośrednio po II wojnie światowej w Polsce pisał Marcin Z a r e m b a6, a o bezrobociu wśród kobiet w okresie PRL wzmiankowali Dariusz J a r o s z7, Barbara
N o w a k8 i Małgorzata F i d e l i s9. Najpełniejszym omówieniem tej ostatniej kwestii są prace Natalii J a r s k i e j10. Jeśli chodzi zaś o starszą literaturę, bardzo cenne
informacje znaleźć można w studium Hanny I m b s (J ę d r u s z c z a k)11, a także
stosunkowo mało, jak się wydaje, znanym opracowaniu Krystyny M l o n e k12.
Problematykę zatrudnienia na poziomie ogólnopolskim wielokrotnie poruszali też
Mieczysław K a b a j13 i Antoni R a j k i e w i c z14; analizę na szczeblu wojewódzkim
przeprowadzili m.in. Jerzy M a h l15 i Jerzy P i e t r u c h a16. Sytuacja na rynku pracy
po zakończeniu II wojny światowej w ośrodkach wielkomiejskich była natomiast
omawiana przez Adama L i p o w s k i e g o17 oraz Ireneusza R u t k o w s k i e g o18.
Nie sposób pominąć w tym miejscu dorobku badaczy Uniwersytetu Łódzkiego,

1673 osoby, w tym 1353 kobiety i 178 jedynych żywicieli rodzin. W drugiej połowie 1970 [...] wzrosły
dodatkowo o 600 absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych. [...] W związku z tą sytuacją przed Urzędem Zatrudnienia [...] już o godz. 23:00 tworzyły się przed dniem przyjęć długie kolejki
poszukujących pracy, dochodziło do gorszących zajść, musiała interweniować MO.” (Notatka Wydziału
Organizacyjnego KC PZPR o niektórych wydarzeniach incydentalnych i ujemnych zjawiskach gospo
darczych i społecznych, które wystąpiły na Wybrzeżu w 1970 r., [w:] Tajne dokumenty Biura
Politycznego: Grudzień 1970, oprac. P. D o m a ń s k i, Londyn 1991, s. 6.
6
M. Z a r e m b a, Wielka Trwoga. Polska 1944–1947, Warszawa 2012, s. 233–246.
7
D. J a r o s z, Polacy a stalinizm: 1948–1956, Warszawa 2000, s. 118–124.
8
B. N o w a k, Serving Woman and the State. The League of Women in Communist Poland [praca
doktorska napisana na Uniwersytecie w Ohio pod kierunkiem Leili Rupp, 2004], https://etd.ohiolink.
edu/!etd.send_file?accession=osu1091553624&disposition=online [dostęp: 20 grudnia 2014].
9
M. F i d e l i s, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland, Cambridge 2010,
s. 48–51, 139–145, 228–231.
10
N. J a r s k a, Gender and Labour in Post–War Communist Poland. Female Unemployment
1945–1970, APH, t. CX, 2014, s. 49–85; eadem, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach
1945–1960, Warszawa 2015, s. 35–44, 219–225.
11
H. J ę d r u s z c z a k, Zatrudnienie a przemiany społeczne w Polsce w latach 1944–1960,
Wrocław 1972.
12
K. M l o n e k, Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Warszawa 1999.
13
Np. M. K a b a j, Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce socjalistycznej,
Warszawa 1972.
14
Np. A. R a j k i e w i c z, Problemy zatrudnienia, Warszawa 1959.
15
J. M a h l, Problemy zatrudnienia i rynku pracy w województwie wrocławskim w latach 1956–
1960, Wrocław 1965.
16
J. P i e t r u c h a, Rynek pracy województwa katowickiego, Katowice 1968 (Biuletyn Śląskiego
Instytutu Naukowego w Katowicach, nr 88).
17
A. L i p o w s k i, Rynek pracy w Warszawie w latach 1945–1949, „Rocznik Warszawski”, t. IX,
1969, s. 223–260.
18
I. R u t k o w s k i, Rynek pracy Poznania w latach 1945–1949, „Kronika Miasta Poznania”,
t. LIV, 1986, nr 1, s. 25–54.
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którzy wielokrotnie podejmowali zagadnienie lokalnego bezrobocia w latach
1960–198019.
Pozostaje jeszcze problem definicji bezrobotnego w ujęciu historycznym.
W statystykach prowadzonych przez organy zatrudnienia w okresie PRL powyższe
pojęcie nie istniało; zamiast niego posługiwano się terminem „zarejestrowanego
poszukującego pracy”, który w teorii mógł odnosić się do każdego zainteresowanego, w tym także dotychczas niepracującego20. Skonkretyzowanie tego pojemnego pojęcia jest utrudnione ze względu na niewielką ilość zachowanych źródeł.
Analizując je, można jednak dojść do następujących wniosków: 1) formalnie nie
istniało ograniczenie dla rejestracji ludności wiejskiej, a od 1956 r. stanowiła ona
w dużym uproszczeniu ok. 25% wszystkich zarejestrowanych poszukujących
pracy21; 2) ze statystyki można wyłączyć osoby zatrudnione, chcące zmienić
pracę; 3) w okresie PRL organy zatrudnienia ewidencjonowały osoby w wieku
14/15–18 lat jako „młodociane”22; 4) statystyka w pewnym stopniu uwzględniała
także emerytów i rencistów, lecz pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych realizował (co najmniej od 1960 r.) resort zdrowia, a jego dane odnośnie do
bezrobotnych nie były sumowane z danymi resortu pracy23. Niestety określenie
liczebności poszczególnych grup jest utrudnione, gdyż zazwyczaj kategoryzowano
poszukujących pracy jedynie ze względu na płeć. Szczątkowe dane na temat wieku
rejestrowanych osób przedstawia tabela 1.

19

M.in. Problemy demografii i zatrudnienia na terenie miasta Łodzi, red. H. M o r t i m e r –
S z y m c z a k, Łódź 1967; I. L e p a l c z y k, Wykolejenia dzieci i dorosłych w małym mieście: wybrane
zagadnienia pedagogiczno–społeczne, Wrocław 1972, s. 26–42; Pośrednictwo pracy dla kobiet (wyni
ki badań w wybranych ośrodkach terenowych), red. H. M o r t i m e r –S z y m c z a k, „Acta Universitatis
Lodziensis. Seria III. Nauki ekonomiczne i socjologiczne”, nr 29, 1978; A. J a e s c h k e, Rynek pracy
w województwie miejskim łódzkim (lata 1975–1980), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 33, 1983, s. 73–88.
20
AAN, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 1945–1960 [dalej: MPiOS], sygn. 2/3, Notatka
w sprawie emigracji zarobkowej dla KC PZPR z 16 października 1957, k. 17.
21
A. R a j k i e w i c z, Aktualne problemy polityki zatrudnienia, Warszawa 1957 (Aktualne problemy polityki partii i rządu, nr 2), s. 12; H. J ę d r u s z c z a k, Zatrudnienie a przemiany, s. 155; Rocznik
Polityczny i Gospodarczy 1964, Warszawa 1964, s. 415. Odsetek zarejestrowanej ludności wiejskiej
utrzymywał się poniżej 30% do 1992 r., tj. okresu likwidacji PGR–ów, vide W. K w i a t k o w s k a,
Bezrobocie w polskiej gospodarce w latach 1992–2007. Przesłanki i cechy, [w:] Innowacyjność, kon
kurencyjność i rynek pracy, red. W. K a s p e r k i e w i c z, Łódź 2009, s. 151.
22
W 1974 r. uchwalono Kodeks Pracy, który zakazywał zatrudniania osób mających poniżej 15 lat.
23
Rejestracją poszukujących pracy początkowo zajmowały się Urzędy Zatrudnienia podległe
Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej. W 1950 r. zastąpiły je struktury rad narodowych. W 1960 r.
wraz z likwidacją MPiOS zagadnienia dotyczące opieki społecznej przeniesiono do Ministerstwa
Zdrowia. Poszukujących pracy rejestrowały wówczas zarówno wydziały zatrudnienia, jak i (w znacznie mniejszym stopniu) wydziały zdrowia i opieki społecznej rad narodowych.
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Tabela 1. Struktura wieku zarejestrowanych osób poszukujących pracy
w Polsce w latach 1948–1985
Wiek osób
poszukujących
pracy

Lata
1948

1955

1960

1965

1970

1974

1980

1985

w%

Ogółem

100

100

100

100

100

100

100

100

14/15–18 lat

10,0

15,2

7,0

8,2

3,7

0,4

1,0

2,0

ponad 60 lat

.

.

.

.

1,0

0,2

.

.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Pracy 1971, Warszawa 1972, s. 224,
227; H. J ę d r u s z c z a k, Zatrudnienie a przemiany, s. 146; M. S ę p, Zatrudnienie młodocianych
w przemyśle uspołecznionym Polski w latach 1970–1988, Poznań 1992, s. 90; Kobieta w Polsce,
Warszawa [GUS], 1975, s. 52. Dane za rok 1948 — na 1 lutego, za rok 1970 — 31 stycznia, za lata
1980–1985 — średnioroczne, pozostałe — końcoworoczne.

Przy obliczaniu stopy bezrobocia bazowałem na metodzie stosowanej współcześnie24. Za bezrobotnego uważam człowieka, który przez dłuższy czas, pomimo
wyrażanej chęci, nie jest w stanie znaleźć pracy, do której są poszukiwane umiejętności przezeń posiadane, a wysiłek włożony w jej zdobycie mieści się w realiach
panujących w danym społeczeństwie25. Należy przyjąć założenie, że twórcy opracowań oraz źródeł, jeśli nie wskazali inaczej, rozumieli to zagadnienie w sposób
co najmniej zbliżony. W artykule zastosowano następującą periodyzację: 1) lata
1944–1949, związane z zainstalowaniem w Polsce systemu komunistycznego oraz
z zakończeniem planu trzyletniego; 2) okres 1950–1954, w ramach którego mieścił się początek realizacji planu sześcioletniego oraz decyzja o „przegrupowaniu
sił i środków” podjęta przez II Zjazd PZPR26; 3) lata 1954–1970, będące czasem
wdrożenia w życie tej decyzji, a także upadku rządów Władysława Gomułki;
4) lata 1971–1989, obejmujące okres rządów Edwarda Gierka oraz upadku systemu komunistycznego w Polsce. Ze względu na nierówne występowanie bezrobocia w okresie wyznaczonym przez ramy chronologiczne artykułu, części druga
i czwarta nie dorównują objętością pozostałym.

Stopa bezrobocia rejestrowanego obliczana jest jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w biurach pośrednictwa pracy na dany dzień (U) do ogółu czynnych zawodowo (zatrudnionych + bezrobotnych; E+U), według wzoru U/(E+U)*100.
25
W Polsce błędem byłoby odmówienie miana bezrobotnego komuś, kto celem znalezienia pracy
musiałby zmienić miejsce zamieszkania — pojęcie bezrobocia jest bowiem uzależnione od mobilności
siły roboczej.
26
Cf. M. B a ł t o w s k i, Gospodarka socjalistyczna w Polsce: geneza, rozwój, upadek, Warszawa
2009, s. 173.
24
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1. ETAP ODBUDOWY GOSPODARCZEJ KRAJU I LIKWIDACJI
MECHANIZMÓW SAMOREGULACJI RYNKOWEJ
(1944–1949)

O tym, jak wyglądała kwestia bezrobocia po zakończeniu II wojny światowej,
pisał, jak wspomniałem, m.in. Adam Lipowski, który zanalizował dane z warszawskiego Urzędu Zatrudnienia za okres 1946–194927. Wynika z nich, że stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła wówczas w kolejnych latach: 3,9%, 3,2%, 3,4%,
3,3%28. Autor posłużył się także innym wskaźnikiem — stosunkiem liczby wolnych miejsc pracy zarejestrowanych w Urzędzie Zatrudnienia do liczby osób zarejestrowanych tamże jako poszukujący pracy29. Obliczone wartości dały wyniki:
0,4; 0,04; 0,1; 0,53. Oznaczają one, że na jedno wolne miejsce pracy przypadało
odpowiednio około: 2,5 osoby, 25 osób, 10 osób i 1,9 osoby. Analiza tych wartości
nie może być prowadzona w oderwaniu od faktu, że dane o liczbie poszukujących
pracy były zaniżone (nie wszyscy bezrobotni się rejestrowali), a wśród zatrudnionych były także osoby spoza Warszawy30. Równocześnie jednak, co jest pewnym
paradoksem, większość miejsc pracy pozostawała nieobsadzona — w niektórych
kategoriach zawodowych (np. wykwalifikowani robotnicy budowlani) przejściowo
istniał bowiem deficyt siły roboczej. Zapotrzebowanie na pracę kobiet było zaś
dużo mniejsze niż na pracę mężczyzn (w okresie 1946–1949 średnio dziewięciokrotnie)31. Z jednej strony świadczy to o bardzo dużej nierównowadze popytowo–podażowej, z drugiej zaś o bardzo niskiej efektywności warszawskiego
Urzędu Zatrudnienia w zakresie clearingu pracy. Przytoczone powyżej dane statystyczne znajdują potwierdzenie w źródłach opisowych. Między innymi w „Życiu
Warszawy” zwracano uwagę na problem bezrobocia kobiet, które „przed wojną
prowadziły gospodarstwa domowe [...], a wojna pozbawiła je środków utrzymania”32. Na dysproporcje w szansach znalezienia pracy między robotnikami wykwalifikowanymi a niewykfalifikowanymi wskazywała natomiast gazeta „Robotnik”33.
Można więc uznać, że bezrobociem w stolicy były dotknięte głównie osoby bez
kwalifikacji zawodowych, a zarazem z różnych powodów niemogące pracować

27

A. L i p o w s k i, Rynek pracy, s. 223–260.
Według metody Lipowskiego (tzn. wg wzoru U/E*100) odpowiednio 4,0%, 3,3%, 3,5%, 3,4%.
29
Jest to wskaźnik rozpowszechniony w literaturze ekonomicznej przed 1989 r. Obecnie pod tym
pojęciem rozumie się niekiedy udział wolnych miejsc pracy w sumie etatów (wolnych i zajętych)
w gospodarce.
30
B. B r z e z i ń s k i, Klasa robotnicza Warszawy: 1944–1949, Warszawa 1975, s. 94; A. L i p o w 
s k i, Rynek pracy, s. 239.
31
Obliczenia własne na podstawie: A. L i p o w s k i, Rynek pracy, s. 245, 254–255.
32
Wypis z czasopisma „Życie Warszawy”, 13 listopada 1946, AAN, MPiOS, sygn. 570, k. 1–2;
wypis z czasopisma „Życie Warszawy”, 7 stycznia 1947, ibidem, k. 19.
33
Wypis z czasopisma „Robotnik”, 13 listopada 1946, ibidem, k. 10–11.
28
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fizycznie, choć jak wskazano powyżej, wśród do tego zdolnych także istniały problemy z zatrudnieniem34.
Omawiane zjawisko było szersze. W diariuszu Eugeniusza Kwiatkowskiego
znajdziemy informację o pojawieniu się pod koniec 1946 r. bezrobocia sezonowego w Gdyni35. Problem miał dotyczyć najprawdopodobniej 3 tys. osób36. Został
on rozwiązany poprzez roboty interwencyjne (tzw. Zimowe Prace Zastępcze), co,
jak ocenił Kwiatkowski, „zredukowało poważnie ostrość bezrobocia i dało trwałe
efekty gospodarcze”37. Program objął swoim zasięgiem również wiele innych
miejscowości ówczesnych województw gdańskiego i szczecińskiego oraz stworzył
5 tys. miejsc pracy. Było to konieczne, gdyż np. w Gdańsku „szereg zakładów
przemysłowych poczęło redukować swych pracowników”, przez co „bezrobocie poczęło wzrastać nie tylko ponad przewidywania, ale natężenie jego poczęło
wzrastać w okresie, w którym normalnie powinno już samorzutnie znikać”38.
W Szczecinie zaś, do którego na początku 1946 r. miało przybywać 200–300
osób dziennie (m.in. z Warszawy, Przemyśla i województwa kieleckiego), liczba
ofert zatrudnienia (dotyczących zresztą głównie mężczyzn) nie równoważyła tej
liczby39. Co najmniej do 1947 r. nie udało się również zlikwidować bezrobocia
w Tczewie, Kwidzyniu, Starogardzie i Łebie40.
Szczególną uwagę na powojenne problemy z zatrudnieniem w województwie
kieleckim zwrócił Marcin Zaremba. Wedle jego ustaleń w kwietniu 1945 r. znajdować się tam miało (wyjąwszy same Kielce) ponad 30 tys. bezrobotnych41. Podobnie
jak w Warszawie, tutaj również szczególnie niekorzystne perspektywy czekały
chcące pracować kobiety — w 1947 r. w Radomiu 3345 z nich było zarejestrowanych jako bezrobotne, a część „urządzało manifestację przed lokalem Urzędu
Cf. wypis z czasopisma „Express Ilustrowany”, 21 grudnia 1946, ibidem, k. 17. O zjawisku bez
robocia w Warszawie wspomnieli też B. H i l l e b r a n d t i J. J a k u b o w s k i, Warszawska organiza
cja PPR 1942–1948, Warszawa 1978, s. 373, 395.
35
E. K w i a t k o w s k i, Diariusz 1945–1947, wyd. Z. M a c h a l i ń s k i, Gdańsk 1988, s. 247.
36
Cf. M. Z a r e m b a, Wielka Trwoga, s. 245.
37
Sprawozdanie ogólne delegata rządu do spraw Wybrzeża Eugeniusza Kwiatkowskiego z prze
biegu odbudowy i zagospodarowania okręgów nadmorskich w 1946 i w I kwartale 1947 r. przedłożone
prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Państwa 18 kwietnia 1947 r., [w:] Wizje gospodarki socjali
stycznej w Polsce, 1945–1949: początki planowania: materiały źródłowe, oprac. H. J ę d r u s z c z a k,
Warszawa 1983, s. 302.
38
Ibidem.
39
Polak przyjeżdżający do Szczecina nie może być bezrobotnym, „Kurier Szczeciński”, 29 stycznia 1946, s. 4. Problem starano się rozwiązać m.in. poprzez wprowadzenie zakazu zatrudniania
Niemców.
40
Sprawozdanie ogólne, s. 302.
41
W tym ponad 4 tys. w Pionkach i 6 tys. w Sandomierzu — szacunki MPiOS; autor przytacza też
dane Okręgowego Urzędu Zatrudnienia w Kielcach na wrzesień 1945 i lipiec 1946 r. w liczbie odpowiednio 3501 i 16 049 zarejestrowanych bezrobotnych, vide M. Z a r e m b a, Wielka Trwoga, s. 235
i 237.
34
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Zatrudnienia, domagając się pracy”42. Rok później w omawianym województwie
ogólna liczba osób poszukujących pracy zmniejszyła się do 18 tys., pozostając
wysoką w powiatach kieleckim i opatowskim43. Należy przy tym zaznaczyć, że
dane te pochodzą od różnych instytucji i w związku z tym jedynie częściowo
mogą być traktowane jako komplementarne. Na marginesie warto też dodać, że
województwo kieleckie (a w szczególności Zagłębie Staropolskie) w 1945 r. było,
według Hilarego Minca44, jedynym większym okręgiem bezrobocia45, co — mając
na uwadze rzeczywisty stan innych obszarów kraju — każe sądzić, że tamtejsza
sytuacja była szczególnie trudna.
W województwie poznańskim w połowie 1946 r. liczba osób poszukujących
pracy wynosiła 4155, ale aż 2131 (w tym 1282 kobiety) pochodziło z samego
Poznania46. Ponadto rok później w Kaliszu także miało dojść do protestu bezrobotnych kobiet przed Urzędem Zatrudnienia47. Zjawisko braku pracy zaistniało również w Kole48. Warto przy tym zauważyć, że Poznań borykał się z problemami na
rynku zatrudnienia do końca lat czterdziestych — jeszcze w styczniu 1949 r. liczba
bezrobotnych sięgała tam 5 tys.49
W województwie pomorskim w szczególnie trudnej sytuacji znalazł się
Grudziądz, gdzie w maju 1946 r. zarejestrowano 3,5 tys. osób bez pracy. Dla
porównania w Bydgoszczy pod koniec sierpnia tego samego roku liczba ta wynosić miała 1878. Przypadki bezrobocia w tym okresie notowano także w Czersku,
Kruszwicy, w Nakle nad Notecią oraz we Włocławku50. W tym ostatnim mieście
miało ono charakter sezonowy (nasiliło się po zakończeniu kampanii cukrowniczej) i było przyczyną „wystąpień o charakterze antypartyjnym”51.
Dalsze znane mi informacje są już fragmentaryczne52, jednak na podstawie
wyżej wymienionych można dojść do wniosku, że brak pracy w Polsce bezpośrednio
E. N e y, Produktywizacja kobiet, „Gospodarka Planowa”, 1947, nr 8 (10) , s. 310.
Opracowanie o lokalizacji nowych zakładów przemysłowych w okresie planu sześcioletniego
[1948, dane Centralnego Urzędu Planowania], [w:] Wizje gospodarki socjalistycznej w Polsce, s. 835.
44
Hilary Minc (1905–1974) — wówczas minister przemysłu i członek Biura Politycznego
KC PPR.
45
Przemówienie ministra Przemysłu i Handlu ob. H.[ilarego] Minca na sesji Krajowej Rady
Narodowej, „Trybuna Robotnicza”, 7 maja 1945, s. 1.
46
M. Z a r e m b a, Wielka Trwoga, s. 239–240.
47
E. N e y, Produktywizacja kobiet, s. 310.
48
A. C z u b i ń s k i, Kształtowanie się władzy ludowej w Kole (1945—1947), [w:] Sześćset lat
miasta Koła, red. J. B u r s z t a, Poznań 1963, s. 229.
49
I. R u t k o w s k i, Rynek pracy, s. 29.
50
M. Z a r e m b a, Wielka Trwoga, s. 240.
51
J. D a n i e l e w i c z, Nakło nad Notecią: dzieje miasta i okolic, Nakło 1990, s. 317.
52
Np. jeszcze w 1948 r. w województwie krakowskim było 6,5 tys. bezrobotnych, jednak oceniano,
że ich faktyczna „liczba ok. 18 000 nie będzie przesadzona”, Opracowanie o lokalizacji nowych zakła
dów przemysłowych, s. 848; w tym samym czasie 4 tys. osób bez pracy było zarejestrowanych
w Lublinie, ibidem, s. 837; w styczniu 1946 r. w Augustowie było 1,2 tys. bezrobotnych, M. Z a r e m b a,
42
43
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po 1945 r. wcale nie był problemem marginalnym i, co więcej, występował zasadniczo w każdym województwie. W drugiej połowie lat czterdziestych władze,
m.in. w celu rozładowania bezrobocia i przeludnienia agrarnego (szacowanego
na około 1,3 mln osób53), zachęcały do wyjazdu na Ziemie Zachodnie i Północne,
jednak wkrótce również tam pojawił się problem braku pracy (połączony z niedoborem mieszkań). Podjęto w związku z tym środki zaradcze w postaci uchwały
(Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z 6 czerwca 1947) w sprawie opracowania planu rozładowania lokalnych ośrodków bezrobocia, która dotyczyła także
tych terytoriów54. Oceniano wówczas, że omawiany problem „ma charakter strukturalny i koniunkturalny” — po pierwsze jest związany z odbudową i przebudową
gospodarczą kraju (np. z likwidacją i łączeniem niektórych przedsiębiorstw55) oraz
stanowi konsekwencję przejęcia części struktury gospodarczej II RP, po drugie
wynika z niedostatecznego zagregowanego popytu i przejściowych problemów
z wykorzystaniem pełni mocy produkcyjnych zakładów przemysłowych. Do
poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy miała się natomiast przyczynić przeprowadzona w latach 1947–1950 tzw. akcja aktywizacji zatrudnienia („akcja AZ”).
Polegała ona na organizowaniu kursów szkolenia zawodowego oraz tworzeniu
spółdzielni dla ich absolwentek. W ten sposób powstało ok. 25 tys. miejsc pracy,
głównie w branży konfekcyjnej. Najwięcej spółdzielni utworzono na terenie województw warszawskiego i katowickiego56.
Porównanie rozproszonych danych statystycznych z danymi zbiorczymi sugeruje, że sytuacja na rynku pracy w drugiej połowie lat czterdziestych nie wyglądała
tak źle, jak mogłoby się wydawać. Dla ich właściwej interpretacji należy jednak
poruszyć na marginesie kwestię budzącego kontrowersje wśród niektórych badaczy57 dekretu o rejestracji i o obowiązku pracy z 1946 r., który nakładał na mężczyzn w wieku 18–55 i kobiety w wieku 18–45 lat obowiązek zarejestrowania się
w Urzędach Zatrudnienia, co teoretycznie mogło przyczyniać się do zawyżania
Wielka Trwoga, s. 240; w okresie luty–sierpień 1946 w Łodzi zarejestrowano 77 tys. bezrobotnych,
a we Wrocławiu 55 tys., W. S o k o r s k i, Czy istnieje bezrobocie? O planowe rozmieszczenie sił robo
czych, „Związkowiec”, 1946, nr 32, s. 3.
53
Wielkość ta dotyczy okresu 1940/1950, vide J. K a l i ń s k i, Przemiany strukturalne w gospo
darce polskiej w latach 1944–1970, Warszawa 1993, s. 46. W 1946 r. padały wartości o 200 tys. większe, vide W. S o k o r s k i, Czy istnieje bezrobocie, s. 3.
54
W.T., Likwidacja lokalnego bezrobocia, „Gospodarka Planowa”, 1947, nr 13 s. 542. W czaso
piśmie tym (w tym okresie) istniał zwyczaj podpisywania się także inicjałami bądź pseudonimami.
55
M.in. to zjawisko przyczyniło się do powstania lokalnego bezrobocia, vide H. S ł a b e k, Za
gospodarowanie ziem odzyskanych, „Dzieje Najnowsze”, R. VI, 1974, nr 2, s. 189; cf. M. K i e ł 
c z e w s k a –Z a l e s k a, Kryzys małych miasteczek i sprawa ich aktywizacji, „Życie Gospodarcze”,
1956, nr 8, s. 294; S. P a j ą c z k o w s k i, Spółdzielczość pracy Śląska Opolskiego na tle spółdzielczo
ści pracy Polski Ludowej, Opole 1980, s. 22.
56
N. J a r s k a, Kobiety z marmuru, s. 41–43.
57
Np. M. Z a r e m b a, Wielka Trwoga, s. 237; N. J a r s k a, Kobiety z marmuru, s. 35–36.
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statystyki bezrobotnych58. Dekret ten w rzeczywistości w ogóle nie został zrealizowany59. Za nieporozumienie należy też uznać informację, jakoby w połowie
1946 r. w Polsce było 340 tys. bezrobotnych60, gdyż tyle osób nie zarejestrowano
na konkretny dzień (30 czerwca), lecz ogółem w ciągu całego półrocza61.
Tabela 2. Wielkość zatrudnienia w gospodarce narodowej i współczynniki
charakteryzujące sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1946–1949
Lata

Wielkość
zatrudnienia

Poszukujący
pracy
ogółem

Wolne miejsca
pracy

kobiety

ogółem

Stopa
bezrobocia

kobiety

w tys.

Wskaźnik wolnych
miejsc pracy
ogółem

kobiety

w%

1946

2509

75 (79,1)a

.

31,4

11,4b

2,9

0,42

1947

3361

81 (91,5)

41

21

4

2,6

0,26

1948

3743

125 (104,4)

63

25

4

3,2

0,2

0,06

1949

4354

71 (118,8)

38

75

10

1,6

1,06

0,26

0,1

a

W nawiasach podano dane na podstawie: AAN, MPiOS, Notatka w sprawie emigracji zarobkowej,
k. 17. Dane miały być średnioroczne; b Dane o liczbie wolnych miejsc pracy dla mężczyzn i kobiet
z 1946 r. na podstawie E. N e y, Produktywizacja kobiet, s. 311.
Źródło: Dane końcoworoczne na podstawie A. R a j k i e w i c z, Problemy zatrudnienia, Warszawa
1959, s. 27. Dane dotyczące wielkości zatrudnienia są średnioroczne i uwzględniają pracowników najemnych według danych instytucji ubezpieczeń (czyli np. bez rolników indywidualnych).
Zdecydowano się na porównanie danych średniorocznych z końcoworocznymi z uwagi na chęć ujednolicenia metody obliczania wielkości zatrudnienia dla okresu 1944–1989. „Rocznik Statystyczny”
nie przedstawia danych końcoworocznych dla całego tego okresu.

58

Dz. U. 1946, nr 3, poz. 24. Dekret miał wejść w życie 5 lutego 1946.
„[...] w 1946 r. wydano przepisy o rejestracji i obowiązku pracy, ale nie zostały one wprowadzone w życie, gdyż podaż siły roboczej w tym czasie zaspokajała w pełni zapotrzebowanie” (H. L e 
w a n d o w s k i, Prawo pracy w XXX–leciu PRL, „Studia Prawno–Ekonomiczne”, t. XVI, 1976, s. 52).
Również analiza dokumentów MPiOS sugeruje, że co najmniej do czerwca 1946 r. przepisy wykonawcze do wspomnianego dekretu wciąż znajdowały się w fazie projektowania (AAN, MPiOS, sygn. 554,
Sprawozdanie z działalności Wydziału Zatrudnienia w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej i terenowych Urzędów Zatrudnienia za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 1946 r., k. 8). W związku z tym
wnioskowanie o faktycznym obowiązywaniu przepisu prawnego tylko na podstawie jego uchwalenia
byłoby błędem, który można by określić mianem lex obligat quia promulgata. Obowiązkiem rejestracji mieli zostać objęci jedynie inżynierowie, kolejarze, lekarze i mierniczowie, vide J. M r ó w 
c z y ń s k a, Społeczno–ekonomiczne warunki realizacji prawa do pracy w Polsce Ludowej, Poznań
1977, s. 36. Podobne zarządzenia (z podobnym skutkiem) próbowano też wprowadzać z inicjatywy
władz lokalnych, vide I. R u t k o w s k i, Rynek pracy, s. 32–34.
60
N. J a r s k a, Kobiety z marmuru, s. 35.
61
AAN, MPiOS, sygn. 554, Sprawozdanie z działalności Wydziału Zatrudnienia, k. 7.
59
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Niektóre ośrodki najbardziej dotknięte bezrobociem ilustruje zaś poniższa
tabela.
Tabela 3. Ośrodki o największym nasileniu bezrobocia w Polsce
w latach 1948–1949
Nazwa
miejscowości

Liczba
mieszkańców

Liczba poszukujących
pracy
(stan na dzień)
1 lutego 1948
ogółem

Stopa bezrobocia
wg MPiOS
(stan na dzień)

1 lutego 1949
ogółem

1 lutego 1948 1 lutego 1949

kobiety

w jedn.

Białystok

57 000

2233

3179

w%

1667

8,4

12,0

Grudziądz

37 000

1320

1242

.

8,0

7,0

Toruń

78 000

2521

2261

1126

7,0

6,0

54 000

1662

2351

1003

6,0

9,0

Gdańsk

Włocławek

176 000

1700

3720

1859

2,0

4,6

Elbląg

41 385

937

1143

540

5,0

6,0

Bielsko

26 000

660

1345

714

5,0

11,0

Dąbrowa Górnicza

32 000

940

1666

869

6,0

12,0

Mysłowice

29 300

1281

1227

766

10,0

9,0

Racibórz

26 000

2447

2910

1768

20,3

24,4

Kraków

303 000

3974

9863

4277

2,9

7,1

Chrzanów

15 000

850

1095

564

11,7

16,0

Piotrków Trybunalski

40 000

1377

2080

1066

7,7

11,4

Tomaszów Mazowiecki

34 400

2228

3535

2064

6,4

22,6

Kalisz

58 000

2268

3230

1634

8,3

12,2

Radom

75 000

3155

5065

2300

9,0

14,6

324

7,6

10,4

274

3,0

9,0

c

Ostrowiec Św.

20 000

772

960

Rzeszów

22 000

297

915c

37 000

541

1573

806

3,0

9,5

Warszawa

Słupsk

610 000

8340

11 615

5955

3,0

4,2

Żyrardów

18 000

3435

2410

1410

42,0

29,0

c

Liczba przekreślona.

Źródło: Dane na podstawie: AAN, MPiOS, sygn. 571, Wykaz ośrodków o największym nasileniu
bezrobocia wg stanu na 1 stycznia i 1 lutego 1948 r. i 1 stycznia i 1 lutego 1949 r., k. 3–5. Wartości
zostały przepisane in extenso. Nieznana jest metoda ich obliczeń, lecz analiza porównawcza danych
dotyczących Warszawy z danymi z opracowania: A. L i p o w s k i, Rynek pracy, s. 247, sugeruje, że
zastosowano tu wzór U/(E+U)*100 lub U/E*100, dane o wielkości zatrudnienia czerpiąc skądinąd.
Dane o liczbie mieszkańców nie uwzględniają dynamiki zaludnienia. Zastanawiające są informacje
dotyczące Kielc, gdzie na koniec stycznia 1948 miało się znajdować zaledwie 1789 bezrobotnych
przy zaludnieniu 226 tys.; MPiOS nawet nie wyliczyło dla nich stopy bezrobocia.
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Przytoczone dane pokazują stopę bezrobocia rejestrowanego, która jest zasadniczo niższa od rzeczywistej stopy bezrobocia. W 1947 r. szacowano więc, że de
facto liczba osób poszukujących pracy jest dwukrotnie wyższa62. Wśród niezarejestrowanych byli zarówno ci, którzy nie wierzyli w skuteczność działania urzędu,
jak i tacy, których miejsce zamieszkania nie pokrywało się z jego lokalizacją i dla
których podróż do niego (również w związku ze zniszczeniami wojennymi) mogła
być poważnie utrudniona. Z drugiej strony również liczba wolnych miejsc jest zaniżona, gdyż nie wszyscy pracodawcy zgłaszali swoje zapotrzebowanie w Urzędach
Zatrudnienia63.
2. ETAP FORSOWNEJ INDUSTRIALIZACJI
O MODELU EKSTENSYWNYM (1950–1954)

Okres planu sześcioletniego, a nie, jak twierdzono64, planu trzyletniego,
w świetle danych zbiorczych faktycznie przyczynił się do likwidacji bezrobocia
w Polsce65. W szczególności dotyczy to lat 1951–1953. Należy jednak pamiętać
o ówczesnej kontrowersyjnej polityce lokalizacji nowych inwestycji. Przykładem
jest chociażby budowa Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Zambrowie, który
nie posiadał ani niezbędnej infrastruktury, ani odpowiednich kadr66. Tymczasem
w województwie łódzkim istniały ośrodki bezrobocia wśród włókniarzy (najpewniej też wśród włókniarek)67.
Sytuacja na krajowym rynku pracy w latach 1950–1954 wyglądała zaś
następująco:

62

W.T., Likwidacja lokalnego bezrobocia, s. 542.
AAN, MPiOS, sygn. 554, Sprawozdanie z działalności Wydziału Zatrudnienia, k. 2–3. W 1946 r.
istniało 13 Urzędów Zatrudnienia, 47 oddziałów terenowych i 250 „instytucji zastępczych”, ibidem
k. 8. Wówczas liczba powiatów wynosiła 299 — powstaje więc pytanie o mobilność siły roboczej
wewnątrz powiatu.
64
N. K o ł o m e j c z y k, B. S y z d e k, Polska w latach 1944–1949: zarys historii politycznej,
Warszawa 1971, s. 266.
65
Sam plan sześcioletni zakładał wzrost zatrudnienia (poza rolnictwem) w całej gospodarce do
5,7 mln osób, w tym stworzenie 1,23 mln miejsc pracy dla kobiet (Dz. U. 1950, nr 37, poz. 344).
66
A. Z a w i s t o w s k i, Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego — wielkiej in
westycji planu sześcioletniego, Warszawa–Białystok 2009, s. 76–77.
67
A. K a r p i ń s k i, Zagadnienia socjalistycznej industrializacji Polski, Warszawa 1958, s. 118.
Spowodowało to zresztą przypadki migracji z Łodzi do Zambrowa (M. F i d e l i s, Women, Communism,
s. 112).
63
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Tabela 4. Wielkość zatrudnienia w gospodarce narodowej i współczynniki
charakteryzujące sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1950–1954
Lata

Wielkość
zatrudnienia

Poszukujący
pracy
ogółem

kobiety

Wolne miejsca
pracy
ogółem

Stopa
bezrobocia

kobiety

w tys.

Wskaźnik wolnych
miejsc pracy
ogółem

kobiety

w%

1950

5070

53,7

.

160,2

.

1,1

1951

5505

5,4 (8,7)d

(4,8)

117,2 (166,4)

(30)

0,1

21,7 (19,13) (6,25)

1952

5810

3,5 (5,1)

(3,3)

197,4 (155,3) (29,2)

0,1

56,4 (30,45) (8,85)

1953

6207

5,9 (11)

(6,7)

108,4 (42,6)

(8,7)

0,1

18,4 (3,87)

(1,3)

1954

6446

65 (63,2)

(12,5)

0,2

4,25 (2,57)

(0,8)

15,3 (24,6) (15,7)

2,98

W nawiasach podano dane na podstawie: AAN, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet
Centralny w Warszawie 1948–1990 (dalej: KC PZPR), sygn. V/33, Notatka dla Biura Politycznego
KC PZPR w sprawie lokalnych nadwyżek siły roboczej, k. 601 (169). Miały być to dane najwyższe
w skali roku.
d

Źródło: Dane na podstawie M. K a b a j, Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia w gospodarce
socjalistycznej, Warszawa 1972, s. 57. Dane dotyczące wielkości zatrudnienia są średnioroczne,
pozostałe — końcoworoczne.

Po 1952 r. zaczęła spadać dotychczas gwałtownie rosnąca liczba wolnych
miejsc pracy. Wiązało się to ze zbyt optymistycznymi założeniami co do możliwości utrzymania tempa ekstensywnej industrializacji kraju. Brakowało środków
finansowych na realizację zamierzonych inwestycji przemysłowych, co uderzało
m.in. w rolnictwo. Ten właśnie fakt, połączony z naciskiem na kolektywizację,
miał wpływ na wzmożoną migrację ludności wiejskiej do miast, co stanowiło
przede wszystkim zagrożenie dla poziomu produkcji rolnej, ale mogło też oznaczać trudności w zatrudnieniu migrantów. W rezultacie już w 1953 r. na IX Plenum
KC PZPR podjęto decyzje o stworzeniu bodźców do rozwoju pierwszego sektora
gospodarki, które zostały rok później skonkretyzowane na II Zjeździe PZPR68,
gdzie podjęto uchwałę o ograniczeniu odpływu ludności ze wsi69. Było to konieczne
także dlatego, że nie przewidywano już tak szybkiego wzrostu zatrudnienia poza
68

J. K a l i ń s k i, Polityka gospodarcza Polski w latach 1948–1956, Warszawa 1987, s. 88–90,
125–126; cf. D. J a r o s z, Polityka władz komunistycznych w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa
1998, s. 157–162; M. J a s t r z ą b, Manewr gospodarczy? Korekta polityki ekonomicznej na IX Plenum
Komitetu Centralnego PZPR w 1953 r., PH, t. XCIV, 2003, s. 43–58.
69
AAN, KC PZPR, sygn. V/33, Notatka dla Biura Politycznego KC PZPR, k. 594 (162). Uchwała
ta dość szybko została zarzucona, vide A. R a j k i e w i c z, Bez koncepcji, „Życie Gospodarcze”, 1957,
nr 9, s. 1. W okresie jej obowiązywania organy zatrudnienia osobom pochodzącym ze wsi oferowały
pracę jedynie w rolnictwie (AAN, MPiOS, sygn. 4/2, Zadania organów zatrudnienia prezydiów rad
narodowych w zakresie usprawnienia i potanienia administracji państwowej i gospodarczej [referat na
odprawy wojewódzkie], brak paginacji).
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rolnictwem jak na początku lat pięćdziesiątych70. Rozpoczęte inwestycje należało
jednak dokończyć, a kosztowna polityka industrializacji wciąż wymagała poszukiwania dodatkowych środków finansowania. Na II Zjeździe PZPR podjęto więc
uchwałę o obniżce kosztów funkcjonowania administracji państwowej, co wiązało
się z redukcjami zatrudnienia71. Wszystko to działo się przy wzroście podaży siły
roboczej będącym skutkiem zwiększenia się kosztów utrzymania po podwyżce cen
z początku 1953 r.72 Te okoliczności spowodowały, że już w 1954 r. zaczęły się
zarysowywać pewne dysproporcje na rynkach lokalnych, np. wskaźnik wolnych
miejsc pracy dla kobiet w województwie łódzkim i rzeszowskim wynosił 0,0673.
Wpłynęło na to także niewykonanie uchwały Prezydium Rządu w sprawie zwiększenia stanu zatrudnienia kobiet w gospodarce narodowej74 — ze względu na opór
zakładów pracy75.
3. ETAP OGRANICZONYCH PRÓB RACJONALIZACJI
POLITYKI ZATRUDNIENIA (1954–1970)

Odwilż polityczna 1956 r. stworzyła warunki do stosunkowo szerokiej dyskusji nad zjawiskiem bezrobocia. Jej odzwierciedleniem była zarówno tematyka
artykułów prasowych, jak i kierunki badań naukowych. Mieczysław Kabaj pisał
expressis verbis w 1957 r.: „Do niedawna był w naszej ekonomii politycznej [...]
dogmat, że bezrobocie jest związane jedynie z kapitalizmem. Historia spłatała ekonomistom jeszcze jednego figla. Zjawisko bezrobocia powstało w Polsce budującej
socjalizm”76. Autor zaproponował kontrowersyjną metodę urealnienia stopy bezrobocia rejestrowanego, posługując się mnożnikami — odpowiednio pięć dla kobiet
i trzy dla mężczyzn, i doliczając się w ten sposób blisko 180 tys. bezrobotnych77.
Według niego deficyt wolnych miejsc pracy miał dotyczyć młodocianych, absolwentów szkół zawodowych, ale przede wszystkim kobiet. W podsumowaniu artykułu przyznał jednak, że ówczesne bezrobocie jest zjawiskiem nieporównywalnym
70

Cf. W. D a s z k i e w i c z, Aktualne problemy zatrudnienia, „Nowe Drogi”, 1955, nr 6, s. 79.
AAN, MPiOS, sygn. 4/2, Zadania organów zatrudnienia, brak paginacji.
72
Cf. D. J a r o s z, Polacy a stalinizm, s. 123–124.
73
Obliczenia własne na podstawie: N. J a r s k a, Kobiety z marmuru, s. 220.
74
Monitor Polski [dalej: M.P.], 1952, nr A–73, poz. 1160.
75
AAN, KC PZPR, sygn. V/33, Notatka dla Biura Politycznego KC PZPR, k. 596 (164).
76
M. K a b a j, Problem bezrobocia, „Życie Gospodarcze”, 1957, nr 7, s. 1. Pojęcia „bezrobocia”
nie zawahał się też użyć (choć nie w tytule) ówczesny dyrektor Zarządu Rezerw Roboczych MPiOS
W. D a s z k i e w i c z (Uwagi o problemie zatrudnienia, „Nowe Drogi”, 1957, nr 6, s. 80–94). Oczy
wiście termin ten był często cenzurowany przez GUKPPiW i jego delegatury, vide G. M n i c h,
Ingerencje cenzury w łódzkiej prasie codziennej (1944–1956): między prawdą a sielanką, „Kronika
Miasta Łodzi”, 2012, z. 4, s. 64–65.
77
M. K a b a j, Problem bezrobocia, s. 1, 3.
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w stosunku do okresu międzywojennego, a nadmiarowi rąk do pracy towarzyszy
ich stały deficyt — w szczególności w górnictwie, budownictwie i rolnictwie
w ramach PGR–ów78.
O genezie badań nad zjawiskiem bezrobocia lokalnego podjętych w 1957 r.
w Zakładzie Problemów Zatrudnienia Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły
Głównej Planowania i Statystyki jedna z ich autorek, Krystyna Mlonek, pisała
następująco:
Rosnąca od 1954 r. liczba poszukujących pracy [...] rozwiała złudzenia, że bezrobocie stanowi wyłącznie immanentną cechę gospodarki kapitalistycznej; przeczyła także lansowanej tezie, że bezrobocie w gospodarce socjalistycznej nie
istnieje i nie może zaistnieć wobec konstytucyjnych gwarancji prawa do pracy
[...]. Jako zjawisko nowe w powojennej historii kraju bezrobocie rodziło zrozumiały niepokój i napięcia społeczne, o których szeroko donosiła prasa i radio79.

Wspomniany Zakład na zlecenie Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów
rozpoczął badania w siedmiu ośrodkach (Koło, Lidzbark Warmiński, Przemyśl,
Świdwin, Tomaszów Mazowiecki, Zamość oraz Warszawa). Kryterium stanowiło
utrzymywanie się przez co najmniej dwa lata zjawiska nadwyżki bezrobotnych
nad wolnymi miejscami pracy. Badania te były na tyle niepoprawne politycznie, że
nigdy nie zostały w całości opublikowane80. Ujawniły jednak, że wśród poszukujących pracy w badanych ośrodkach istniała: 1) zdecydowana przewaga kobiet nad
mężczyznami (poza Kołem, gdzie była w tej mierze równowaga); 2) istniał duży
odsetek (blisko 50%) osób młodych, do 25 lat; 3) wśród bezrobotnych dominowały
osoby o niskim poziomie wykształcenia (także analfabeci), tj. ponad 70% z nich
posiadało maksymalnie wykształcenie podstawowe; 4) większość z nich czekała na
pracę dłużej niż miesiąc, w tym ponad 40% co najmniej trzy miesiące. Badanych
podzielono na poszukujących pierwszej pracy, bezrobotnych w wyniku rezygnacji z poprzedniego miejsca zatrudnienia oraz bezrobotnych w wyniku zwolnienia.
Spośród tych kategorii druga była najmniej liczna. Komentarza wymaga za to trzecia: w Kole (300 bezrobotnych) i Zamościu (także 300) większość zwolnień była
związana z redukcjami zatrudnienia w administracji państwowej, wojsku i SB;

78

Ibidem, s. 3.
K. M l o n e k, Bezrobocie w Polsce, s. 75–76.
80
Zachowały się jednak artykuły w niszowym czasopiśmie naukowym prezentujące ich wyniki
z części wymienionych wyżej miast, które następnie Mlonek omówiła w swojej pracy: L. S o b c z a k,
Badania rynku pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Warszawa 1958 (Zeszyty Zakładu Problemów
Zatrudnienia Instytutu Gospodarstwa Społecznego [dalej: Zeszyty ZPZ IGS], nr 3); K. M l o n e k,
Sytuacja na rynku pracy, struktura i warunki życia poszukujących pracy w Kole w 1957 r., Warszawa
1958 (Zeszyty ZPZ IGS, nr 4); C. M u s z a l s k i, Sytuacja na rynku pracy, struktura i warunki życia
bezrobotnych w Zamościu w 1957 r., Warszawa 1958 (Zeszyty ZPZ IGS, nr 5); A. P r e i s s –
Z a j d o w a, Badanie rynku pracy oraz warunków życia poszukujących pracy w Świdwinie, Warszawa
1958 (Zeszyty ZPZ IGS, nr 6).
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w Tomaszowie Mazowieckim (468) zwolnienia miały charakter dyscyplinarny
(alkoholizm, kradzieże, absencje) lub były związane z reorganizacją; w Świdwinie
(129) wynikały z zakończenia prac sezonowych81.
Podobne obserwacje przeprowadzili osiem lat później w Bełchatowie
naukowcy Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród zarejestrowanych tam osób poszukujących pracy: 1) w okresie wiosenno–letnim kobiety
stanowiły zdecydowaną większość, natomiast w okresie jesienno–zimowym czasem mniej niż połowę; 2) ponad 50% nie posiadało kwalifikacji zawodowych;
3) istniała liczna grupa mężczyzn, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową, uzyskawszy zawód elektromontera lub kierowcy; 4) większość poszukiwała pierwszego zajęcia lub chciała powrócić do pracy po dłuższej przerwie. Jednocześnie
znaczna część ofert zatrudnienia dotyczyła pracy poza najbliższą okolicą i miała
charakter kampanijny. Stosunek bezrobotnych do zatrudnionych miał stanowić
w 1964 r. średniomiesięcznie ok. 15%82.
Pod koniec lat pięćdziesiątych odideologizowana definicja bezrobocia
zaczęła się również nieśmiało pojawiać w wydawnictwach wielkonakładowych.
Pesymistyczne nastroje, związane także z ówczesnymi problemami na rynku
pracy w Bułgarii83 i Jugosławii84, udzieliły się np. twórcom „Małej encyklopedii powszechnej PWN”, gdzie podano, że bezrobocie może wystąpić (co prawda
przejściowo) także w ustroju socjalistycznym, „na skutek słabego rozwoju sił
wytwórczych oraz błędów w planowaniu”85.
Wówczas pojawiła się też obawa przed problemami z zatrudnieniem wkraczających od lat sześćdziesiątych w wiek produkcyjny roczników powojennego
wyżu demograficznego86. W notatce MPiOS dla KC PZPR z 1957 r. pobrzmiewają
w związku z tym tony raczej pesymistyczne:
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K. M l o n e k, Bezrobocie w Polsce, s. 86.
I. L e p a l c z y k, Wykolejenia dzieci, s. 27–30. Biorąc pod uwagę dane o liczbie osób po
szukujących pracy oraz szacunkowe dane o wielkości zatrudnienia oznacza to, że stopa bezrobocia
wynosiła wówczas ok. 11%.
83
I. M a r c z e w a, Sywetskijat modeł w byłgarskata ikonomika, [w:] Byłgarija i Rusija prez XX
wek. Byłgaro–ruski nauczni diskusii, red. W. T o s z k o w a et al., Sofija 2000, s. 261.
84
S.L. W o o d w a r d, Socialist Unemployment: the Political Economy of Yugoslavia, 1945–1990,
Princeton–Chichester 1995, s. 191–221.
85
Bezrobocie, [w:] Mała encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1959, s. 86. Dla porównania
Mała encyklopedia ekonomiczna podawała, że bezrobocie właściwe jest jedynie kapitalizmowi, a jego
braku w socjalizmie dowodzi praktyka, vide Bezrobocie, [w:] Mała encyklopedia ekonomiczna, War
szawa 1961, s. 57–58.
86
Na trudną sytuację młodzieży na rynku pracy zwracał uwagę nowoutworzony ZMS (W. J a 
n o w s k i, Bieżący ogólnopolski program działania Związku Młodzieży Socjalistycznej. Próby realiza
cji: styczeń–kwiecień 1957 (Wybrane problemy), „Teki Archiwalne. Seria nowa”, t. IV, 2000, s. 33–
50).
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Jeśli idzie o perspektywę najbliższych lat — to mimo rozwoju [...] inicjatywy
prywatnej [...] sytuacja na rynku pracy nie ulegnie radykalnej poprawie. [...]
Wynika to z [...] nieustającej aktywizacji zawodowej kobiet, napływu ludzi ze
wsi na miejski »rynek« pracy, pracy zawodowej osób, które przekroczyły wiek
zdolności do pracy oraz gwałtowanego, liczebnego wzrostu roczników wkraczających w wiek zdolności do pracy. [...] Szacując w wielkim przybliżeniu, można
na okres lat 1964–1968 ocenić rozmiary liczebne siły roboczej (w rolnictwie
i poza rolnictwem), której nie będzie można zatrudnić w kraju na ok. 400–600
tys. osób.

Możliwości załagodzenia tego problemu upatrywano m.in. w emigracji zarobkowej w ramach RWPG87. Ponieważ przyrost naturalny w Polsce był wysoki
w zasadzie do końca istnienia PRL (zwłaszcza w dziesięcioleciu 1951–1960), problem zapewnienia zatrudnienia nowym rocznikom był ciągle aktualny88. Na alarm
bili szczególnie działacze polonijni. Na przykład Jerzy Szyszko–Bohusz89 uskarżał się, że „fala wyżu demograficznego nie dotarła jeszcze na rynek pracy, a już
mamy w Polsce bezrobocie”. W kręgach tych panowało bowiem przekonanie, że
liczba bezrobotnych przekroczyła w 1964 r. 300 tys.; wniosek taki wysnuto, mnożąc oficjalne dane przez wspominany wyżej współczynnik zaproponowany przez
Kabaja90. Publicyści krajowi, poza przeciwnikami politycznymi Gomułki91, byli
oczywiście bardziej powściągliwi. Tadeusz Kochanowicz92 ostrzegał natomiast, że
dalsze zwiększanie zatrudnienia może wiązać się z ekstensywnym modelem wzrostu gospodarczego93.
Problem bezrobocia dyskutowano również na XI Plenum PZPR. Stefan
Jędrychowski94 przyznał wówczas, że występuje ono „w kilkudziesięciu małych
miastach i miasteczkach” i „w dużej mierze dotyczy [...] obarczonych rodzinami
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AAN, MPiOS, sygn. 2/3, Notatka w sprawie emigracji zarobkowej, s. 4–6.
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa 2012 s. 188.
89
Jerzy Szyszko–Bohusz (1902–1965) — prawnik, dziennikarz Radia Wolna Europa.
90
J. S z y s z k o – B o h u s z, Zatrudnienie i bezrobocie dziś i jutro, [w:] Dylematy gospodarki pol
skiej: konferencja Ekonomiczna w Sprawach Krajowych, wstęp A. C i o ł k o s z, Londyn 1965, s. 122,
127; cf. B. M i e c z k o w s k i, Bezrobocie w systemie komunistycznym, „Kultura” (Paryż), 1968, nr II/254,
s. 92–100; M. G a m a r n i k o w, Poland’s Unemployment Problem, „East Europe”, t. XIII, 1964, nr 6,
s. 30.
91
Np. założona przez maoistę Kazimierza Mijala Komunistyczna Partia Polski wydała w 1965
odezwę, w której oskarżała Gomułkę o doprowadzenie do zagrożenia bezrobociem w Polsce, vide
Odbudowa Komunistycznej Partii Polski, [w:] Schizmy, wstęp J. M i e r o s z e w s k i, Paryż 1966
(Dokumenty), s. 45, 71. Dokument ten w skrócie cytuje też M.F. R a k o w s k i (Dzienniki polityczne
1963–1966, Warszawa 1999, s. 353).
92
Tadeusz Kochanowicz (1910–1995) — wówczas wiceprzewodniczący Komitetu Pracy i Płac.
93
T. K o c h a n o w i c z, Zatrudnienie a sytuacja demograficzna, „Nowe Drogi”, 1965, nr 5, s. 17.
94
Stefan Jędrychowski (1910–1996) — wówczas członek Biura Politycznego KC PZPR i przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
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kobiet”95. Jednocześnie wzywał jednak do racjonalizacji zatrudnienia w przemyśle
i administracji. Piotr Jaroszewicz96 poparł te postulaty, uważając zarazem, że napotkają one na silny opór, o czym świadczyć miał fakt „zahamowania rodzącego się
spontanicznie procesu likwidacji przerostu zatrudnienia, którego tłem były nowe
zasad funduszu płac”97. Z potrzebą zwolnień zgodził się też Józef Machno98, który
skonstatował przy okazji, że „istotną trudność będziemy mieli z zatrudnieniem
kobiet, tych szczególnie, które nie mogą przenieść się na inne tereny i nie mogą
przyjąć cięższej pracy fizycznej”99. Propozycje Jędrychowskiego skrytykował100 za
to Wiktor Kłosiewicz101, który po latach wyolbrzymił je, po marksistowsku oskarżając oponenta o chęć stworzenia „armii bezrobotnych”102. Ostatecznie w jednej
z uchwał XI Plenum likwidację przerostów zatrudnienia uznano za „problem
wymagający szczególnej uwagi”103.
Choć próby redukcji odniosły w dłuższej perspektywie niewielki skutek
(będzie o tym mowa dalej), to jednak istotnie wzmogły strach przed bezrobociem. Widać to wyraźnie w nastrojach przynajmniej części społeczeństwa, które
95

AAN, KC PZPR, sygn. III/23; S. J ę d r y c h o w s k i, Aktualne zagadnienia polityki gospodar
czej na 1958 r., [w:] Stenogram XI plenarnego posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej w dnia 27 i 28 lutego i 1 marca 1958 r., s. 37.
96
Piotr Jaroszewicz (1909–1992) — wówczas wicepremier i wiceprzewodniczący Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów.
97
AAN, KC PZPR, sygn. III/23, Dyskusja, [w:] Stenogram XI plenarnego posiedzenia, s. 78.
Chodziło o zmiany przepisów finansowania przedsiębiorstw, których ideą było, by oszczędności po
czynione dzięki zwolnieniu zbędnych pracowników przyczyniły się do wzrostu zarobków pozostałych,
vide Cz. B o b r o w s k i, Dziedzictwo przeszłości: 1945–1980, [w:] Pamięci Edwarda Lipińskiego:
szkice ekonomiczne, red. E. D o m a ń s k a, Warszawa 1991, s. 157. Miało to związek z uchwałą nr 704
Rady Ministrów w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych
z 10 listopada 1956, która zezwalała na „wykorzystanie [...] oszczędności na funduszu płac w następnych okresach danego roku” (M.P. 1956, nr 94, poz. 1047).
98
Józef Machno (1915–1976) — wówczas I sekretarz KW PZPR w Gdańsku i przewodniczący
sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi.
99
AAN, KC PZPR, sygn. III/23; Dyskusja, [w:], Stenogram XI plenarnego posiedzenia, s. 176–
177.
100
Ibidem, s. 103–104 i 106.
101
Wiktor Kłosiewicz (1907–1992) — wówczas wiceminister pracy i opieki społecznej.
102
T. T o r a ń s k a, Oni, Warszawa 1990, s. 268. Wbrew temu, co zasugerował Michał P a z i e w 
s k i (Grudzień 1970, s. 35), Kłosiewicz nie został wykluczony z KC z powodu sprzeciwu wobec likwidacji przerostów administracji, lecz w wyniku przynależności do grupy natolińskiej i nieudanego
ataku na Gomułkę za jego brak entuzjazmu do posługiwania się określeniem „ze Związkiem
Radzieckim na czele”, któremu ten ostatni dał wyraz podczas narady przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych w Moskwie w listopadzie 1957 r., cf. J. B a j e w,
Bułgarskie kierownictwo a polski październik 1956 r., [w:] Polski październik 1956 w polityce świato
wej, red. A. G u r y n et al., Warszawa 2006, s. 182.
103
Uchwała XI Plenum KC PZPR w sprawie niektórych zadań polityki gospodarczej w 1958 r.,
„Nowe Drogi”, 1958, nr 3, s. 15; cf. M.P. 1958, nr 16, poz. 100.
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dobrze kontrastują z pompatycznymi stwierdzeniami charakterystycznymi dla
komunistycznej nowomowy104. Pracowniczki Huty im. Feliksa Dzierżyńskiego
w Dąbrowie Górniczej pisały do Polskiego Radia w listopadzie 1956 r.: „Szeroko
słyszymy, że od Nowego Roku mają zwalniać mężatki. [...] Przecież zapewniali
nas, że pracy nikomu nie braknie, a dzisiaj chcą redukować. [...] Wolimy śmierć
niż zwolnienie”105. Franciszek A. z Rawicza, przedstawiający się jako były wartownik w Urzędzie Bezpieczeństwa, skarżył się rok później, że z powodu jego
przeszłości wyrzucono go z pracy w odlewni żeliwa. „Czy naprawdę dla pracowników UB pracy w Polsce Ludowej nie ma?” — pytał niepewny swojego dalszego
losu106. Jeden z czytelników gazety „Po Prostu” zauważył, że „niemal wszędzie [...]
występują [...] przerosty administracyjne i powstaje niełatwe wcale zadanie ich zlikwidowania. Krąg ludzi zaliczanych do administracji jest niezwykle duży i wiele
osób przeżywa dzisiaj swe osobiste kataklizmy życiowe”. Z kolei zwolniony pod
koniec 1956 r. mieszkaniec Świdnicy, gdzie, jak twierdził, miało być zarejestrowanych 150 bezrobotnych, skarżył się, że nie może znaleźć pracy od trzech miesięcy.
„W urzędzie odpowiadano mi »nie ma pracy«, »brak etatów«, prawdziwy przedwojenny obraz życia [...] czyżby znów zapanowały czasy bezrobocia, niesprawiedliwości społecznej i nędzy?” — dopytywał. Przekrój społeczny redukowanych
osób był dość szeroki — „zwolnienia [...] z pracy, o którą w Warszawie nie łatwo”
obawiała się np. jedna z pracowniczek Centrali Handlu Zagranicznego CEKOP107.
Ciekawostką są też listy do „Po Prostu” dwóch absolwentek studiów wyższych —
dziennikarstwa i bułgarystyki108. Ta ostatnia nie mogła znaleźć pracy nawet poza
wyuczonym zawodem, natomiast przypadek tej pierwszej skłonił redakcję gazety
do opublikowania artykułu przestrzegającego przed studiowaniem na tak nieprzyszłościowym kierunku109. Jego autor, być może pomny tych doświadczeń, trzy
lata później wydał powieść opisującą perypetie zwolnionego z zakładu karnego
Karola Białousa, który po nieskutecznym poszukiwaniu zajęcia ostatecznie, z trudem, otrzymał je — dzięki PZPR110. Listów ukazujących strach przed bezrobociem

Np.: „Nie znamy uczucia strachu przed bezrobociem, nie umiemy go sobie nawet wyobrazić”
(K. R u s i n e k, Kilka refleksji z okazji 40–lecia Polski Ludowej, „Wiadomości Statystyczne”, 1984,
nr 7, s. 3).
105
Księga listów PRL–u. Część druga: 1956–1970, red. G. S o ł t y s i a k, Warszawa 2005, s. 35.
106
Ibidem, s. 75–76.
107
AP Warszawa, Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR Centrali Handlu Zagranicznego
„Cekop” w Warszawie 1954–1963, sygn. 1, Protokół z posiedzenia egzekutywy POP PZPR CEKOP
z 17 stycznia 1958, k. 48.
108
A. L e s z c z y ń s k i, Sprawy do załatwienia. Listy do „Po Prostu” w latach 1955–1957,
Warszawa 2000, s. 118–121.
109
K. K o ź n i e w s k i, Boże broń na dziennikarkę, „Po Prostu”, 1956, nr 20, s. 2.
110
Idem, Zimowe kwiaty, Warszawa 1959.
104
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można by przytoczyć wiele więcej111; na zakończenie zacytuję suplikę skierowaną
do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (nie wiadomo, jak załatwioną):
My pracownicy fizyczni i biurowi pracowaliśmy [...] pod dyspozycją Prezydjum
Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej [...] na funduszu interwencyjnym112, który z dniem 15 VIII br. został wyczerpany i my ludzie obarczeni
rodzinamy pozostaliśmy bez pracy i kawałka chleba [...]. Wobec groźnej sytuacji naszej, zwracamy się do naszego kochanego Ministerstwa i prosimy bardzo
o przydzielenie [...] odpowiednich funduszów na naszą dalszą pracę bo głód nas
czeka, węgla niema i opału na zimę. Czekamy113.

Akcja likwidacji przerostów zatrudnienia zupełnie inaczej wyglądała z perspektywy urzędników mających ją realizować. Komisja KC PZPR do spraw
Zatrudnienia i Płac oceniała w grudniu 1957 r., że dotychczasowe ustawodawstwo
nie gwarantowało materialnego zainteresowania zakładów pracy redukcją etatów,
a wspominana już „Uchwała Rządu nr 704 nie rozwiązuje sprawy”, gdyż brak
aktów prawnych ją precyzujących114. Na jednej z narad Wydziału Ekonomicznego
KC PZPR skonstatowano zaś, że „ze strony administracji, zwłaszcza centralnej
[...] nie obserwuje się aktywnego włączenia się do likwidacji przerostów”115.
Tymczasem w Ministerstwie Żeglugi i Gospodarki Wodnej „występowały tendencje do likwidowania przerostów zatrudnienia jedynie w produkcji, a celowo
unikano dyskusji na temat [ich] likwidacji [...] w administracji”116. W Zakładach
Cegielskiego w Poznaniu planowano zwolnić 922 osoby, co stanowiło blisko
7% załogi117. Do maja 1958 r. w skali całego kraju pracę straciło ok. 121 tys. osób,
w tym 111 tys. pracowników przedsiębiorstw państwowych, 2857 pracowników

Np. M. Z a r e m b a, Polska Rzeczpospolita Lękowa, „Polityka”, 2006, nr 17, s. 92–95;
N. J a r s k a, Gender and labour, s. 65–70; eadem, Kobiety z marmuru, s. 37, 219, 222.
112
O funduszu tym będzie mowa w dalszej części pracy.
113
AAN, MPiOS, sygn. 2/25, Pismo mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej do MPiOS z 21 sierpnia
1957, brak paginacji. Pisownia oryginalna.
114
AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXXI–245, Tezy w sprawie materialnego zainteresowania pracowników w likwidacji przerostów w zatrudnieniu i w zwiększeniu wydajności pracy, k. 17–20.
115
Ibidem, sygn. 237/XXXI–255, Informacja o realizacji Uchwał XI Plenum KC PZPR, k. 22.
116
Ibidem, Notatka o realizacji Uchwał XI Plenum w resortach Komunikacji i Łączności, k. 1.
117
Ibidem, Notatka z kontroli wykonania z przebiegu realizacji Uchwały XI Plenum KC PZPR,
Uchwały nr 42 Rady Ministrów z dn. 26 lutego 1958 r. oraz Uchwały C[entralnej] R[ady] Z[wiązków]
Z[awodowch] w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy, k. 11–15.
Najprawdopodobniej była to zawoalowana próba karnych zwolnień, gdyż w 1958 r., po ponad rocznym
opóźnieniu, wyrzucono z pracy niektórych uczestników wydarzeń z czerwca 1956 r., Relacja Stanisława
Matyji, uczestnika i współanimatora robotniczego buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 r., omawiająca
podłoże społeczno–ekonomiczne, przebieg i skutki protestu, [w:] Opozycja antykomunistyczna
w Polsce 1944–1956. Wybór dokumentów, wyd. Z. H a m m e r l i n g, M. N a d o l s k i, s. 511.
111
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administracji centralnej i 6701 pracowników rad narodowych118. Do liczby tej
należy doliczyć redukcje przeprowadzone w Wojsku Polskim w okresie 1955–
1957, które objęły przeszło 141 tys. żołnierzy119. Znacznie mniejsze, jeśli chodzi o wartości bezwzględne, były zwolnienia w aparacie bezpieczeństwa, które
dotknęły od listopada 1956 do kwietnia 1957 r. 9057 funkcjonariuszy120. Pracy
poszukiwali też amnestionowani więźniowie polityczni, których do czerwca 1956
miało być ok. 28 tys.121 Rada Ekonomiczna szacowała ponadto, że do 1957 r. do
Polski przybyło 93,3 tys. repatriantów, z czego ok. 60% osiedliło się w miastach,
wywierając nacisk na tamtejszy rynek zatrudnienia122.
Interpretując te dane, należy pamiętać, że zwolnienia z pracy nie zawsze
były związane z likwidacją etatów. I tak w Warszawie na 400 tys. zatrudnionych
zwolniono 7,2 tys., po czym na ich miejsca przyjęto kolejne 4,2 tys.123, natomiast
w samej SB w latach 1957–1959 wróciło do pracy 1119 osób124. Brak długoterminowych skutków zwolnień na przykładzie województwa wrocławskiego tak
opisywał Jerzy Mahl: „Analiza realizacji procesów racjonalizacji zatrudnienia
[...] wykazała, że w istocie nie nastąpiły poważniejsze zmiany. [...] Zakłady pracy
zwolniły 4500 osób, w tym 14% rencistów, jednakże w tym samym okresie przyjęto 6300 osób. [...] Cała akcja porządkowania stanu zatrudnienia przekształciła
się więc w wymianę kadr”125. Akta prawne mające na celu dokonanie powyższych
zmian powodowały tylko przejściowe fluktuacje skorelowane z datą ich wejścia
w życie126. W okresie 1956–1960 stopa bezrobocia tylko raz (w lutym 1960 r.)
przekroczyła 1%127.

118

AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXXI–255, Notatka Wydziału Ekonomicznego KC PZPR w sprawie realizacji Uchwał XI Plenum KC PZPR w zakresie likwidacji przerostów zatrudnienia, k. 36.
119
W tym ok. 22 tys. oficerów, vide L. K o ś c i e l s k i, O rekonwersji w ludowym Wojsku Polskim,
„Przegląd Historyczno–Wojskowy”, t. VI, 2005, nr 2, s. 227.
120
Stanowiło to 38% stanu osobowego organów bezpieczeństwa. Jedną trzecią zwolnionych od
razu skierowano jednak do pracy gdzie indziej, vide Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierow
nicza, t. II: 1956–1975, red. P. P i o t r o w s k i, Warszawa 2006, s. 8–9.
121
W. R o s z k o w s k i, Historia Polski 1914–1998, Warszawa 1999, s. 231. Inne dane mówią
o ok. 35 tys. amnestionowanych osób zwolnionych w okresie od kwietnia do maja, z czego więźniowie
polityczni mieli stanowić tylko ok. 4,5 tys., vide P. M a c h c e w i c z, Polski rok 1956, Warszawa 1993,
s. 53.
122
Główne problemy sytuacji gospodarczej kraju: materiały IX posiedzenia plenarnego Rady
Ekonomicznej, Warszawa 1958, s. 99.
123
AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXXI–255, Jak przebiega realizacja Uchwał XI Plenum KC PZPR
w dziedzinie zwalczania przerostów w zatrudnieniu?, k. 45.
124
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, s. 9.
125
J. M a h l, Problemy zatrudnienia, s. 124.
126
Ibidem, s. 120.
127
Ibidem, s. 75.
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Należy też pamiętać o tym, że strach przed utratą pracy nie miał charakteru
powszechnego. Przykładem są chociażby strajki na tle płacowym w Gdańskich
Zakładach Radiowych, gdzie robotnicy nie tylko nie bali się zwolnienia, ale co
więcej — sami nim grozili w razie niezrealizowania ich żądań. W warszawskiej
Wytwórni Gazów Technicznych z pracy zwolniło się natomiast kilku pracowników
na znak protestu po cofnięciu im premii128. Tak nie zachowują się ludzie bojący się
bezrobocia.
Redukcjom towarzyszyły próby zmniejszenia konkurencji na rynku pracy
za pomocą instrumentów polityki społecznej. W 1958 r. podniesiono wymiar
rent i emerytur (zwłaszcza w ich dolnym zakresie) oraz po raz pierwszy wprowadzono do polskiego ustawodawstwa zasadę zawieszalności prawa do świadczenia z powodu pracy. Maksymalny zarobek, który nie powodował jego
utraty, został ustalony w wysokości płacy minimalnej (500 zł) i w przeciwieństwie do niej nie był waloryzowany aż do 1968 r. W wyniku tych rozwiązań
z pracy miało odejść ponad 100 tys. osób129. Należy mieć przy tym na uwadze,
że pod koniec lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zakłady pracy na szerszą
skalę same zwalniały pracowników ze względu na osiągnięcie przez nich wieku
emerytalnego130.
Jeszcze jedną kategorią osób, której obecność na rynku pracy próbowano
ograniczać, byli chłoporobotnicy. Nie przewidziano w tym celu rozwiązania systemowego, więc wciąż stanowili liczną grupę zatrudnionych poza rolnictwem131;
zdarzały się jednak przypadki, że w regionach o nadwyżkach siły roboczej zwalniano ich, by w ten sposób dać pracę mieszkańcom miast132. Towarzyszyła temu
polityka Wydziałów Zatrudniania, które ograniczały wydawanie skierowań do
pracy w przemyśle dla osób będących właścicielami lub współwłaścicielami

128

AAN, KC PZPR, sygn. 237/XXXI–254, Notatka w sprawie konfliktów w zakładach pracy i sytuacji rynkowej k. 79–80.
129
D. J a r o s z, Emeryci i renciści w polskim systemie ubezpieczeń społecznych lat 1944–1958:
sytuacja materialna i strategie przetrwania, RDSG, t. LXII, 2012, s. 210, 220–221; H. P ł a w u c k a,
Świadczenia emerytalne i rentowe, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, red. Cz. J a c 
k o w i a k, Wrocław 1991, s. 387. Limit zarobków został wydatnie zwiększony (do 2 tys. zł) dopiero
w 1977 r. (Dz. U. 1977, nr 11, poz. 46).
130
C. J a c k o w i a k, Podstawowe kierunki reformy systemu emerytalnego, „Państwo i Prawo”,
1969, nr 1, s. 143.
131
W 1970 r. szacowano ich liczbę na ok. 2,6–2,9 mln, z czego połowa żyła w gospodarstwach
o wielkości do 2 ha (H. S ł a b e k, Chłopi–robotnicy, robotnicy–chłopi, robotnicy–działkowicze (1945–
1989), KH, t. CIX, 2002, nr 2, s. 82).
132
A. Z a w i s t o w s k i, Dzieje Zambrowskich Zakładów, s. 184–187; Z. S z k u r ł a t o w s k i,
Ludność w latach 1945–1970, [w:] Legnica. Monografia historyczna miasta, red. M. H a i s i g,
Wrocław 1977, s. 290.
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gospodarstw rolnych133. Akcjom o charakterze administracyjnym tym silniej
musiały towarzyszyć działania społeczne związane z niechęcią do chłoporobotników, którym można było zarzucić, że zabierają miejsca pracy134.
Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1955–1970 wyglądała następująco:
Tabela 5. Wielkość zatrudnienia w gospodarce narodowej i współczynniki
charakteryzujące sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1955–1970
Lata

Wielkość
zatrudnienia

Poszukujący
pracy
ogółem

kobiety

Wolne miejsca
pracy
ogółem

Stopa
bezrobocia

kobiety

w tys.

Wskaźnik wolnych
miejsc pracy
ogółem

kobiety

w%

1955

6668

30,7

19,9

46,4

7,2

0,5

1,51

0,36

1956

6976

38,2

26,3

1957

7164

31,9

21,6

48,1

8,3

0,5

1,26

0,32

55,8

11,3

0,4

1,75

0,52

1958

7130

31,1

1959

7244

42,6

21,8

75,7

13,5

0,4

2,43

0,62

25,9

31,6

20,7

0,6

0,74

1960

7344

0,8

37,4

30,0

46,5

6,8

0,5

1,24

0,23

1961
1962

7584

40,6

33,0

54,6

7,9

0,5

1,34

0,24

7863

46,2

39,7

54,9

8,2

0,6

1,19

0,21

1963

8126

60,4

46,8

25,6

4,1

0,7

0,42

0,09

1964

8257

65,4

55,3

44,4

7,8

0,8

0,68

0,14

1965

8611

62,0

54,5

52,9

12,1

0,7

0,85

0,22

1966

8933

57,7

52,2

64,2

13,6

0,6

1,11

0,26

1967

9313

52,0

47,4

58,2

11,9

0,6

1,12

0,25

1968

9646

53,1

49,3

76,7

15,9

0,5

1,44

0,32

1969

9956

71,1

64,3

33,6

8,9

0,7

0,47

0,14

1970

10 087

79,3

71,3

39,5

8,5

0,8

0,50

0,12

Źródło: Dane na podstawie Rocznik Statystyczny Pracy, [R. I] 1945–1968, s. 15, 365; R. II [1971],
s. 224; Rocznik Statystyczny 1960, Warszawa 1960, s. 62; Mały Rocznik Statystyczny 1971, Warszawa
1971, s. 44. Dane końcoworoczne (prócz wielkości zatrudnienia). Metoda obliczeń tak, jak w latach
wcześniejszych.

W świetle tych danych problem bezrobocia mimo wszystko wydaje się marginalny. Pewien wzrost liczby poszukujących pracy w połowie i pod koniec lat
sześćdziesiątych można wiązać z kolejnymi próbami likwidacji przerostów

W. W ó d k i e w i c z, Zdaniem Komisji... [Zatrudnienia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Często
chowie], „Rada Narodowa”, 1971, nr 33, s. 3.
134
O konfliktach społecznych panujących w warszawskich zakładach przemysłowych pisze
B. B r z o s t e k, Robotnicy Warszawy. Konflikty codzienne (1950–1954), Warszawa 2002, s. 72–79.
133
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zatrudnienia (podjętymi w wyniku uchwał V Zjazdu PZPR)135. Ważną kwestią
jest gorsza w porównaniu z mężczyznami sytuacja kobiet na rynku pracy, chociaż
należy pamiętać, że nawet w tej grupie bezrobocie w omawianym okresie nigdy
nie przekroczyło 1,9%136. Już wówczas dostrzegano jednak strukturalne niedopasowanie podaży i popytu na pracę kobiet w gospodarce PRL137. Problem trapił
przede wszystkim kobiety mające niskie kwalifikacje zawodowe, „żeńskie” wolne
miejsca pracy bowiem w dużej mierze były przeznaczone głównie dla osób z profesją. Kwestię tę poruszono nawet w „Polskiej Kronice Filmowej” w reportażu pt.
„Bez zawodu”, który opisywał sytuację na przykładzie Warszawy138.
Na marginesie należy poruszyć zagadnienie pracy więźniów, z których
w 1963 r. pracowało 54%. Po amnestii przeprowadzonej rok później odsetek
zatrudnionych (w tym pracujących poza zakładami karnymi) spadł do 49%, choć
teoretycznie mógł wzrosnąć, gdyż miejsce więźniów amnestionowanych mogliby
zająć więźniowie dotychczas niepracujący139. Kontrowersyjne, choć warte uwagi,
byłoby powiązanie niezaistnienia tego faktu z obawami o możliwe konsekwencje
dla rynku pracy.
Na rynkach lokalnych panowały tymczasem wyraźne dysproporcje. Nie są
one dostrzegalne ani w skali ogólnopolskiej, ani wojewódzkiej, choć można wskazać na województwa łódzkie, bydgoskie, warszawskie i kieleckie jako szczególnie dotknięte „lokalnymi nadwyżkami siły roboczej” — co częściowo pokrywa
się zresztą z mapą nakładów inwestycyjnych140. Stan ten ilustruje poniższa tabela
pokazująca sytuację na lokalnych rynkach pracy w maju 1955 r.

B. F i c k, Polityka zatrudnienia a płace i bodźce, Warszawa 1970, s. 163; cf. M. B a r o n –
W i a t e r e k, Działalność organizatorska państwa w dziedzinie zatrudnienia: niektóre aspekty spo
łeczno–ekonomiczne i prawne, Gliwice 1997, s. 92.
136
Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Pracy 1971, Warszawa 1971, s. 24.
137
Vide M. K a b a j, Elementy pełnego i racjonalnego zatrudnienia, s. 60; Z. D a c h, Praca za
wodowa kobiet w Polsce w latach 1950–1972 i jej aspekty ekonomiczno–społeczne, Warszawa 1976,
passim; J. F l o r c z a k –B y w a l e c, Sytuacja kobiet na rynku pracy, [w:] Kobieta w rozwijającym się
społeczeństwie socjalistycznym, red. S. D z i ę c i e l s k a –M a c h n i k o w s k a, Łódź 1975, s. 23–36.
138
Polska Kronika Filmowa 1962, wyd. 19B, 2:47–3:50.
139
R. B ą c z e k, Niektóre aspekty ekonomiczne pracy osób przebywających w zakładach peniten
cjarnych, „Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska. Sectio H: Oeconomia”, t. III, 1969,
s. 288–289. Autor tłumaczy tę sytuację faktem, że amnestia dotyczyła osób z krótkimi wyrokami,
a więźniowie uznani za bardziej niebezpiecznych nie mogli być zatrudniani poza zakładem karnym.
140
Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej na 1 mieszkańca w latach 1956–1969
w województwach białostockim, kieleckim i łódzkim były najniższe w skali kraju, vide Rocznik
Statystyczny 1970, Warszawa 1970, s. 109.
135
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Tabela 6. Ośrodki o największym nasileniu bezrobocia w Polsce w maju (31 V?) 1955 r.
Stolica
powiatu

Poszukujący
Liczba
pracy
mieszkańców stolicy
powiatu ogółem kobiety

Wolne
miejsca
pracy
ogółem kobiety

w jedn.

Włocławek
Wąbrzeżno
Starogard Gdański
Kartuzy
Radom
Opoczno
Włoszczowa
Zwoleń
Nowy Sącz
Proszowice
Bochnia
Tomaszów Mazowiecki
Łęczyca
Skierniewice
Sieradz
Zgierz
Kalisz
Września
Turek
Konin
Koło
Kościan
Rzeszów
Dębica
Przeworsk
Kolbuszowa
Jasło
Zawiercie
Mińsk Mazowiecki
Sierpc
Garwolin

59 500
10 000
20 000
7300
118 100
8900
5800
4000
29 800
3700
11 200
43 900
8200
21 100
11 900
32 000
66 100
12 200
9200
14 200
10 200
14 300
52 100
12 000
7700
2200
9300
31 000
15 400
10 200
6300

e

533
67
155
75
596
227
81
62
278
88
59
539
490
258
231
192
742
300
159
234
103
101
273
132
70
58
55
1229
119
103
77

451
47
104
43
390
101
28
6
164
18
24
494
262
33
166
172
582
185
74
54
48
70
154
78
51
10
43
1100
81
37
44

Szacunkowa
stopa
bezrobocia

Wskaźnik
wolnych miejsc
pracy
ogółem

kobiety

w%

45
6
18
2
84 4 (?)
55
3
169
—
38
5
3
1
—
—
35
—
—
—
11
2
41
—
1
—
98
17
57
22
14
8
—
—
54
54
—
—
98
—
—
—
1
—
69
18
58
14
—
—
—
—
8
—
617
48
43
8
5
2
19
1

1,8
1,3
1,6
2,1
1,0
5,1
2,8
3,1
1,9
4,8
1,1
2,5
12,0
2,4
3,9
1,2
2,2
4,9
3,5
3,3
2,0
1,4
1,0
2,2
1,8
5,3
1,2
7,9
1,5
2,0
2,4

0,08
0,27
0,54
0,73
0,28
0,17
0,04
—
0,13
—
0,19
0,08
—
0,38
0,25
0,07
—
0,18
—
0,42
—
0,01
0,25
0,44
—
—
0,15
0,5
0,36
0,05
0,25

0,01
0,04
0,04 (?)
0,07
—
0,05
0,04
—
—
—
0,08
—
—
0,52
0,13
0,05
—
0,29
—
—
—
—
0,12
0,18
—
—
—
0,04
0,10
0,05
0,02

Dane na temat liczby mieszkańców na podstawie: Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach
1810–1955, oprac. A. J e l o n e k, Warszawa 1956 (Dokumentacja Geograficzna, z. 5), s. 24–50.
e

Źródło: Dane na podstawie AAN, KC PZPR, sygn. V/33, Notatka dla Biura politycznego KC PZPR
w sprawie lokalnych nadwyżek siły roboczej, k. 604–608 (172–176). Każdy wiersz zawiera dane
zbiorcze z poszczególnego powiatu.
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Sytuacja części z wymienionych miejscowości jest znana już z okresu powojennego, co sugeruje, że plan sześcioletni nie poprawił jej szczególnie. Szacując
zaś liczbę ludności czynnej zawodowo na połowę ogółu mieszkańców, możemy
uzyskać przybliżoną stopę bezrobocia na danym terytorium141. Warto zauważyć,
że tam, gdzie było ono największe (poza Zawierciem), dotykało w niemal równym
stopniu kobiet i mężczyzn. Należy też pamiętać o sezonowych wahaniach popytu
na pracę powodujących, że nawet w województwach stalinogrodzkim i wrocławskim, gdzie choć w lecie istniał dość spory deficyt siły roboczej, w zimie pojawiał
się jej nadmiar142. W skali kraju różnica w wielkości zatrudnienia w lutym i październiku w latach 1956–1965 potrafiła zaś wynieść przeciętnie nawet pół miliona
osób143. W 1956 r. prasa polska w Londynie donosiła o bezrobociu w Bielsku–
Białej, Przemyślu, Kartuzach, Kościerzynie, Gniewie i Sztumie, a przyczyn tego
stanu dopatrywała się w zlikwidowaniu rzemiosła i kupiectwa oraz niezrekompensowaniu powstałej po nich próżni144. Rok później MPiOS twierdziło, że „w niektórych ośrodkach [...] Polski centralnej i południowo–wschodniej od dłuższego
czasu występuje lokalne bezrobocie, obejmujące głównie kobiety, pracowników
umysłowych, młodocianych i osoby o ograniczonej zdolności do pracy”. Chodziło
o Tomaszów Mazowiecki, Radom, Włocławek, Przemyśl, Koło, a także Lidzbark
Warmiński, Świdwin, Białogard i Lwówek Śląski145. Jędrychowski wspominał
wtedy również o Rypinie, Opocznie, Limanowej, Bochni, Zamościu, Krasnystawie,
Kaliszu, Kościanie, Przasnyszu, Miliczu i Rawiczu146. Na początku lat sześćdziesiątych sytuacja wyglądała podobnie. Sugestywny jej opis dał Andrzejowi
Markiewiczowi (vel Jerzemu Płotowi) nieznany z nazwiska ksiądz, który twierdził, że „w małych miasteczkach tylko się wegetuje. Bo i co ludzie mają robić?
[...] Niech Pan nie wierzy, że w Polsce nie istnieje bezrobocie. Istnieje, i to właśnie najbardziej w małych miasteczkach. [...] Na przykład w tym miasteczku [...]
w zimie nie pracuje od 200 do 600 rodzin [ok. 70 km od Warszawy]”147. Ksiądz
mógł mieć na myśli wiele miejscowości — np. Mogielnicę, Gąbin, Wyszogród,

Przy założeniu, że większość zarejestrowanych osób pochodzi właśnie z tych miejscowości,
a nie okolic, co jednak generalnie odpowiadało prawdzie. Są to więc wyniki tylko trochę zawyżone.
142
AAN, KC PZPR, sygn. V/33, Notatka dla Biura politycznego KC PZPR w sprawie lokalnych
nadwyżek siły roboczej, k. 592 (159).
143
W. N y c z, Wahania poziomu zatrudnienia w Polsce, „Życie Gospodarcze”, 1967, nr 9, s. 2.
144
Artykuł Wojciecha Wasiutyńskiego o „powstaniu poznańskim” i sytuacji gospodarczo–spo
łecznej Polaków w kraju (fragmenty), [w:] 1956: polska emigracja a Kraj: antologia źródeł, oprac.
M.M. D r o z d o w s k i, T. O c h i n o w s k i, J. Ż a r y n, Warszawa 1998, s. 184–185.
145
AAN, MPiOS, sygn. 2/3, Notatka w sprawie emigracji zarobkowej, s. 3.
146
Z obrad Sejmowej Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, „Głos Koszaliński”,
14 października 1957, s. 2.
147
J. P ł o t, Skrawek ojczyzny, „Kultura” (Paryż), 1961, nr 1–2, s. 155–157.
141
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Raciąż, Rożan, Kałuszyn148 czy Żelechów — „pozbawionych zupełnie możliwości
zatrudnienia”149. Wskazany obszar obejmował tereny, o których mówiono w kontekście nadmiaru rąk do pracy na wsi, pomimo oficjalnie nieistniejącego już przeludnienia agrarnego w skali kraju150.
Dane statystyczne z tego okresu wyglądają zaś następująco:
Tabela 7. Ośrodki dotknięte bezrobociem w Polsce w wybranych okresach 1960 r.
Stolica
powiatu

Liczba
mieszkańców
stolicy
powiatu

Poszukujący
Wolne
SzacunkoWskaźnik
pracy
miejsca pracy wa stopa wolnych miejsc
bezrobocia
pracy
ogółem kobiety ogółem kobiety
w jedn.

1 maja

Pajęczno

1 kwietnia

kobiety

392

.

.

.

25,0

315

.

.

.

2,9

.

.

.

3,6

.

.

.

12,4

303

177

22

2,4

0,46

0,07

236

193

204

11

4,6

0,86

0,06

450

235

317

10

5,6

0,70

0,04

211

71

8

3,9

0,19

0,04

177

175

7

2,3

0,76

0,04

566

—

7,5

1,22

—

199

9

—

9,0

0,02

—

75

—

—

4,7

—

—

329

115

12

2,8

0,25

0,04

564

299

—

2,1

0,38

—

238

112

99

7

4,3

0,42

0,06

219

138

80

2

2,2

0,37

0,01

Skierniewice

21 982

Sieradz

13 525

242

7527

465

Siedlce

32 587

387

Nowy Dwór Mazowiecki

10 354

Sochaczew

16 172

Mińsk Mazowiecki

19 670

383

Ciechanów

19 998

231

Ostrów Mazowiecka

12 469

465

313

Gostynin

9892

444

Wyszków

7665

179

Tczew

33 696

469

Elbląg — miasto

76 513

788

Kościerzyna

11 140

Kwidzyn

20 197

Bełchatów

31 marca

3139f

ogółem
w%

148

478 bezrobotnych w 1956 r. przy 2,5 tys., mieszkańców, vide M. K i e ł c z e w s k a –Z a l e s k a,
Kryzys, s. 294–295.
149
AAN, Komitet Pracy i Płac 1960–1972 [dalej: KPiP], sygn. 8/1, Protokół nr 5 z posiedzenia
Komisji dla zbadania możliwości zatrudnienia nadwyżek siły roboczej przez uspołecznione zakłady
drobnej wytwórczości w niektórych miastach i miasteczkach, k. 72.
150
Przeludnione były m.in. powiaty: bełchatowski, pajęczański, wieruszowski (woj. łódzkie),
opoczyński, przysuski, zwoleński (kieleckie), bocheński, limanowski, dąbrowsko–tarnowski (krakowskie), kolbuszowski, leżajski, przeworski (rzeszowskie), garwoliński, rycki (warszawskie), biłgorajski,
krasnostawski (lubelskie) (F. B u d z y ń s k i, Odpływ ludności z przeludnionych rejonów rolniczych
Polski południowo–wschodniej, „Wieś Współczesna”, t. X, 1966, nr 1, s. 48). W takich regionach mógł
być prowadzony werbunek do budowy Huty Katowice, o czym pisał A. S z y p u l s k i. Wspomniana
w powieści wieś Bartodzieje wielokrotnie występuje na Mazowszu i tylko okazjonalnie w innych regionach Polski, vide idem, Ślad na ziemi, Warszawa 1979, s. 59–65.
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Stolica
powiatu

Liczba
mieszkańców
stolicy
powiatu

Poszukujący
Wolne
SzacunkoWskaźnik
pracy
miejsca pracy wa stopa wolnych miejsc
bezrobocia
pracy
ogółem kobiety ogółem kobiety

? marca

w jedn.

Opoczno

9989

465

145

.

.

9,3

Końskie

9617

544

245

.

.

11,3
12,9

Szydłowiec

5317

342

115

.

.

Włoszczowa

6057

267

95

.

.

8,8

Przysucha

2698

283

75

.

.

21,0

34 633

474

422

.

.

2,7

5636

177

84

.

.

6,3

Skarżysko–Kam.
Opatów
Radom–miasto

1 lutego

ogółem

130 116

1421

954

.

.

2,2

Włocławek

63 122

766

396

.

.

2,4

Radomsko

26 553

649

354

.

.

4,9

Tomaszów Mazowiecki

48 546

945

661

.

.

3,9

Łęczyca

11 506

504

238

.

.

8,8

Zwoleń

5462

179

69

.

.

6,6

Busko–Zdrój

8278

391

196

.

.

9,4

Lidzbark

4027

269

140

.

.

13,4

11 008

381

232

.

.

6,9

5755

201

98

.

.

7,0

Koło
Lubaczów
Dąbrowa Tarnowska

5083

188

31

.

.

7,4

13 740

276

212

.

.

4,0

5517

263

152

.

.

9,5

Gubin

12 612

260

170

.

.

4,1

Bielsk Podlaski

10 445

320

156

.

.

6,1

Łomża

19 876

394

143

.

.

4,0

Świdwin

10 001

108

96

.

.

2,2

9731

1120

719

.

.

23,0

27 152

560

294

.

.

4,1

Jawor
Lwówek Śląski

Wadowice
Dzierżoniów

kobiety

w%

Dane na temat liczby mieszkańców na podstawie: Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach
1810–1960, oprac. A. J e l o n e k, Warszawa 1967 (Dokumentacja Geograficzna, z. 3/4), s. 1–62.
f

Źródło: Dane na podstawie AAN, KPiP, sygn. 8/1, k. 62, 72, 97, 126–128, 142, 162–163, 195–202.
Każdy wiersz zawiera dane zbiorcze z poszczególnego powiatu według stanu na konkretny dzień lub
miesiąc.

Przedstawione dane świadczą o utrzymującym się zjawisku bezrobocia lokalnego. Należy też pamiętać, że jeżeli urealnianie stopy bezrobocia rejestrowanego
miałoby polegać na stosowaniu jakiegokolwiek mnożnika osób zarejestrowanych,
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to właśnie te małe miejscowości stanowią do tego najlepszą podstawę. W dokumentach urzędowych dość często można spotkać się bowiem ze stwierdzeniem, że
bezrobotni nie rejestrują się, gdyż nie wierzą w „otrzymanie jakiejkolwiek pracy
[...] z uwagi na słabo rozwinięte życie gospodarcze miasta i powiatu”151. Zjawisko
to oficjalnie było jednak dementowane152.
Inną kontrowersyjną kwestią jest częściowe duszenie mobilności siły roboczej
poprzez system prawny zmuszający do uzyskiwania zezwolenia Rady Narodowej
na pracę w dużych aglomeracjach miejskich przez osoby nieposiadające tam stałego zameldowania153. Trudno powiedzieć, na ile ten przepis był realizowany,
nie można natomiast wykluczyć, że osoby z prowincji, starające się o pracę np.
w deglomerowanej wówczas Warszawie, były załatwiane odmownie pomimo istnienia problemu braku pracy w ich miejscu zamieszkania.
Problem bezrobocia lokalnego był w jakiejś mierze dostrzegany przez władze.
W 1956 r. utworzono Fundusz Interwencyjny, za pomocą którego chciano stworzyć
zarówno stałe, jak i sezonowe miejsca pracy (głównie roboty publiczne) w ośrodkach cierpiących na ich deficyt154. Funkcjonował do 1960 r. i jego działania miały
skutki raczej doraźne. W jednym ze sprawozdań oceniających ich efekty przyznano,
że „środki Funduszu Interwencyjnego jako takie nie mogą spowodować radykalnej poprawy sytuacji w zatrudnieniu w większości ośrodków lokalnego bezrobocia”155. Ciekawostką jest fakt, że w ramach pomocy (choć w niewielkim stopniu)
wypłacano zasiłki dla bezrobotnych156. Kontynuacją Funduszu Interwencyjnego
był Fundusz Aktywizacji Małych Miast działający w latach 1966–1970, którego
utworzenie również nie przyniosło większych efektów157.
AAN, KPiP, sygn. 8/1, Analiza nadwyżek siły roboczej w wojew. gdańskim na koniec II kwart.
1960 r., k. 129 (131).
152
T. K o c h a n o w i c z, Zatrudnienie, s. 18.
153
Np. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1961 r. w sprawie zmiany właściwości
do udzielania zezwoleń na zameldowanie i pobyt na terenie m.st. Warszawy oraz miast: Łodzi,
Krakowa i Poznania, Dz.U. 1961, nr 20, poz. 101. O podobnym problemie traktuje film Jerzego
Ziarnika pt. „Nowy”, w którym główny bohater, mieszkaniec podwarszawskiej wsi, tylko dzięki znajomościom otrzymuje zezwolenie na pracę w Warszawie. W tym przypadku uzyskał je jednak od
Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim, a nie jej odpowiednika w Warszawie,
co miało się wiązać z obawą przed wyludnianiem wsi i małych miejscowości.
154
AAN, MPiOS, sygn. 2/1, Uchwała nr 520 Prezydium Rządu z dnia 17 sierpnia 1956 r. w sprawie utworzenia interwencyjnego funduszu na aktywizację życia gospodarczego w miastach i miasteczkach, k. 1.
155
Ibidem, sygn. 3/2, Sprawozdanie z gospodarki funduszem interwencyjnym za rok 1959, k. 6
(s. 9).
156
Było to 5–8 tys. zapomóg w skali rocznej w latach 1957–1966 (R. G r z y m k o w s k i, Pięć
dziesiąt lat państwowej służby zatrudnienia (II), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” [dalej: PiZS],
1970, nr 5, s. 4.
157
„Monitor Polski” (dalej: M.P.) 1966, nr 56, poz. 271, cf. Stan rozwoju małych miast w Polsce
w opinii ich mieszkańców, oprac. S. B e r e z o w s k i, W. R a k o w s k i, Warszawa 1972, s. 54, 170.
151
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4. ETAP ZANIECHANIA REFORM W DZIEDZINIE
POLITYKI ZATRUDNIENIA (1971–1989)

W jednym z wywiadów pozostający już na emeryturze Edward Gierek stwierdził, że za rządów Gomułki „rozważano na serio wprowadzenie niewielkiego
bezrobocia” w Polsce158. Chociaż Gierek miał interes w tym, żeby deprecjonować
niektóre posunięcia swojego poprzednika, to jednak istnieją przesłanki, że w tym
wypadku miał rację. Część z nich została wskazana powyżej, warto zwrócić też
uwagę na poglądy Bolesława Jaszczuka159, który podczas VII Plenum PZPR zasugerował potrzebę obniżenia tempa wzrostu zatrudnienia w przemyśle w kontekście
lat 1966–1970160. W ówczesnych założeniach planu pięcioletniego (1971–1975)
miano zaś przewidywać „nadwyżkę podaży siły roboczej na 100–150 tys. osób”161.
Wydaje się więc, że próby racjonalizacji zatrudnienia byłyby logicznym elementem zmian w polityce gospodarczej, które planowano wdrożyć po 1970 r.162 Trudno
jednak powiedzieć, czy nawet gdyby ekipa Gomułki się utrzymała, nie zrezygnowałaby z nich w obliczu oporu społecznego.
Po wydarzeniach z grudnia 1970 r. nowe władze podjęły szereg działań mających na celu załagodzenie zaistniałej sytuacji, w tym zmianę kontrowersyjnych
założeń planu pięcioletniego, uwzględniając wyasygnowanie funduszy na stworzenie dodatkowych miejsc pracy163. W kraju rozpoczęto na dużą skalę budowę
zakładów przemysłowych, w większości w rejonach dotąd nieuprzemysłowionych. Ponadto dążono do ograniczenia pracy zawodowej kobiet, osób starszych
i o częściowej zdolności do pracy poprzez zwiększenie świadczeń socjalnych164.

158

J. R o l i c k i, Edward Gierek: przerwana dekada, Warszawa 1990, s. 17. Pisano o tym również
w latach siedemdziesiątych: „pod koniec lat sześćdziesiątych [...] w aparacie gospodarczym znaleźli
się nawet tacy, którzy [...] sugerowali usankcjonowanie kilkusettysięcznego bezrobocia” (W. I s k r a,
Czynnik ludzki w rozwoju gospodarczym krajów socjalistycznych, Warszawa 1974, s. 161–162).
159
Bolesław Jaszczuk (1913–1990) — wówczas sekretarz ekonomiczny KC PZPR i członek Biura
Politycznego.
160
Przemówienie wprowadzające do dyskusji nad referatem Biura Politycznego KC PZPR — wy
głoszone przez tow. Bolesława Jaszczuka na VII Plenum KC, „Nowe Drogi”, 1966, nr 11, s. 22–23.
161
AAN, KC PZPR, V/106, Informacja w sprawie zatrudnienia pracowników polskich w NRD
i Czechosłowacji, k. 390 (337). „Trybuna Ludu” pisała w tym kontekście o 200 tys. osób (H. K r ó l,
Rozwój intensywny a zatrudnienie, „Trybuna Ludu”, 15 lutego 1971, s. 5). Pytanie, na ile w kontekście
planowanej podwyżki cen uwzględniono tam możliwy wzrost zainteresowania pracą osób, które dotychczas nie były do niej ekonomicznie zmuszone.
162
Szerzej: Ł. D w i l e w i c z, Reformy Bolesława Jaszczuka i polityka gospodarcza ekipy gier
kowskiej — zwrot i ciągłość, [w:] Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego okresu modernizacji Polski,
red. K. R y b i ń s k i, Warszawa 2011, s. 73–107.
163
Ibidem, s. 99.
164
W 1975 r. kobietom, które przepracowały 30 lat, umożliwiono też wcześniejsze przechodzenie
na emeryturę — w wieku 55 lat (Dz.U. 1975 r., nr 9, poz. 53).
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Planowano też wysłać nawet do 100 tys. osób do pracy w krajach RWPG165. Zabiegi
te przyniosły pewne rezultaty, o czym świadczą poniższe dane.
Tabela 8. Wielkość zatrudnienia w gospodarce narodowej i współczynniki
charakteryzujące sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1971–1989
Lata

Wielkość
zatrudnienia

Poszukujący
pracy
ogółem

kobiety

Wolne miejsca
pracy
ogółem

kobiety

w tys.

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

11 087
11 566
11 920
12 429
12 671
12 779
13 014
13 165
13 264
13 321
13 366
12 883
12 921
13 048
13 187
13 343
13 403
13 403
13 294

81,7
51,8
28,1
19,0
15,2
13,6
11,7
9,2
6,4
9,7
26,3
9,2
5,5
4,9
4,5
4,6
5,9
4,6
9,6

74,9
49,3
26,8
17,3
12,7
10,6
9,2
7,0
5,2
6,7
12,4
4,8
3,2
3,3
3,3
3,5
4,5
3,3
5,9

Stopa
bezrobocia

Wskaźnik wolnych
miejsc pracy
ogółem

kobiety

1,03
1,8
5,23
4,09
6,22
6,08
8,36
10,04
20,08
10,12
4,53
26,95
42,51
53,47
59,11
62,67
45,24
93,39
26,51

0,26
0,5
1,54
1,5
2,37
2,3
3,08
3,77
7,12
4,34
3,15
13,52
18,84
19,82
19,67
19,0
13,78
31,18
9,86

w%

84,2
93,4
146,9
77,7
94,6
82,7
97,8
92,4
128,5
98,2
119,1
247,9
233,8
262,0
266,0
288,3
266,9
429,6
254,5

19,4
24,6
41,2
26,0
30,1
24,4
28,3
26,4
37,0
29,1
39,1
64,9
60,3
65,4
64,9
66,5
62,0
102,9
58,2

0,7
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0,1
0,2
0,1
0
0
0
0
0
0
0,1

Źródło: Dane na podstawie Rocznik Statystyczny Pracy za lata: [R. I] 1945–1968, [R. II] 1971, [R. III]
1986, [R. IV] 1990; Rocznik Statystyczny za lata 1970–1990, Warszawa 1970–1990; Zatrudnienie
w gospodarce narodowej 1980, Warszawa 1980 (Statystyka Polski, nr 126) — dane końcoworoczne,
oprócz danych dotyczących wielkości zatrudnienia, które są średnioroczne. W latach osiemdziesiątych zmieniono metodę obliczania zatrudnienia: dla uzyskania możliwie porównywalnych wyników
od ogólnego zatrudnienia odjęto więc liczbę zatrudnionych w rolnictwie indywidulanym, co dało
dość zbliżone wartości (10 087 w 1970 r., według metody sprzed 1980 r., w stosunku do 10 767 po
zastosowaniu wyżej wymienionej korekty).
165

Werbalnie nie porzucano jednak postulatu racjonalizacji zatrudnienia (Ł. D w i l e w i c z,
Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce
w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2008, nr 2, s. 173–
174). Jeszcze na początku rządów Gierka pojawiały się postulaty w rodzaju progresywnego opodatkowania przedsiębiorstw w zależności od liczby zatrudnianych przez nich pracowników, co miało wymusić „racjonalizację”, vide L. B e d n a r s k i, Może opodatkować „zasoby osobowe”?, „Życie
Gospodarcze”, 1971, nr 48, s. 7.
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Jak widać, w ujęciu krajowym od 1973 r. całkowicie zniknęło bezrobocie
wśród kobiet. Za to w 1981 r. nastąpił dość gwałtowny przyrost osób poszukujących pracy. Był to skutek pewnego dostosowania się przedsiębiorstw do spadku
produkcji, której rozmiary nie uzasadniały dalszego wzrostu zatrudnienia. Wiązało
się to z podjętą pod koniec 1980 r. kolejną próbą jego racjonalizacji166, którą jednak zarzucono dwa lata później167. Znowu (choć głównie w kręgach ekonomistów)
pojawił się wówczas strach przed bezrobociem168. Problem szybko jednak rozwiązano, rozszerzając w 1981 r. możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę169,
a także wprowadzając nowe ustawodawstwo w sprawie płatnych urlopów wychowawczych170, przez co zatrudnienie zmniejszyło się o blisko pół miliona osób.
Dzięki tym zabiegom nawet wprowadzenie w 1982 r., pod osłoną stanu wojennego,
co najmniej dwukrotnie już odkładanej podwyżki cen171 nie spowodowało sytuacji
znanej z roku 1953. Do złagodzenia napięć na rynku zatrudnienia z pewnością
przyczyniła się również emigracja. W latach 1976–1979 Polskę opuściło 134,6 tys.
osób, które wybierały obywatelstwo RFN172. Wcześniej możliwość wyjazdu była
dla nich bardziej ograniczona i wiązała się z nieprzyjemnościami, np. w postaci
zwolnień i trudności w zdobyciu legalnego zatrudnienia173, czego zasadniczo nie
uwzględniała oficjalna statystyka osób poszukujących pracy. Okres 1981–1989 był
natomiast związany z masową emigracją Polaków. Według niektórych szacunków
wyjechało wówczas na stałe ponad milion osób174.

166

M.P. 1980, nr 30, poz. 165. Dotknęła ona np. mieszkańców Poznania, gdzie z tytułu racjonalizacji w 1981 r. zwolniono 495 osób, a w 1982 — 1713, vide M. G e n o w e f i a k, Problemy samorządu
mieszkańców na XXIV Sesji Miejskiej Rady Narodowej, „Kronika Miasta Poznania”, R. LI, 1983, nr 1,
s. 60.
167
M.P. 1982, nr 24 poz. 209.
168
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów szacowała, że dla utrzymania wydajności pracy
z 1980 r., w 1981 należy zmniejszyć zatrudnienie o blisko 800 tys. (Z. G o n t a r s k i, Polityka zatrud
nienia w procesie przemian systemowych, Warszawa 1991, s. 49). Dostrzegano też problem zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, szczególnie kierunków humanistycznych (Czy grozi nam bezrobo
cie? [Wywiad udzielony J. Szechcie przez Zofię Wójcik, dyrektorkę Wydziału Zatrudnienia i Spraw
Socjalnych Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie], „Tarnowski Magazyn Informacyjny »Temi«”, 1981,
nr 46, s. 8.
169
Uczyniono to w „atmosferze obaw przed bezrobociem”, vide Produkcja przemysłowa i jej
czynniki, [w:] Rozwój sytuacji i polityki gospodarczej w Polsce w latach 1981–1984, red. W. R y 
d y g i e r, Warszawa 1985, s. 64; cf. S. C z a j k a, Problemy pracy i postaw młodych robotników, [w:]
Jakość pracy w PRL. Konferencja w Jabłonnie 26–28 kwietnia 1984, red. J. K o r d a s z e w s k i,
Wrocław 1989, s. 145.
170
Z. G o n t a r s k i, Polityka zatrudnienia, s. 49.
171
M.P. 1982, nr 3, poz. 29.
172
A. G a w r y s z e w s k i, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005, s. 469.
173
M. Z a r e m b a, O Edwardzie, co Niemca sprzedał, „Polityka”, 2004, nr 26, s. 64–65.
174
B. S a k s o n, Szacunek rzeczywistej liczby Polaków, którzy opuścili kraj w latach 1981–1989 na
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Ostatnią większą próbą zmniejszenia nadmiernego zatrudnienia była podjęta
w 1985 r. akcja atestacji stanowisk pracy. Jak łatwo się domyślić, nie przyniosła
żadnych rezultatów. Po latach Wojciech Jaruzelski wspominał: „Liczyliśmy, że
samorządy, dyrekcje, organizacje partyjne i związkowe będą umiały ustalić, które
miejsca pracy są zbędne. Ale góra urodziła mysz. Być może wszyscy mieli dobrą
wolę, ale nikogo nie dało się zwolnić, bo jeden miał chorą żonę, drugi pięcioro
dzieci, a trzeci wpływowych kolegów. Bez twardej łapy właściciela, bez bicza bezrobocia nie dało się zwiększyć wydajności i kreatywności”175. Poza tym w latach
osiemdziesiątych panowała widoczna nadwyżka wolnych miejsc pracy. Liczba
zarejestrowanych bezrobotnych w 1989 r. jednak nieznacznie się zwiększyła. Był
to skutek rozpoczętej już wówczas likwidacji przedsiębiorstw. Do sierpnia roku
1989 zamknięto ich „ze względów ekonomicznych, technologicznych, ekologicznych” ok. 40. Pełnomocnik rządu do spraw załóg likwidowanych zakładów pracy
uspokajała jednak wówczas, że „bezrobocie nam na razie nie grozi”176. Symbolem
tej akcji było, później anulowane, postawienie w stan upadłości Stoczni Gdańskiej
im. Lenina w 1988 r.177 Skutki likwidacji przedsiębiorstw ujawniły się jednak po
upadku systemu komunistycznego w Polsce.
Problem bezrobocia lokalnego istniał natomiast co najmniej do połowy lat siedemdziesiątych. W jednym z wysokonakładowych (40 280 egz.) kompendiów wiedzy na temat Polski, co prawda w ostrożny sposób, ale jednak odniesiono się do
tego zjawiska: „w Polsce nie ma bezrobocia, choć w niektórych miejscowościach,
zwłaszcza małych miasteczkach, liczba poszukujących pracy przewyższa podaż
wolnych miejsc pracy. Nadwyżkę stanowią najczęściej kobiety bez żadnych kwalifikacji zawodowych, dla których trudno znaleźć odpowiednie zatrudnienie”178.
Taką sytuację potwierdzają dosyć szczątkowe dane statystyczne z roku 1972.

podstawie danych Systemu Ewidencji Ruchu Paszportowego, „Studia Demograficzne”, 1998, nr 1/131,
s. 46.
175
Generał Jaruzelski o przełomie 1989 r. [wywiad udzielony J. Żakowskiemu], „Polityka”, 2009,
nr 7, s. 35.
176
Kto mnie kupi? Rozmowa z Janiną Wiesławą Król, pełnomocnikiem rządu ds. załóg likwidowa
nych zakładów pracy [wywiad udzielony T. K w a ś n i e w s k i e j ], „Trybuna Robotnicza”, 29 sierpnia
1989, s. 3.
177
Cf. M.F. R a k o w s k i, Zanim stanę przed Trybunałem [wywiad udzielony D. S z y m c z u s z e],
Warszawa 1992, s. 9.
178
Polska: Przyroda, Człowiek, Gospodarka, oprac. B. A u g u s t o w s k i, Warszawa 1974, s. 65.
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Tabela 9. Ośrodki o największym nasileniu bezrobocia wśród kobiet
w Polsce latach 1971–1972
Województwo

Wskaźnik wolnych miejsc
pracy dla kobiet
wg MPPiSS
na
24 grudnia 1971

na
24 grudnia 1972

białostockie

0,1

0,26

bydgoskie

0,2

0,43

Powiaty, które nie dysponowały
żadnymi wolnymi miejscami prac
dla kobiet
Stolica
powiatu

Liczba mieszkańców
stolicy powiatów
[na rok]

Liczba bezrobotnych
kobiet na
24 grudnia 1972

w jedn.

Kolno
Radziejów
Rypin
Białobrzegi

kieleckie

0,05

0,07

lubelskie

0,1

0,2

łódzkie

0,1

0,1

olsztyńskie

0,2

0,16

6200 [1972]g

198

4300 [1973]

122

10 700 [1975]

125

3700 [1970]

140

Końskie

14 700 [1972]

650

Opoczno

13 100 [1973]

680

Zwoleń

5900 [1975]

130

Biłgoraj

12 900 [1970]

400

Parczew

7400 [1973]

160

Pajęczno

4300 [1973]

473

Braniewo

12 200 [1970]

217

Działdowo

10 200 [1970]

143

44 500 [1972]

830

Turek

poznańskie

0,1

0,15

Konin

20 300 [1975]

700

rzeszowskie

0,1

0,2

Leżajsk

7700 [1972]

300

Maków
Mazowiecki

6600 [1972]

344

11 900 [1973]

149

7100 [1975]

136

Sierpc

14 100 [1975]

989

Wyszków

14 500 [1975]

269

4200 [1975]

169

Przasnysz
warszawskie

0,05

0,1

Ryki

Żuromin
g

Dane na podstawie: Encyklopedia Powszechna PWN, t. I–IV, Warszawa 1973–1976.

Źródło: Dane na podstawie Analiza realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, płac i spraw socjal
nych w 1972 roku, Warszawa 1973; AAN, Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 1973–1987,
sygn. 1/107, k. 11, s. 8.
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Jeszcze w 1975 r. niewielki deficyt miejsc pracy dla kobiet, mimo że nie występował już w skali kraju, panował w nowo utworzonych wówczas województwach.
Tabela 10. Ośrodki o największym nasileniu bezrobocia wśród kobiet
w Polsce w 1975 r.
Województwo

Liczba bezrobotnych
kobiet

Wolne miejsca pracy
dla kobiet

Wskaźnik wolnych miejsc
pracy dla kobiet

w jedn.

konińskie
rzeszowskie
kieleckie

650

85

0,13

721

136

0,19

1282

634

0,49

krośnieńskie

387

98

0,25

tarnobrzeskie

407

117

0,29

sieradzkie

267

68

0,25

skierniewickie

98

—

—

przemyskie

184

92

0,5

płockie

188

103

0,55

piotrkowskie

596

416

0,7

ostrołęckie

257

116

0,45

bialskopodlaskie

198

120

0,61

Źródło: Dane na podstawie AAN, MPPiSS, sygn. 1/107, Analiza realizacji zadań w zakresie zatrud
nienia, płac i spraw socjalnych w 1975 roku, Warszawa 1976, k. 127, 174. Stan na dzień 25 grudnia
1975. Dla mężczyzn w każdym z tych województw wskaźnik wolnych miejsc pracy wynosił ponad 1.

Dynamikę likwidacji bezrobocia widać na przykładzie województwa łódzkiego.
Tabela 11. Ośrodki o największym nasileniu bezrobocia wśród kobiet
w województwie łódzkim w 1971 r. w relacji do 1974 r.
Stolica powiatu

Liczba
mieszkańców
stolicy powiatu
(na 1974 r.)

Liczba
bezrobotnych
kobiet
1971

1974

Wolne miejsca
pracy
dla kobiet
1971

1974

Wskaźnik wolnych
miejsc pracy
dla kobiet
1971

1974

w jedn.

Bełchatów

6276h

447

150

12

33

0,03

0,22

Brzeziny

9231

427

53

68

96

0,16

1,81

Łask

10 351

283

51

10

105

0,04

2,06

Łęczyca

10 133

518

102

25

131

0,05

1,28

Pajęczno

5554

462

189

7

70

0,02

0,37

Poddębice

4859

179

45

14

53

0,08

1,18

Radomsko

33 559

984

194

48

87

0,05

0,45
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Stolica powiatu

Liczba
mieszkańców
stolicy powiatu
(na 1974 r.)

Liczba
bezrobotnych
kobiet
1971

1974

Wolne miejsca
pracy
dla kobiet
1971

1974

Wskaźnik wolnych
miejsc pracy
dla kobiet
1971

1974

w jedn.

Rawa Mazowiecka

10 800

374

113

38

57

0,1

0,5

Sieradz

20 934

391

127

25

107

0,06

0,84

4990

110

124

15

22

0,14

0,18

Wieruszów
h

Dane na podstawie: Rocznik Statystyczny 1975, Warszawa 1975; Ludność i zasoby mieszkaniowe
w latach 1946–1974 według podziału administracyjnego kraju z 1 czerwca 1975 r., Warszawa 1976
(Statystyka Polski, nr 70).
Źródło: Dane na podstawie Pośrednictwo pracy dla kobiet, s. 43. Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych i wolnych miejsc pracy są średnioroczne.

W 1981 r. problem jednak powrócił. Janina Waluk179 pisała wówczas: „po raz
pierwszy od szeregu lat w niektórych województwach, zwłaszcza małych (konińskie, radomskie, siedleckie, suwalskie, [...] również rzeszowskie) liczba zarejestrowanych kobiet przewyższa liczbę zgłoszonych miejsc pracy”180. Wszystkie te
dane są jednak bardzo fragmentaryczne lub bardzo ogólne, co w pewnym stopniu
wynika z reformy administracyjnej z 1975 r. likwidującej 314 powiatów na rzecz
49 województw181. Pożądane byłoby zatem zdobycie informacji z niższych szczebli
administracyjnych, w warunkach istnienia bezrobocia lokalnego bowiem pomniejszanie skali badań jest typową metodą przysłaniania zjawiska braku pracy. Co do
liczby zarejestrowanych bezrobotnych nie istnieją moim zdaniem podstawy, dla
których należałoby traktować ją jako szczególnie zaniżoną. Jeśli istotnie taka by
była, można by to wiązać z brakiem monopolistycznej pozycji organów zatrudniania w pośrednictwie pracy182. Nie ma jednak mowy o ewentualnych skutkach
reformy administracji w postaci zmniejszenia liczby placówek organów zatrudnia179

Janina Waluk (1926–2008) — wówczas kierowniczka Działu Zatrudnienia w Ośrodku Prac
Społeczno–Zawodowych przy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
180
Solidarność wobec bezrobocia i zmian w zatrudnieniu. Tezy do dyskusji — propozycje Ośrodka
Prac Społeczno–Zawodowych przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” opra
cowane przez eksperta Janinę Waluk, [w:] Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności,
t. I: 16 sierpnia 1980 — 30 czerwca 1981, wyd. J. L u s z n i e w i c z, A. Z a w i s t o w s k i, Warszawa
2008, s. 461.
181
Reforma ta miała wiązać się ze zwolnieniem ponad 90 tys. pracowników administracji, vide
S. Z a w a d z k i, J. C h w i s t e k, Rady narodowe w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa
1981, s. 260.
182
AAN, MPPiSS, sygn. 1/107, Analiza realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, k. 129 (s. 13).
H. M o r t i m e r –S z y m c z a k (Pośrednictwo pracy dla kobiet, s. 9) pisała, że „przez wiele lat wydziałom tym nie przyznawano właściwej rangi, traktowano je jako uzupełnienie »samoczynnie« działającego rynku”.
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nia, co mogłoby mieć wpływ na zaniżanie liczby zarejestrowanych bezrobotnych:
w 1972 r. organów tych było 380 i zatrudniały 1600 urzędników, natomiast w 1982
— 1194 przy 2835 w nich zatrudnionych183.
Wątpliwości budzi za to bardzo wysoka liczba wolnych miejsc pracy w skali
kraju. Zjawisko to było pochodną realiów funkcjonowania przedsiębiorstw
w gospodarce socjalistycznej, które nieustannie zmagały się z problemem nierytmiczności dostaw surowców i materiałów niezbędnych do produkcji. Przychodziły
one rzadko, za to od razu w znacznych ilościach i najczęściej niedługo przed
zakończeniem okresu sprawozdawczego. Ich przetworzenie wymagało zatem
dużego, acz krótkotrwałego zaangażowania czynników produkcji — przede
wszystkim taniej wówczas pracy ludzkiej. W warunkach istnienia wysokiej fluktuacji kadr — będącej skutkiem dogmatu pełnego zatrudnienia — przedsiębiorstwa korzystały z możliwości posiadania nadwyżki pracowników, gdyż inaczej nie
zdążyłyby w ostatniej chwili znaleźć odpowiedniej liczby osób niezbędnych do
realizacji planu184. Ponieważ szansa, że pracownik się zwolni była duża, należało
zabezpieczyć się i prewencyjnie szukać kogoś na jego miejsce. Powodowało to
wyolbrzymianie rozmiaru deficytu siły roboczej. Wysoka liczba wolnych miejsc
pracy skłaniała z kolei do częstej zmiany zatrudnienia i w ten sposób powstawało
błędne koło185. Zjawiska te, charakterystyczne dla całego okresu gospodarki centralnie planowanej, w latach osiemdziesiątych przybrały niespotykane wcześniej
rozmiary, a wpływ na nie miały m.in. takie czynniki, jak spowodowany emigracją
spadek zasobu siły roboczej, wysoka pracochłonność produkcji, mała wydajność
pracy i niski poziom płac — przy jednoczesnym utrzymywaniu systemu dotacji
budżetowych dla przedsiębiorstw186.
*

Można postawić hipotezę, że problem bezrobocia w niektórych małych miejscowościach w Polsce był aktualny przez całą epokę rządów komunistycznych.
Świadczy o tym fakt powtarzania się ich nazw w poświęconych temu zagadnieniu zestawieniach z każdego z badanych okresów. Niewielka liczba bezrobotnych
w latach osiemdziesiątych nasuwa natomiast na myśl porównanie z okresem planu

183

H. Ś w i t a j, Zadania, organizacja i funkcjonowanie terenowej służby zatrudnienia, „Rada
Narodowa–Gospodarka–Administracja”, 1982, nr 20, s. 22–23.
184
Cf. M. S u l m i c k a, Kadry wykwalifikowane w gospodarce: zasoby, planowanie, wykorzysta
nie, Warszawa 1984, s. 115. W latach osiemdziesiątych 90% wolnych miejsc pracy było rezultatem nie
powstawania nowych etatów, lecz fluktuacji zatrudnienia (M. L a s k o w s k a, Za nami i przed nami:
gospodarka w latach 1981–1990, Warszawa 1987, s. 48).
185
R. G r z y m k o w s k i, Zadania Zakładowych Komisji do Spraw Przyjęć Pracowników, PiZS,
1976, nr 12, s. 56.
186
Szerzej Z. G o n t a r s k i, Polityka zatrudnienia, Warszawa 1991, s. 368 i nn.
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sześcioletniego, w przypadku którego — na co wiele wskazuje — bezrobocie
lokalne nie zostało całkowicie zlikwidowane.
Kwestię zapaści gospodarczej małych miast należy rozpatrywać w szerszym kontekście historycznym. Wiele z wymienionych w artykule miejscowości
powstało w okresie feudalnym jako ośrodki produkcji rzemieślniczej kierowanej
na wieś. Wraz z nastaniem kapitalizmu i rozwojem wytwórczości wielkoprzemysłowej zaczęły one podupadać, ratując się pośrednictwem w wymianie towarowej,
handlem zajmowała się zaś w znacznej mierze licznie je zamieszkująca ludność
żydowska. Wraz z jej eksterminacją nastąpił wyraźny spadek potencjału demograficznego i ekonomicznego małych miast. Proces ich powojennej odbudowy został
z kolei zaburzony przez politykę koncentracji podmiotów gospodarczych, któremu
towarzyszyła likwidacja bądź osłabienie sektora prywatnego i spółdzielczego.
Powstała próżnia nie wszędzie została wypełniona187. Procesy migracyjne były
natomiast hamowane przez niską mobilność siły roboczej. Do wzrostu nacisku na
lokalny rynek zatrudnienia przyczynił się też nie wszędzie rozwiązany problem
przeludnienia agrarnego. W skali ogólnokrajowej prymat (pracochłonnej) produkcji przemysłowej nad innymi sektorami gospodarki powodował, że ważną cechą
rynku zatrudnienia w okresie 1944–1989 było mniejsze zapotrzebowanie na pracę
kobiet. Od lat sześćdziesiątych stanowiły już zdecydowaną większość osób rejestrowanych jako bezrobotne.
Jako zjawisko społeczne strach przed bezrobociem istniał w drugiej połowie
lat pięćdziesiątych, choć po pierwsze dotyczył jedynie części (choć niemałej) obywateli, a po drugie był w dużej mierze irracjonalny. Skończył się wraz z ponownym zaostrzeniem cenzury oraz (przede wszystkim) z fiaskiem będących wówczas
novum prób racjonalizacji zatrudnienia. Analizując kwestię bezrobocia w ujęciu
historycznym, należy zarazem unikać prezentyzmu. W dobie gospodarki centralnie
planowanej problem ten częściej rozpatrywano w kategoriach niewykorzystanych
zasobów siły roboczej obniżających potencjał wytwórczy kraju. Poza tym idea pełnego zatrudnienia była jednym z podstawowych czynników łagodzących napięcia
społeczne spowodowane niskim standardem życia. Stąd problemem mogło być
coś, co dziś zostałoby uznane wręcz za „hossę” na rynku pracy.
Na koniec pragnę zwrócić uwagę na obszar badawczy, którego niniejszy artykuł nie uwzględnia. Są nim pozaekonomiczne przyczyny bezrobocia. Wspomniano
już o problemie osób wyrażających chęć emigracji do Niemiec. Należałoby także
szerzej prześledzić sytuację osób prześladowanych w wyniku działalności opozycyjnej188 czy wskutek narażenia się lokalnym układom lub po prostu jedynemu
187

Cf. T. M r z y g ł ó d, Polityka rozmieszczenia przemysłu w Polsce 1946–1980, Warszawa 1962,
s. 57–76; cf. D. S z y m a ń s k a, E. G r z e l a k –K o s t u l s k a, Małe miasta w Polsce — zmiany ludno
ściowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku, [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny,
red. K. H e f f n e r, Katowice 2005, s. 59–90.
188
Za działalność w „Solidarności” został zwolniony w 1986 r. zamieszkały w Kamiennej Górze
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w okolicy pracodawcy189. Są to zagadnienia szczególnie istotne w warunkach istnienia bezrobocia lokalnego.
Did unemployment really not exist in People’s Poland?
A liquidation of unemployment was one of the fundamental banners of the communist
ideology. Indeed, the period of the Polish People’s Republic contributed to the solution of
this problem in its social dimension. But there were still in Poland areas poorly industrialized,
undercapitalized and suffering from underdevelopment of commerce and services. And
although there were not numerous in the scale of the whole country, it was there that
throughout the whole period of 1944‒1989 unemployment existed, and its main victims
(especially from the early 1960s ) were women. This fact, however, was little known both
before and after 1989, although in recent years the interest of historians in problems of
labour market under the People’s Poland has increased. The present article sheds light on
the centres of local unemployment at that time and explains why it was impossible to
liquidate them. The author does not shun the difficult task of macroeconomic analysis and
discusses the authorities’ attitude towards the problem of lack of work and the necessity to
provide employment for young generations of post–war baby boom entering the working
age. He also addresses the phenomenon of quite widespread fear of unemployment in
Poland in the second half of the 1950s.
Tadeusz Lasowski i przez rok nie mógł dostać żadnej pracy w najbliższej okolicy (T. L a s o w s k i,
Czas upokorzenia, [w:] Pamiętniki bezrobotnych, oprac. A. B u d z y ń s k i, t. VIII, Warszawa 2008,
s. 203–205). W Gorzowie Wielkopolskim do 1989 r. uniemożliwiono podjęcie pracy Włodzimierzowi
Jagodzińskiemu za działalność w konspiracyjnym radiu (D.A. R y m a r, Z. B o d n a r, Radio
„Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1982—1989, Szczecin 2009, s. 88). Za wskazane
nieprawidłowości dotyczące handlu zagranicznego PRL pracę stracił w 1983 r. Zbigniew Demidow
i pozostał bezrobotny przez wiele lat (Z. D e m i d o w, Bezkarne nadużycia, „Kultura” (Paryż), 1991,
nr 3/522, s. 124). Z podobnych przyczyn rocznym bezrobociem został ukarany Tadeusz Jan Grudzień
(T.J. G r u d z i e ń, Orlęta emigracji, Toronto 1981, s. 77, 80). W okresie od grudnia 1981 do sierpnia
1982 r. z pracy zwolniono ok. 50 tys. osób, wiele spośród nich w ramach represji politycznych (vide
A. P a c z k o w s k i, Wojna polsko–jaruzelska: stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 — 22 VI 1983,
Warszawa 2007, s. 115).
189
Takie patologie istniały w Lanckorońskiej Wytwórni Win w 1957 r., gdzie usunięto z pracy kobiety, które nie chciały prostytuować się z majstrami, a angaż wiązał się z kolei z łapówką dla żony
dyrektora. W 1959 r. w Tarnowskich Zakładach Mięsnych zwalniano osoby odmawiające bezpłatnych
nadgodzin (Księga listów PRL–u, s. 35–113). Podobne tony pobrzmiewają w historiach cieśli górniczego z Bolesławia Śląskiego, zwolnionego za upominanie się o należne wynagrodzenie, nauczyciela
z Aleksandrowa Łódzkiego, niemogącego znaleźć zatrudnienia przez siedem miesięcy, po tym jak stanął w obronie prześladowanego kolegi z pracy (A. L e s z c z y ń s k i, Sprawy do załatwienia, s. 96–98),
czy pracownika pewnej gdyńskiej spółdzielni, usuniętego za próbę walki z nadużyciami finansowymi
dyrekcji. Ten ostatni nie mógł potem znaleźć żadnej pracy nawet w Warszawie, co wynikało z opinii,
jaką wystawił mu ostatni pracodawca. Na marginesie należy dodać, że kwestia owych opinii, cyrkulujących pomiędzy zakładami pracy a zlikwidowanych zasadniczo w 1956 r. (ibidem, s. 99–103), jest ważną przesłanką dla badań nad bezrobociem w okresie 1950–1954.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

JERZY KOCHANOWSKI
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

„Każdy chce jakoś żyć”.
Pieniądze, bieda i bogactwo
w (po)październikowej Polsce (1956–1957)*
„Co będzie i jak będzie? — zapisał Jerzy Zawieyski w „Dzienniku” 1 stycznia 1957 — To, co się stało w Polsce pod koniec minionego roku, nie zapowiada
stabilizacji. Przeciwnie — wszystko jest niepewne, dynamiczne, nasycone konfliktami. Jedno jest oczywiste, że nie wróci nic do dawnego stylu i obyczaju.
Zaszły fakty nieodwracalne”1. Miał rację, gdyż okres między Październikiem 1956
a zakończeniem „polskiej rewolucji”, symbolicznie wyznaczonym przez warszawskie zamieszki po rozwiązaniu „Po prostu” rok później, pozostawił trwalszy ślad,
niż się nam zazwyczaj wydaje. O ile bowiem osiągnięcia polityczne tej swoistej
„rewolucji międzypaździernikowej” uległy dość szybko rozmyciu, o tyle przemiany społeczne i modernizacyjne — od utrwalenia sektora prywatnego przez
rozwój motoryzacji i zmiany konsumpcyjne po świadome macierzyństwo — miały
charakter trwały, a skutki były odczuwalne przez następne dekady. Niniejszy artykuł, nieaspirujący bynajmniej do głębokiej analizy ekonomicznej, tylko sygnalizuje — z pełną świadomością powierzchowności i uwzględnienia tylko niektórych
aspektów — jeden z najważniejszych i jednocześnie rzadziej zauważanych problemów popaździernikowej rzeczywistości — problem pieniędzy.
„PIENIĄDZE SIĘ LICZĄ”

Nie oznacza to oczywiście, że wcześniej się nie liczyły i ich nie liczono.
Jednak od połowy 1956 r. zarówno władze, jak i społeczeństwo inaczej podchodziły do szeroko rozumianych finansów. Pieniądze stały się elementem otwartej
Tekst powstał w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu 2012/07/B/
HS3/01108 „Rewolucja międzypaździernikowa. Rok 1957 w Polsce”.
1
J. Z a w i e y s k i, Dzienniki, t. I: Wybór z lat 1955–1959, Warszawa 2011, s. 333.
*
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debaty, rzeczywistym narzędziem polityki, wyznacznikiem stratyfikacji społecznej, przedmiotem nie tylko pożądania i zazdrości, lecz także sporu, czasami zażartego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że od jesieni 1956 r. znowu można było
(stosunkowo) bezkarnie liczyć nie tylko złotówki, lecz także dolary czy funty.
To że przeciętny zjadacz chleba dokładnie analizował każdy wydatek było
rzeczą normalną, jednak podobnie zaczęły postępować także władze, dla których cyfry w ogólnonarodowym bilansie nabrały realnego znaczenia. Można też
z dużym prawdopodobieństwem założyć, że wpisywane w rubryczki dane nie były
wyssane z palca, a przynajmniej w znacznie mniejszym stopniu niż wcześniej. Na
większą wiarygodność analiz z okresu rewolucji międzypaździernikowej mieli też
niemały wpływ ludzie je zlecający, przeprowadzający i nad nimi czuwający. Nowe
instytucje, jak np. powołana w grudniu 1956 r. Rada Ekonomiczna przy Radzie
Ministrów (zasiadali w niej ekonomiści tej miary co Oskar Lange, Michał Kalecki
czy Czesław Bobrowski), nie starały się przypodobać władzy, lecz mając — przynajmniej początkowo — nadzieję na rzeczywistą sanację gospodarki, niemożliwą
bez prawdziwych danych, walczyły o „demokratyzację” i jawność także na tym
odcinku. Rada porywała się też na przedsięwzięcia pionierskie, jak np. próbę
oceny skali nielegalnych dochodów obywateli2. Z drugiej strony Główny Urząd
Statystyczny przeprowadził dawno zarzucone analizy budżetów rodzinnych, zdając sobie sprawę, że bez ich znajomości jakakolwiek skuteczna polityka finansowa
(np. cen) jest skazana na porażkę3.
Ministerstwo Finansów podejmowało rozpaczliwe wysiłki zbilansowania
budżetu i niedopuszczenia do inflacji. Nie była ona jedynie wygodną wymówką
władzy, ale groźbą całkiem realną po tym, jak od połowy 1956 r. za pomocą
strumienia pieniędzy zaczęto gasić tlący się społeczny pożar. Jak bywa w takich
sytuacjach, ogień został tylko przytłumiony i przy silniejszym podmuchu —
a Październik nie był przecież lekką bryzą — wybuchł ze zwielokrotnioną siłą. Na
tle powszechnej biedy podwyżki przyznane bezpośrednio po poznańskim czerwcu
mogły się wydawać, zwłaszcza statystycznie, niebagatelne. W lipcu 1956 r. płace
(ogółem) były o 18% wyższe niż w lipcu 1955 r., w sierpniu o 21%, we wrześniu
o 22%, w październiku o 25%, a w listopadzie już o 30%. Dopiero w grudniu tempo
wzrostu obniżyło się do 27%. Ogółem w 1956 r. fundusz płac wzrósł dwukrotnie w stosunku do zamierzonej wysokości, do 107,2 mld zł (z 91 mld w 1955 r.),
Szara strefa Października. „Notatka” o nielegalnych dochodach w Polsce 1956–1957, oprac.
J. K o c h a n o w s k i, PH, t. XCV, 2004, z. 1, s. 77–96.
3
W. T y c n e r, Budżet rodziny, „Trybuna Ludu” [dalej: TL], 13 czerwca 1957; Pierwsze rezultaty
badań budżetów rodzinnych, ibidem. Cf. Biuletyn Statystyki Warunków Bytu, nr 1, 1957; S. A k o 
l i ń s k i, Uwagi o badaniach budżetów rodzinnych przez GUS, „Przegląd Zagadnień Socjalnych”,
nr 12, 1957. Nie bez powodu Michał Kalecki zastrzegał na posiedzeniu Rady Ekonomicznej 1 czerwca
1957, że od znajomości dokładnego „bilansu wydatków i dochodów ludności” powinna być uzależniona cała polityka cen; AAN, Urząd Rady Ministrów [dalej: URM], 22/11, Stenogramy posiedzeń
Komisji Przeglądu RE, k. 70.
2
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oprócz tego wzrosły świadczenia socjalne i dochody wsi. Tej ostatniej — o prawie
8 mld złotych zarówno dzięki podwyżce cen skupu oficjalnego, jak i zmniejszeniu
rozmiarów dostaw obowiązkowych, co pozwalało większą niż dotychczas część
produkcji sprzedać na wolnym rynku4.
Sytuacja, w której wszyscy pracujący byliby zadowoleni z podwyżek, nie istnieje, a niezadowolonych i sfrustrowanych jest zazwyczaj więcej niż usatysfakcjonowanych. Podobnie było w drugiej połowie 1956 r. Nic dziwnego, gdyż ok. 2 mln
pracowników dostało spore podwyżki, tyle samo — niewielkie, a 3 mln nie dostało
nic. „Ludzie ci — zauważano na posiedzeniu Rady Ekonomicznej — czasami stykają się w jednej branży, a nawet jednym przedsiębiorstwie. Niewiele jest takich
gałęzi jak górnictwo, gdzie można mówić o generalnej podwyżce obejmującej
wszystkich”5. Było oczywiste, że rozbujana fala roszczeń, przy niestabilnej sytuacji
wewnętrznej, wzrastającej konsumpcji, osłabionej władzy i jednocześnie poczuciu
siły społeczeństwa i znacznym potanieniu odwagi, przeleje się na rok 1957. Z góry
zakładano, że fundusz płac wzrośnie o kolejnych 7 mld złotych (do 114 mld), do
czego trzeba było doliczyć m.in. 4 mld na regulacje płac (w tym 3 mld dla górników), na miliard oceniano wzrost zasiłków rodzinnych, obniżka podatków od
wynagrodzeń miała kosztować ok. 300 mln, na 400–700 mln zł szacowano zaś
wypłaty z funduszu zakładowego, jednej z trudnych do skontrolowania szczelin,
którymi pieniądze wyciekały na rynek6.
Takich niebezpiecznych odcinków było znacznie więcej. Na przykład od
początku lat pięćdziesiątych rosło zadłużenie państwowego pracodawcy wobec
zatrudnionych. Na dług składały się niewypłacone ekwiwalenty za deputaty czy
godziny nadliczbowe, zwłaszcza pracownikom umysłowym, nierespektowanie
zwrotu części podatku od wynagrodzeń (przodownicy pracy mieli teoretycznie 30% ulgi), niewypłacanie premii, wyrównań dla lekarzy za dyżury czy dla
robotników za pracę w niedziele7. O 1 lipca 1953 do 1 listopada 1956 oszczędnie
liczony dług urósł do astronomicznej sumy ok. 9 mld zł, a gdyby doliczyć do niego
np. narzucane przez władze (i nieopłacane) zmiany norm czy roszczenia majątkowe, których katalizatorem był Październik (np. za skonfiskowany majątek),
AAN, URM, 22/9, Stenogram z posiedzenia RE 26 lutego 1957, k. 14–19; ibidem, 22/16,
Spotkanie ekonomistów z RE, 8 maja 1957, k. 16; Płace w 1957 roku. Narady w Komitecie Centralnym
PZPR, TL, 15 lutego 1957.
5
AAN, URM, 22/16, Spotkanie ekonomistów z RE, 8 maja 1957, k. 11.
6
AAN, URM, 22/9, Stenogram z posiedzenia RE 26 lutego 1957, k. 14–19; Płace w 1957 roku.
Narady w Komitecie Centralnym PZPR, TL, 15 lutego 1957. Kolejną dziurą, przez którą przeciekały
pieniądze na rynek, były trudne do skontrolowania wypłaty dla gospodarki nieuspołecznionej,
w 1957 r. dwukrotnie wyższe niż w 1956 r.; AAN, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej [dalej: KC PZPR], 237/V–252, Sekretariat KC, narada na temat aktualnej sytuacji, 10 lipca 1957, k. 35.
7
AAN, Kancelaria Sejmu [dalej: KS], 146, Komisja Pracy i Spraw Socjalnych, 18 marca 1957,
k. 110.
4
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mógłby się zwiększyć wielokrotnie. Nie próbowano go nawet z grubsza szacować, gdyż spłacenie i tych „zaledwie” dziewięciomiliardowych roszczeń groziłoby
„inflacją i całkowitym rozprzężeniem naszej gospodarki, której stan jest przecież
daleki od prawidłowości”8.
Trudno powiedzieć, czy już jesienią 1956 r. planowano definitywne umorzenie
długu, zdawano sobie jednak sprawę, że w napiętej sytuacji taka decyzja byłaby
kolejnym kijem wetkniętym w mrowisko. Wybrano rozwiązanie kunktatorskie
i uspokajające. Korzystając z olbrzymiego kredytu zaufania, jakim była obdarzona
nowa ekipa, 19 listopada 1956 sejm przyjął ustawę z jednej strony generalnie
potwierdzającą zasadność roszczeń, z drugiej — wstrzymującą na cztery miesiące
ich realizację i działalność komisji rozjemczych9. Pewne stwierdzenia ustawy
mogły budzić niepokój, zwłaszcza dopiero planowane określenie przez rząd, które
z roszczeń zostaną uznane za słuszne i jak będą spłacane. Kierownictwa zakładów przemysłowych czy szpitali znalazły się między Scyllą przepisów a Charybdą
strachu, zarówno o własne portfele, jak i przed buntem pracowników, których na
przełomie 1956 i 1957 r. nietrudno było skłonić do wiecu, strajku czy usunięcia
kierownictwa (a czasami wywiezienia dyrektora na taczce). Reakcja wierzycieli —
w tym przypadku olbrzymiej części społeczeństwa — przez władze określona jako
„orgia wypłat najróżniejszych roszczeń, przeważnie dla ludzi najmniej pokrzywdzonych”, była jak najbardziej zrozumiała10. Powszechnie próbowano obejść nowe
przepisy, wypłacając należności z pominięciem banków, korzystając z funduszy na
inne cele niż płace, np. z utargu czy ze środków przeznaczonych na zakup surowców. W sumie na przełomie 1956 i 1957 wypłacono ok. miliard zaległych roszczeń11. Jak się okazało, odważni znowu wygrali, były to bowiem jedyne środki,
które udało się odzyskać. Jeszcze przed upłynięciem czteromiesięcznego terminu
obowiązywania ustawy zaczęto się bowiem zastanawiać, jak wybrnąć z niebezpiecznego zaułka. Kwestię radykalnie rozwiązano ustawą z 22 marca 1957 o umorzeniu zaległych roszczeń12. W tym momencie władza była już na tyle silna, że
mogła zarówno nie podawać w dokumencie powodów i wyłącznie stwierdzić fakt,
jak i nie przejmować się wywołaną tą decyzją ostatnią falą popaździernikowych
strajków latem i wczesną jesienią 1957 r.

8

Wiceprezes NBP o konieczności przestrzegania dyscypliny płacy przy regulowaniu żądań pra
cowników, „Głos Pracy” [dalej: GP], 7 grudnia 1956.
9
Ustawa o uregulowaniu zaległych roszczeń dodatkowych ze stosunku pracy, „Dziennik Ustaw”,
1956, nr 53, poz. 239.
10
AAN, KS, 146, Komisja Pracy i Spraw Socjalnych, 18 marca 1957, k. 103v.
11
Ibidem, k. 94.
12
„Dziennik Ustaw”, 1957, nr 15, poz. 76.
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Choć była to decyzja bolesna, to wtedy, przy olbrzymiej i stale powiększającej się ilości gorącego pieniądza (na początku 1957 r. nie znajdowało pokrycia
w towarach 2,5–3 mld zł i suma ta wykazywała raczej tendencję rosnącą), władze
postrzegały ją jako jedyną możliwą. Nie bez powodu wicepremier Piotr Jaroszewicz
zauważył w marcu 1957 r., że „przywrócenie praworządności wymaga pewnych
ofiar oraz ogromnych środków finansowych”13. Władze podkreślały oczywiście
nie tyle ofiary ponoszone przez społeczeństwo, ile przez państwo, które środki
na zaplanowane podwyżki płac i zasiłków rodzinnych musi wygospodarować,
zmniejszając nakłady na inwestycje, obronę czy administrację14. Skala podjętych
działań była rzeczywiście szeroka. Kontynuowano odchudzanie armii i administracji (w tej ostatniej skasowano ponad 31 tys. etatów, co dało 425 mln zł), zablokowano wydatki i dotacje budżetowe (ponad 1160 mln zł oszczędności), rozwój
loterii liczbowych miał dać 1,2 mld, przeliczenie na gotówkę zaległych dostaw
mleka — 175 mln. Liczono, że siłę nabywczą wsi ograniczy podwyżka cen za
usługi POM (120 mln), drewna, nawozów i maszyn rolniczych, w miastach zaś
— artykułów luksusowych (kryształy, meble, dywany, samochody, futra) czy alkoholu. Budżet miały także ratować sprzedaż zbędnych zapasów i urządzeń, zmiana
kursu dewiz, nowe formy oszczędzania, skuteczniejsze ściąganie zaległości podatkowych i niepodatkowych (czynszów, opłat), urealnienie opłat za przedszkola,
kolonie czy lecznictwo, podniesienie taks notarialnych i skarbowych, przeciwdziałanie nadużyciom wymierzone przede wszystkim w sektor prywatny, zmiana polityki podatkowej i zaostrzenie kontroli nadmiernych zysków15.
Jednak nawoływanie do dalszych ofiar było mało skuteczne. Społeczeństwo
polskie chciało odreagować nie tylko okres stalinizmu, lecz także całą epokę po
1939 r. Było zresztą pod tym względem podobne do olbrzymiej części społeczeństw
europejskich wchodzących w okres coraz bardziej wyrafinowanej konsumpcji.
Polacy, podobnie jak Brytyjczycy czy Niemcy, nie chcieli już oszczędzać, lecz
wydawać, nie tylko przeżyć, lecz także użyć. Również nowe formy oszczędzania,
szeroko propagowane przez polskie władze jako sukces ich nowej polityki pieniężnej, służyły w ostatecznym rozrachunku konsumpcji. Fakt, że „PKO zwyciężyła
pończochę” był świadectwem zarówno racjonalnego spojrzenia na rzeczywistość,
postępujących przemian modernizacyjnych, jak i niemałych obaw. Statystycznie
wyglądało to nieźle — jeżeli w Warszawie na kontach oszczędnościowych było
w 1954 r. 208 mln zł, to tylko w 1957 r. lokaty przyrosły o 550 mln, do 1070 mln zł
(22% „oficjalnych” oszczędności całego kraju).

13
14
15

Ibidem, k. 103v.
GP, 23/24 marca 1957.
AAN, Ministerstwo Finansów, 6/1, Ocena sytuacji finansowej kraju 1957.
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Dyrektor warszawskiego oddziału PKO Adam Przewłocki mówił dziennikarzowi „Życia Warszawy”: „Po prostu coraz więcej ludzi uczy się szanować pieniądze i racjonalnie nimi gospodarować”16. Nie były to jednak oszczędności na czarną
godzinę, lecz nastawione na bardziej wyrafinowane spożycie. Do tego dopasowano zresztą zasady oszczędzania, proponując klientom „książeczki docelowe” na
zakup np. samochodów czy motocykli (tylko w Warszawie założono ich w 1957 r.
ok. 24 tys.)17. Wprowadzone w czerwcu 1957 r. tzw. książeczki mieszkaniowe
nie gwarantowały wprawdzie szybkiego otrzymania własnego lokum (podobnie
zresztą jak samochodowe własnego pojazdu), ale dawały szanse — po kilku latach
systematycznych wpłat — na pomoc kredytową ze strony państwa na np. budowę
własnego domu czy mieszkania. Do końca lutego 1958 r. założono w całym kraju
3711 takich książeczek, z 20 mln zł wkładów18. Symbolem nowoczesności i finansowej otwartości było wprowadzenie nie tyle książeczek samochodowych czy
mieszkaniowych, ile na hasło lub okaziciela. Trudno powiedzieć, czy stworzono
je z myślą o szybko rosnącej grupie ludzi naprawdę zamożnych, czy tylko zostały
przez nią szybko zaadaptowane. Nic dziwnego, pozwalały bowiem na stosunkowo
bezpieczne przeprowadzanie dużych transakcji przy jednoczesnym zachowaniu
anonimowości19.
Opinię warszawskiego dziennikarza wyrażoną w listopadzie 1957 r. w słowach: „od lat posiadam książeczkę PKO — ale tak naprawdę zacząłem korzystać
z niej dopiero w tym roku. Przyznam, że poratowała mnie od tego czasu nieraz,
a przy tym uchroniła już kilkakrotnie przed nieprzemyślanymi, i co tu dużo mówić,
lekkomyślnymi wydatkami”20, można interpretować niejednoznacznie. Z jednej
strony sytuacja taka była przejawem błyskawicznych przemian modernizacyjnych,
których usługi bankowe, pozwalające rozsądniej gospodarować pieniędzmi, są jednym z istotnych aspektów. Z drugiej — zwiększone wpłaty były spowodowane
brakiem poszukiwanych artykułów i obawą przed przetrzymywaniem większej
gotówki w domach, wywoływaną przede wszystkim wciąż żywym wspomnieniem
rabunkowej wymiany pieniędzy z jesieni 1950 r. Tym bardziej, że plotek o podobnej akcji nie brakowało również na przełomie 1956 i 1957 r. Na przykład wiosną
1957 r. „w Krotoszynie pod bank podjechały dwie ciężarówki [...] może z cegłami,
może z czymś innym i w ciągu dwóch godzin wykupiono do ostatniego kilograma
cały towar jaki był, a więc cała ludność wiedziała, że będzie wymiana pieniądza,
bo te dwie ciężarówki przyjechały z nowymi banknotami”21.
16

1957.
17
18
19
20
21

R. A u g u s t y n i a k, PKO zwyciężyła pończochę, „Życie Warszawy” [dalej: ŻW], 29 listopada
Ibidem.
„Słowo Powszechne” [dalej: SP], 18 marca 1958; TL, 7 maja 1957.
R. A u g u s t y n i a k, PKO zwyciężyła pończochę.
Ibidem.
AAN, URM, 22/16, Spotkanie ekonomistów z RE, 8 maja 1957, k. 50.
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Widoczne zmiany sposobów oszczędzania były odbiciem zarówno nowych
aspiracji konsumpcyjnych, jak i polityki władz wobec nich. Chociaż globalna podwyżka cen wszystkich artykułów konsumpcyjnych i usług, łącznie z tymi codziennego użytku, zwiększałaby szanse — w dłuższym czasie — na skuteczną reformę
gospodarczą, to nowa ekipa bała się tak radykalnego kroku. Jak komentowano na
początku 1958 r.:
W sprawie cen na Biurze Politycznym ostro krytykowano pewne tendencje części towarzyszy w kierownictwie gospodarczym w kraju rozwiązywania wszystkich swoich kłopotów przez podwyżkę cen. Uznano za ważne utrzymanie na
dotychczasowym poziomie cen decydujących o poziomie utrzymania ludności.
Uznano za konieczne, żeby Rada Ministrów opracowała wykaz artykułów, które
stanowią o poziomie kosztów utrzymania i w których należy utrzymać sztywne
ceny. Uznano, że każdy wniosek o podwyżkę, za wyjątkiem absurdalnych pewnych cen, na artykuły konsumpcyjne może być rozpatrywany tylko wtedy, jeżeli
temu będzie odpowiadał równocześnie wniosek w sprawie obniżenia cen innego
artykułu22.

Tym samym podwyżka cen deficytowych przetworów owocowo–warzywnych
czy artykułów włókienniczych była możliwa pod warunkiem obniżki cen np. ryżu.
Natomiast nie widziano problemu w „elastycznym” cenowo traktowaniu towarów
luksusowych, zwłaszcza z importu, oraz rozrywek, np. biletów kinowych23.
„Drenażowi” zasobów pieniężnych obywateli (pojęcie to zrobiło na początku
1957 r. błyskawiczną karierę) miała na dłuższy dystans służyć nowa polityka
mieszkaniowa, zarówno udział społeczeństwa w kosztach budowy mieszkań, do tej
pory finansowanych praktycznie wyłącznie przez państwo, jak i szersze przyzwolenie na budownictwo jednorodzinne24. Takie rozwiązanie potrzebowało jednak
czasu, co pokazała stosunkowo niewielka liczba zakładanych książeczek mieszkaniowych, a zliberalizowanie polityki mieszkaniowej napotykało na barierę braku
materiałów budowlanych, mimo drastycznego podwyższenia ich ceny, prowadząc
do masowych kradzieży, rozwoju korupcji i nepotyzmu. Narzędziem do uszczuplania portfeli, które można było zastosować najszybciej, stały się mobilniejsze
wyznaczniki luksusu, przede wszystkim samochody, pozwalające ściągnąć pieniądze od grupy najzamożniejszych. „Import samochodów często drenuje dochód
— argumentował prof. Michał Kalecki — ten człowiek nie miałby na co wydać
tych pieniędzy, gdyby nie kupił samochodu. Trzymałby pieniądze. Jeżeli zrobić
samochody po niższej cenie dla doktora itd., określić w jakiś rozumny sposób,

AAN, KC PZPR, 237/V–257, Protokół z posiedzenia kierowników wydziałów KC, 11 stycznia
1958, k. 1–4.
23
Ibidem.
24
O nowej polityce mieszkaniowej po 1956 vide D. J a r o s z, Mieszkanie się należy... Studium
z peerelowskich praktyk społecznych, Warszawa 2010, s. 226–256.
22
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a pozatym pozwolić na podwyżkę cen, i na tej drodze ten człowiek kupi samochód,
to będzie drenaż. [...] Samochody wybijają się na pierwszy plan!”25.
Ceny aut radykalnie — nieraz wielokrotnie — podwyższono, np. na enerdowskiego wartburga, który w 1956 r. kosztował (na talon) 12 tys. zł, wiosną 1957 r.
należało wydać już 83 tys. zł, co stanowiło sumę zaporową dla olbrzymiej większości obywateli26. Jednak tych, których było stać na zakup nawet bez pomocy
książeczek samochodowych, było i tak znacznie więcej niż dostępnych pojazdów.
Na przykład Motozbytowi wystarczyły dwa dni na sprzedanie indywidualnym
nabywcom 70 samochodów simca–aronde, mimo wysokiej ceny 125 tys. zł. Chętni
na własne cztery koła byli tak liczni, że już w styczniu 1957 r. Motozbyt wstrzymał przyjmowanie wniosków na zakup importowanych małolitrażowych aut,
a w końcu lutego — również na krajowe warszawy. Nic dziwnego — w kolejce
czekało 134 tys. zarejestrowanych podań27.
Dla posiadaczy nieco zasobniejszych portfeli atrakcyjne były nie tylko samochody, co pokazuje porównanie artykułów przemysłowych sprzedanych przez państwowy handel w pierwszych półroczach lat 1955–1957.
Produkt/rok
Pralki
Lodówki
Telewizory importowane
Telewizory krajowe

1955

1956

1957

10 788

26 475

58 574

1497

2247

4664

—

949

1205

—

—

6760

Motocykle

16 260

21 365

33 994

Aparaty fotograficzne

19 173

26 796

73 656

Zegarki

98 400

198 857

324 316

Źródło: „Trybuna Ludu”, 21 sierpnia 1957.

Polacy kupili też w pierwszej połowie 1957 r. więcej o 4 mln metrów tkanin
wełnianych, 2,75 mln jedwabnych, 33 mln bawełnianych, 3 mln par skórzanego
obuwia. Wyraźnie zmieniało się spożycie żywności. Na stoły trafiło ponad 4500
ton tłuszczów roślinnych mniej, niewiele wzrosły zakupy zwierzęcych (smalcu
i słoniny) — o 1040 ton, natomiast masła, będącego symbolem „egalitarnego” luksusu — o 9 tys. ton. Chętniej odwiedzano sklepy rzeźnicze i wędliniarskie, kupując 43,6 tys. ton mięsa i 27 tys. ton wędlin więcej. Do toreb klientów trafiło też
680 ton więcej czekolady, dwukrotnie więcej niż przed rokiem kawy naturalnej,

AAN, URM, 22/11, Stenogramy posiedzeń Komisji Przeglądu RE, 1 czerwca 1957, k. 76.
Herder–Institut Marburg [dalej: HIM], Komunikat nasłuchu radiowego Radia Wolna Europa,
122/1957, 2 kwietnia 1957 (Warszawa I: dyskusja o spekulacji).
27
Kupujemy więcej towarów przemysłowych, TL, 21 sierpnia 1957.
25
26
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więcej cytryn i pomarańcz. Wypito też 11 mln litrów spirytusu i wódki więcej28.
Pamiętajmy, że są to dane z oficjalnego handlu, bez prywatnego i nieoficjalnych
kanałów dystrybucyjnych.
Gdyby tylko mogli, Polacy kupiliby znacznie więcej. Jednak w sklepach zalegały buble, brakowało natomiast towarów atrakcyjnych, spełniających rosnące
oczekiwania społeczeństwa.
Przemysł nasz produkuje towary na ogół niskiej jakości oraz niemodne i nie
zawsze na odpowiedni sezon — narzekano w maju 1957 r. — Na przykład obuwie, w szczególności damskie produkcji krajowej, chociaż tanie, nie odpowiada
gustom odbiorców, wzory są przestarzałe, wykonanie nieestetyczne, wąski asortyment, brak obuwia letniego, wieczorowego, fasonowego29.

Jeżeli w pierwszym kwartale 1957 r. zapasy w gospodarce państwowej wzrosły
o 8 mld zł, to na artykuły konsumpcyjne przypadł tylko miliard, co stanowiło
połowę wzrostu z tego samego okresu poprzedniego roku. Tymczasem wartość
zapasów w przemyśle wzrosła o 4,3 mld (258% wzrostu z 1956 r.). Brakowało najbardziej poszukiwanych towarów, jak np. wysokiej jakości tekstyliów i butów, na
poprawę zaś, głównie z racji braku środków na import wełny, bawełny i skór (spadł
eksport węgla, obniżyła się też jego cena na światowych rynkach), nie można było
liczyć. W pierwszych miesiącach 1957 r. sprowadzono również tylko ok. 30%
zaplanowanej ilości gotowych wyrobów30. W rezultacie np. w województwie warszawskim w 1957 r. spodziewano się tylko 94% „masy towarowej” niezbędnej na
pokrycie potrzeb. To był i tak dobry wynik, osiągnięty dzięki wrzuceniu do statystycznego worka wszystkich towarów, gdyż spodziewano się np. tylko 20% czekolady i 80% artykułów przemysłowych (wśród których tylko 7% miały stanowić
atrakcyjne towary z importu)31.
Choć ceny oficjalne podstawowych artykułów utrzymywały się na względnie stabilnym poziomie, to — jak mówił 2 marca 1957 wiceprezes NBP Leopold
Gluck —
przy inflacji o cenach zahamowanych pieniądz niemal przestaje być nosicielem
siły nabywczej, staje się czynnikiem ubocznym. Istota zagadnienia, to talon,
przydział. W tych warunkach rozdzielnictwo zastępuje handel. W tych warunkach

28

Ibidem. Jak na początku maja 1957 r. zauważał Czesław Bobrowski, „podczas 4 miesięcy
1957 r. sprzedaż mięsa przez aparat państwowy wzrosła o 33%, a sprzedaż masła o 41% w porównaniu
z rokiem poprzednim”; AAN, URM 22/16, Spotkanie ekonomistów z RE, 8 maja 1957, k. 21.
29
AAN, Kancelaria Rady Państwa [dalej: KRP], 69/3, k. 139, Sesja Rady Narodowej m.st. War
szawy, 27–28 maja 1957.
30
AAN, KC PZPR, 237/V–252, Sekretariat KC, narada na temat aktualnej sytuacji, 10 lipca 1957,
k. 35–37.
31
AAN, KC PZPR, 237/VII–3669, Informacja o realizacji uchwały BP KC PZPR w sprawie walki
z przestępstwami gospodarczymi [woj. warszawskie], 2 sierpnia 1957, k. 29.
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zresztą wzrasta również znaczenie drugiego rynku nielegalnych obrotów, czarnego rynku”32.

Tak więc na sklepowych półkach zalegały buble, natomiast towar atrakcyjny znikał natychmiast, w większości pojawiając się, po znacznie wyższych cenach, na
bazarach i w sklepach prywatnych. Braki doprowadziły do rozwoju korupcji, nadużyć, kradzieży, w dużym stopniu wpłynęły na funkcjonowanie prywatnego handlu i rzemiosła.
Jak zauważał na początku maja 1957 r. Czesław Bobrowski, w przypadku
artykułów lepszej jakości lub importowanych
regułą stała się praktyczna niemożność zakupywania towarów w sklepach
państwowych i konieczność zaopatrywania się w Bazarze Różyckiego. [...]
Szczęśliwie chodziło tu o grupę, w której akcja w najbrutalniejszym i najszybciej
działającym środku, to znaczy przez podwyższenie cen do poziomu równowagi
— nie napotyka na opór psychiczny. Te towary, te damskie sweterki francuskie,
czy jakieś luksusowe importowane towary przy naszej stopie życiowej są konsumowane przez małą część ludności. Podniesienie cen na te towary nie oznacza
zatem zmiany kosztów utrzymania typowej rodziny robotniczej. Jeżeli gdzieś
to uderza w rodzinę robotniczą, to na pewno w rodzinę robotniczą o wysokim
poziomie dochodu, a na pewno to będzie garstka rodzin robotniczych33.

Fakt, że samochody, szwajcarskie zegarki czy francuskie sweterki tylko
z rzadka kupowali robotnicy, nie świadczy o tym, że nie mieli takich marzeń.
Z pewnością była to natomiast grupa społeczna (wśród pracujących!) najbardziej
rozgoryczona i sfrustrowana pod względem zarobków, a w konsekwencji konsumpcji34. Nic też dziwnego, że robotnicy stanowili chyba największy odsetek
autorów listów napływających do Polskiego Radia czy KC PZPR.
Krew mnie zalewa — pisał w lipcu 1957 r. do radia robotnik z Białegostoku,
niebędący w stanie odłożyć wystarczającej sumy na meble — czytając końcowe
zdanie bezdusznego uzasadnienia, że obecna zwyżka cen materiałów ugodziła
spekulanta i obszarnika. Spekulanci i obszarnicy posiadali domy już sporo lat,
mają w nich urządzenia luksusowe, jeżdżą własnymi „Warszawami”, ja zaś
jestem tym spekulantem. [...] Nic nie mówię, że podrożały samochody, motocykle, ale żądam odwołania zwyżki cen na materiały i odzież zimową”35.

AAN, URM, 22/9, Stenogram posiedzenia RE, 2 marca 1957, k. 109.
AAN, URM, 22/16, Spotkanie ekonomistów z RE, 8 maja 1957, k. 18–19.
34
Czasami z nostalgią wspominano okres przedwojenny, kiedy „starczyło pracownikowi na 1 parę
butów i 1/4 litra wódki za jedną dniówkę, a dziś niestety tak nie jest”; AP Gdańsk, Oddział w Gdyni
[dalej: APG OG], Komitet Miejski PZPR w Gdyni, 468, Protokół z zebrania POP PZPR w Rejonie nr 2
Portu Gdynia, 9 lipca 1957.
35
AAN, KC PZPR 237/XXV–24, Biuletyn listów 42 z 16 sierpnia 1957.
32
33
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W tym samym czasie skarżył się mieszkaniec Kutna:
My robotnicy już nerwowo nie możemy wytrzymać w związku ze zwyżką cen.
U nas przedmioty luksusowe to są: buty, futra, chodniki, narzuty pluszowe itd.
A w Ameryce to samochody nie są luksusem, bo każdy robociarz ma piękną
limuzynę. Jak nazywacie luksusem dywany czy też chodniki, to dążycie do tego,
żebyśmy sypiali na piecach i spali na glinie, tak jak mieszkają chłopi w Rosji.
Zambrowski powiedział w Łodzi, żeby robotnicy pilnowali złodziei. Jak może
pilnować złodziej złodzieja, bo my wszyscy kradniemy, a kraść będziemy dopóki
nam wstrętni komuniści nie podwyższą płacy36.

Ostatnie zdanie w pewnym stopniu odpowiada na pytanie, skąd niemałą
w końcu część społeczeństwa, pracującą na państwowych lub spółdzielczych posad(k)ach stać było nagle na coraz bardziej wyrafinowaną — a tym samym droższą
— konsumpcję37. Odpowiedzi nie znajdzie się raczej we wspomnianej wcześniej
analizie budżetów rodzinnych przeprowadzonej na przełomie 1956 i 1957 r.
przez GUS, w której, jak w bilansie dobrego księgowego, idealnie zgadzają się
rubryki przychodów i wydatków. Z jednej strony przeanalizowano bowiem stosunkowo niewielką liczbę rodzin zarówno robotniczych, jak i pracowników pionu
inżynieryjno–technicznego i administracji w górnictwie, hutnictwie, przemyśle
maszynowym i włókienniczym. Z drugiej — choć nie powinno się wątpić w rzetelność zastosowanej metodologii — opierano się na danych przekazywanych
przez poszczególne rodziny. O ile też — jak można przypuszczać — wydatki
były notowane skrupulatnie, o tyle nie ma gwarancji, że podobnie postępowano
z dochodami, zwłaszcza nie do końca legalnymi. Tymczasem były one, również
w rodzinach robotniczych, niemałe — zarówno w postaci dodatkowego zarobku
u prywatnego najczęściej wytwórcy38, jak i „drenowania” własnego zakładu pracy
za pomocą fuch czy kradzieży.

36

Ibidem.
Charakterystyczne, że jesienią 1956 r. czytelnicy proponowali w listach do gazet ponowne
otwarcie lombardów, „sugerując, że możliwość zastawienia wartościowych przedmiotów rozwiązałaby w poważnym stopniu kłopoty materialne ludzi pracy” (GP, 232, 1956). Redakcja poważnie potraktowała sygnał, kontaktując się z Ministerstwem Finansów, które jednak nie widziało takiej możliwości. Ministerialni urzędnicy wątpili, czy ludzie pracy rzeczywiście by z nich korzystali, wszak
pożyczek udziela się pod zastaw cennych ruchomości — biżuterii, futer czy dzieł sztuki — których nie
posiadają. Do tego ta forma uzupełnienia domowego budżetu „niewątpliwie pogłębiałaby ich trudną
sytuację finansową, szczególnie przy zbiegu terminów płatności pożyczek lombardowych i spłaty zadłużenia w pracowniczych kasach zapomogowo–pożyczkowych”; GP, 30 grudnia 1956.
38
Prywatny pracodawca najczęściej płacił lepiej niż państwowy. W rezultacie np. w Lubelskiem
państwowe cegielnie narzekały na brak pracowników, ponieważ ci uciekali do prywatnych wytwórców, u których za tysiąc sztuk cegły dostawali 100 zł, trzy razy więcej niż w zakładach państwowych.
AP Lublin [dalej: APL], Komitet Powiatowy PZPR w Lublinie, 31, Protokół z rozszerzonej narady
Plenum KP PZPR w Lublinie, 12 września 1957, k. 85.
37
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Zjawisko typowe dla nie tylko polskiej i nie tylko socjalistycznej gospodarki, polegające na wydawaniu więcej, niż wynosiły oficjalne zarobki, nabrało
w sprzyjających warunkach „rewolucji międzypaździernikowej” niespotykanych
wcześniej — jak należy przypuszczać — rozmiarów. Trudno oczywiście określić
skalę wzrostu, gdyż dopiero w 1957 r. zaczęto badać problem zarówno w skali
mikro, jak i makro. Na początku 1958 r. do Radomia wybrała się ze stolicy partyjna komisja z zamiarem zbadania m.in., dlaczego to miasto miało opinię najbogatszego w Polsce. Przeanalizowano również zarobki i wydatki radomian,
dochodząc do charakterystycznych wniosków, choć chyba niezbyt odkrywczych:
oficjalne dochody jego mieszkańców wyniosły w 1957 r. 1294 mln zł, wydatki zaś
— 1633 mln. Należy podkreślić, że przy „wydatkach” uwzględniono wyłącznie te
dokonane na miejscu oraz oszczędności w lokalnych bankach!39. To, że Radom nie
był bynajmniej wyjątkiem, pokazywała szacunkowa i z pewnością niepełna ocena
nielegalnych dochodów Polaków w 1956 i pierwszym kwartale 1957 r. przeprowadzona na zlecenie Rady Ekonomicznej. Tylko dochody z kradzieży, łapownictwa,
samowolnego podnoszenia cen, nadużyć w funduszach płac, nielegalnego handlu
(np. dewizami czy artykułami z paczek zagranicznych) oceniono na 26,66 mld zł —
21,4 w 1956 i 5,26 mld w 1957 r. Tylko za 1956 r. stanowiło to ok. 1/5 całego funduszu płac i 1/12 całego dochodu narodowego! Jednocześnie autorzy analizy mieli
świadomość, że są to tylko szacunki, najprawdopodobniej znacznie zaniżone40.
„Robienie” pieniędzy w (po)październikowej Polsce przypominało dobrze
jeszcze przecież pamiętane pionierskie czasy bezpośrednio po wojnie. Bazowało na
głodzie konsumpcyjnym (choć oczywiście o innym obliczu niż w 1945 czy 1946 r.),
dziurawym prawie oraz osłabionej władzy pozwalającej bardziej obrotnym, kreatywnym i odważnym działać stosunkowo bezpiecznie. Zwłaszcza że posiadali oni
— do czasu — przyzwolenie zarówno ze strony części elit politycznych, też niestroniących od dodatkowego zarobku, jak i społeczeństwa. To zaś czuło się w swoich balansujących na granicy prawa (lub często poza nim) działaniach w dużym
stopniu usprawiedliwione. Głoszona na każdym kroku „demokratyzacja” łączyła
się bowiem w zbiorowych wyobrażeniach obywateli nie tylko z partycypacją polityczną, lecz także — a może przede wszystkim — grubszym portfelem, pełniejszą
spiżarnią i wyższym standardem życia. Kiedy nowe władze nie były w stanie tego
zapewnić (a wręcz odwrotnie, jeszcze odmówiły spłaty starych długów!), brano
sprawy we własne ręce. Zwłaszcza, że władza nie tylko przejściowo osłabła, lecz
także początkowo wręcz sama zachęcała do samodzielności i kreatywności.
39

AAN, KC PZPR, XI/281, k. 25–26.
Szara strefa Października. Własne „studium zarobków i dochodów nie wynikających z uposażeń” miała również prowadzić Komenda Główna MO. Trudno ocenić na ile wiarygodne są wyniki
tych badań, według których w Warszawie w pierwszym półroczu 1957 r. ponad 1300 osób zarabiało
miesięcznie ponad 100 tys. zł, ok. 3000 — 50–100 tys., a ok. 4800 — 20–50 tys. zł; HIM, P–50, Item
No. 5377/57, Legal and illegal earnings: regime plans move against fraud.
40
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Choć własne sklepy czy warsztaty otworzyła ostatecznie tylko niewielka część
obywateli, to w całym społeczeństwie zostały przełamane dotychczasowe bariery,
zarabianie i wydawanie, bogactwo i bieda przestały być tematem tabu obarczonym
strachem i obawą. „Janek Bądkowski — zapisał 22 grudnia 1956 w dzienniku Jan
Józef Lipski — ma już podobno koncepcję zrobienia teraz dużej forsy. Twierdzi, że
powstała dobra koniunktura do tego”41. Już nie „być”, a „mieć” sta(wa)ło się ogólnie obowiązującym imperatywem każdej grupy społecznej — od chłopów i robotników po elity intelektualne, o partyjnych już nie wspominając. Znani aktorzy nie
wstydzili się nawet najbardziej szmirowatych występów, a członkowie aparatu
państwowego, zarówno gospodarczego, jak i politycznego, doskonale odnaleźli się
w nowych warunkach, błyskawicznie dostosowując i rozwijając stare oraz wypracowując nowe techniki drenowania państwa i obywateli.
W społeczeństwie w ogóle jest taka atmosfera — narzekał uczestnik narady
pierwszych sekretarzy Komitetów Wojewódzkich — że[by] łapać co można,
wzbogacić się trochę, poprawić swoją materialną sytuację . [...] Zakłada się
hodowle, np. nor[ek], robi to aktywista partyjny. I poprzez te norki on jest wciągany jak po trybie w różne machinacje. Ja rozmawiałem dwa dni temu z jednym
towarzyszem, który miał zamiar założyć te norki, mówię mu nie zakładaj tych
norek, bo nie to, że[by] upaństwowili, bo [...] te norki cię wciągną w brzydką
aferę i będzie trzeba sięgnąć może nawet i po legitymację. Bo to się z tym wiąże
dostawa mięsa, z dostawą mięsa wiąże się kombinacja w tym przedmiocie i to
idzie coraz dalej. Powiada — przecież towarzyszu [...] ja nie będę ani kradł,
ani nic. Norka kosztuje 4.000 zł dlaczego ja mam nie zarobić na tym jak można
i znam się na tej hodowli?42.

Skutecznie wykorzystywano niejasne przepisy normujące relacje między
sektorami państwowym, spółdzielczym i prywatnym, korupcja osiągnęła niespotykany dotąd poziom, prowadząc nieraz do swoistej, nieukrywanej bynajmniej
„prywatyzacji” państwowego majątku.
Miejskie „białe kołnierzyki” — nauczyciele, urzędnicy czy inżynierowie
— musieli rozwijać inne strategie. Wydaje się, że jako przeciętny może służyć
przykład warszawskiej rodziny opisany we „Frankfurter Allgemeine Zeitung”
przez zachodnioniemieckiego dziennikarza43. Hansjakob Stehle tylko na początku
swojego pobytu w popaździernikowej Polsce zastanawiał się, jak handel znajdoJ.J. L i p s k i, Dzienniki 1954–1957, oprac. i przypisy Ł. G a r b a l, Warszawa 2010, s. 191.
AAN, KC PZPR, 237/V–253, Stenogram narady I Sekretarzy KW, 28 września 1957, k. 139.
Informacje o hodowli zwierząt futerkowych przez członków peryferyjnych elit nadchodziły z całego
kraju, od Lubelszczyzny po Pomorze; APL, KP PZPR w Lublinie, 31, Protokół z rozszerzonej narady
Plenum KP PZPR w Lublinie, 12 września 1957, k. 85; AAN, KC PZPR, 237/XXXII–14, k. 35–36,
Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu do Walki z Nadużyciami i Korupcją w Gdańsku,
14 maja 1958.
43
H. S t e h l e, Die Furcht darf nicht wiederkehren, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 18 stycznia 1958.
41
42
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wał klientów gotowych wydać „pół pensji na parę butów, niespecjalnie zresztą
eleganckich, czy całą wypłatę miesięczną za kupon materiału na garnitur (sześćdziesięcioprocentowa wełna)”. Poznawszy historię inteligenckiego małżeństwa
Jana i Joanny, przestał się dziwić. Na maszynie przysłanej z Anglii przez rodzinę
produkowali wieczorami w mieszkaniu na warszawskim Muranowie swetry
i bawełniane pończochy z kupowanej w komisach włóczki. Jak żartowali, dziergając codziennie jeden sweter i dwadzieścia par pończoch, realizują postawione
przed inicjatywą prywatną zadanie „wypełniania luk”, co dawało — jak sami przyznawali — „szerokie pole manewru, gdyż [polska] gospodarka zasadniczo składa
się z luk”.
Działanie na krawędzi legalności zmuszało jednak do stałego lawirowania.
Kiedy administracja, dowiedziawszy się o „kapitalistycznym” warsztaciku, chciała
dziesięciokrotnie podwyższyć czynsz za ich maleńkie mieszkanie, Jan zatrudnił
się jako pomocnik w spółdzielni dziewiarskiej, co dla urzędników z administracji
legitymizowało ich w rzeczywistości w dalszym ciągu nielegalną wieczorną produkcję. Praca całej rodziny (w tym córek w wieku przedszkolnym) powiększała
miesięczne dochody o 5 tys. zł, czyli dyrektorską pensję. Pozwalało to zarówno
na lepsze wyposażenie mieszkania, jak i żywnościowe zakupy w „Delikatesach”,
niekoniecznie polskiej produkcji odzież i co jakiś czas wyprawę z przyjaciółmi do
którejś ze znanych warszawskich knajp — Brystolu, Kameralnej czy Krokodyla.
Wydaje się, że Jan i Joanna nie stanowili wyjątku, liczba reklam zaś zamieszczanych w polonijnej prasie przez firmy handlujące maszynami dziewiarskimi, mającymi dać utrzymanie rodzinie w kraju, nie malała przez cały rok 195744.
„SPRAWA POLITYCZNA I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ”

Można chyba zaryzykować tezę, że także dzięki takim domowym warsztacikom wykluwała się z popaździernikowych przemian nowa klasa średnia. Mało kto
zdawał sobie wtedy z tego sprawę, a proces tworzenia się grupy zamożniejszej,
o bardziej sprecyzowanych i ukierunkowanych preferencjach konsumpcyjnych
zazwyczaj budził krytyczne opinie zarówno władz, jak i środowisk nienależących
do beneficjentów nowych czasów.
Robotnik może wskazać na tworzące się fortuny spekulantów wiejskich i miejskich. — zauważał 1 czerwca 1957 Kalecki — To nie jest zjawisko odosobnione,

Na początku 1958 r. stwierdzano podczas narady w KC, że nielegalna produkcja dziewiarska, na
sprowadzanych z zagranicy maszynach i z kradzionego surowca, jest olbrzymia. Jako że w prywatnym
sklepie sweter z takiej produkcji kosztował do 1150 zł, a najdroższy produkcji państwowej ok. 400,
nieoficjalni wytwórcy „prują państwową produkcję, przerabiają i oficjalnie sprzedają po 1150 zł”;
AAN, KC PZPR, 237/XXXII–8, Protokół narady w KC Zespołu Centralnego do Walki z Nadużyciami
i Korupcją, 4 stycznia 1958, k. 97.
44
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to nie jest tylko spekulacja w ścisłym tego słowa znaczeniu. [...] Ja bym nawet
powiedział, że na naszych oczach tworzy się nowa klasa średnia, na dość masową
skalę, nie jakieś podziemie spekulanckie, ale duża część personelu sklepowego,
która na odprowadzaniu towarów deficytowych do prywatnej inicjatywy, do
pośredników czy na bazary, dorabia się poważnych środków. Są różne przykłady.
Słyszy się o tym, że jakaś sklepowa ofiarowuje 200 tys. zł odstępnego za mieszkanie itd. Te rzeczy są wszystkim znane.
Powiedzieć, że nie można więcej płac regulować jak na 10%, a jednocześnie pozwalać na tworzenie się takich fortun, to jest sytuacja, mówiąc łagodnie,
bardzo nieprzyjemna. To uważam za rzecz najważniejszą. Sam fakt, że to jest
przywłaszczenie sobie dochodów jest też rzeczą niedopuszczalną. Ta sprawa
polityczna i sprawiedliwości społecznej jest może jeszcze ważniejsza45.

Rzeczywiście nie tyle ekonomia, pieniądze czy nawet ewidentne straty państwa powodowane przez przestępczość gospodarczą, ile właśnie owa „sprawiedliwość społeczna”, jedna z najważniejszych zdobyczy opisanej przez Andrzeja
L e d e r a , trwającej od 1939 r. egalitarnej „prześnionej rewolucji”46, skłaniała do
zajęcia się „niesprawiedliwą” nową klasą średnią. O ile też władze mogły przystać
na „ludowe” fuchy, malwersacje, przekręty czy kradzieże, które zdaniem ekonomistów (m.in. Kaleckiego) stanowiły „uzupełnienie do płac”, o tyle na powstanie
nowej „spekulanckiej” klasy — już nie. Temu służyła coraz bardziej przykręcana
prywatnej inicjatywie śruba podatkowa, weryfikacja pozwoleń na prowadzenie
sklepów i warsztatów, rozdmuchiwana retoryka antyspekulacyjna, tworzenie kolejnych komisji i zespołów, przeprowadzanie spektakularnych akcji, jak chociażby
łapanka na podkreślanym przez Bobrowskiego bazarze Różyckiego47. Zwrócono
też uwagę na niewydolny, dziurawy, nieprzystosowany do nowych czasów system
podatkowy, który nie „wyłapywał” niemałej części dochodów wolnych zawodów.
W rezultacie standard życia lekarzy, adwokatów czy artystów zaczął się wyraźnie odbijać „od stopy życiowej i od poziomu płac innych ludzi”, też wywołując
sprzeciw48.
Charakterystyczne, że instytucjonalizacja walki ze spekulacją, zmiana nastawienia do sektora prywatnego, któremu zapalono na razie żółte, ostrzegawcze
światło, i pomysł głębszego zajrzenia w portfele pracujących na etatach lub przedstawicieli wolnych zawodów pojawiły się w tym samym czasie, latem 1957 r.
Pogłoski o planowanym ograniczeniu miesięcznego zarobku do 15 tys. zł zaczęły
się rozprzestrzeniać już w pierwszej połowie sierpnia49. Były zasadne, choć planowana ustawa o podatku wyrównawczym trafiła pod obrady komisji sejmowej
AAN, URM, 22/11, Stenogramy posiedzeń Komisji Przeglądu RE, k. 69–70.
A. L e d e r, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014.
47
J. K o c h a n o w s k i, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2015,
s. 74–89.
48
AAN, URM, 22/11, Stenogramy posiedzeń Komisji Przeglądu RE, k. 125.
49
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn), 13 sierpnia 1957.
45
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dopiero na początku listopada 1957 r. Jak tłumaczył poseł referent Łukasz Kumor,
„założeniem projektu jest złagodzenie dysproporcji w dochodach ludności oraz
ograniczenie popytu rynkowego ze strony osób wysoko zarabiających. Ustawa
stała się aktualna dopiero obecnie, gdyż dotychczas nie było znaczniejszej ilości
osób stosunkowo wysoko zarabiających”. Zamierzano objąć nią osoby fizyczne
zarabiające, po odtrąceniu podatku, 96 tys. rocznie (czyli średnio 8 tys. „na rękę”
miesięcznie). Ludowa sprawiedliwość miała jednak swoje granice — artyści mogli
uratować większą niż inni obywatele część zarobków, pod warunkiem wpłacenia
pieniędzy do banku50. Spośród obecnych posłów wątpliwości miał tylko Stefan
Kisielewski przewidujący negatywne psychologiczno–społeczne skutki ustawy.
Zwłaszcza że już tylko plotki o projekcie zaowocowały likwidowaniem przedsiębiorstw prywatnych i ograniczaniem albo wręcz zaniechaniem inwestycji. Jednak
argumenty ekonomiczne nie mogły już nikogo przekonać. Zresztą nie ukrywano, że
nowy podatek nie przyniesie skarbowi państwa specjalnych wpływów i ma raczej
charakter „społeczno–moralny”. Jak zripostował Kisiela poseł Jerzy Olszewski
„ustawa jest zgodna z żądaniami ludzi żyjących z pracy rąk i mózgów”51.
„BIEDNI SIĘ TYLKO ROZUMIEJĄ”

Ustawa uchwalona 13 grudnia 195752 miała istotnie znaczenie raczej społeczne
i psychologiczne niż ekonomiczne i była ukłonem zarówno wobec żyjących z własnej pracy (w domyśle — gołej pensji), jak i zadośćuczynieniem wobec wyraźniej
zauważanych dopiero po Październiku najbiedniejszych obywateli, którzy nieraz
za owe „graniczne” 8 tys. zł musieli przeżyć cały rok. Bieda, czasami granicząca
wręcz z nędzą, występowała oczywiście i wcześniej, jednak po Październiku
stała się widoczniejsza na tle szybko wyrastającej warstwy zamożniejszej, wzrastającej konsumpcji, w niektórych regionach strukturalnego wręcz bezrobocia
i braku sprawnego systemu opieki społecznej. Skalę problemu pokazywały prośby
o pomoc wpływające do Rad Narodowych w całym kraju, a od bardziej zdesperowanych lub po prostu odważniejszych — do władz centralnych, a zwłaszcza
Władysława Gomułki53. Nawet biorąc pod uwagę typowy w takich przypadkach
AAN, KS, 136, Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, 7 listopada 1957, k. 361v.
Ibidem, k. 363–363v.
52
Dz.U. 1957, nr 62, poz. 336.
53
Takie rozwiązanie mogło okazać się skuteczniejsze. Pokazał to list Marii Filipiak, żony kancelisty zatrudnionego w PKP w Kutnie, który za 1100 zł musiał utrzymać sześcioosobową rodzinę. „Drogi
nasz Wodzu!!! — pisała 13 lutego 1957 do Gomułki — Przepraszam za śmiałość na jaką się odważam.
Lecz od chwili gdy stanąłeś na czele Państwa i narodu jako Wódz odważny i dzielny, zrodziła się we
mnie jakaś siła, która pchała mnie do Ciebie drogi Przewodniku, że Ty jeden mnie zrozumiesz i odpowiesz, gdyż biedni się tylko rozumieją. A Polska nasza jest biedna, którą zacząłeś dźwigać ku lepszym
dniom. I moja rodzina jest biedna, którą ja się opiekuję — mały pionek społeczeństwa. [...] I ze wsty50
51
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sposób argumentacji, uwypuklający aspekty negatywne, z suplik (i odpowiedzi na
nie) wyłaniał się obraz smutny, miejscami przerażający. Świat staruszek żyjących
ze stuzłotowych zapomóg, kilkusetzłotowe pensje kobiet samotnie wychowujących
dzieci, długie oczekiwanie ciężko chorych i niezdolnych do pracy na przyznanie,
a potem wypłacenie renty. Prośby przychodzące do Miejskiej Rady Narodowej
w Gdyni były typowe dla całego kraju: Rozalia Bohdzielenko, analfabetka,
wdowa, „lat około 90”, żyła z zapomogi miesięcznej w wysokości 150 zł, a małżeństwo utrzymujące się z jednej głodowej renty prosiło o dodatkową pomoc. O ile
nie zachowała się decyzja w pierwszej sprawie, o tyle w drugiej była odmowna,
gdyż „mąż petentki pobiera rentę w wysokości zł 429, poza tym Obywatelka ma
dwoje dorosłych dzieci, które w myśl kodeksu rodzinnego zobowiązane są do alimentacji”54. Podobnie odprawiono innego petenta, argumentując, że „pobiera rentę
w wysokości zł 101 i zamieszkuje wspólnie z synem, który pracuje zarobkowo
i jest kawalerem”55. Nie wnikano natomiast, ile zarabiał.
Tymczasem po przeprowadzonej w 1956 r. podwyżce najniższych uposażeń,
płaca minimalna wynosiła 500 zł, czyli sumę na jaką szacowano absolutne minimum socjalne dla jednej osoby56. Było to samo w sobie stawką głodową, a należy
pamiętać, że zazwyczaj najniższe płace otrzymywały kobiety, często samotnie
wychowujące dzieci. Mimo podwyżek, w 1957 r. wciąż ponad milion osób —
jedna siódma wszystkich zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej! — zarabiało poniżej 700 zł miesięcznie (w tym ok. 220 tys. — 500 zł), a proponowane
warianty reformy tak czy inaczej najniższą stawkę ustalały na poziomie 600 zł!57
Pensje pracownicze, nawet marne, były i tak wyższe niż emerytury czy renty,
zwłaszcza tzw. starego portfela58. Spośród 1125 tys. rencistów obsługiwanych
w końcu września 1957 r. przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej 276 tys.
pobierało świadczenia na podstawie dekretu obowiązującego od 1 lipca 1954
(tzw. nowy portfel). W tej grupie przeciętna renta wynosiła 477 zł (inwalidzka
dem wyciągam rękę po jałmużnę zmuszona miłością do mych dzieci. [...] Z tych pieniędzy, co mąż
przynosi gospodaruję jak najoszczędniej, ale nie wystarcza nawet na bardzo skromne życie. [...] Ze
łzami proszę o jakąś zapomogę bezzwrotną, jeżeli to nie obciąży bardzo budżetu państwowego, bo
wiem, że nie jest on bogaty”. Poniżej podpisu autorki dopisali się jeszcze „Jurek, Boguś, Jacuś i Stasio
Filipiakowie”. Wywiad przeprowadzony przez Powiatową Radę Narodową w Kutnie pokazał, że było
jeszcze gorzej, niż obrazowała autorka — wszystkie dzieci chorowały na gruźlicę. Przyznano zapomogę w wysokości 2 tys. zł; AAN, KRP, 45/6, Skargi i zażalenia 1957, k. 36–37.
54
APG OG, Miejska Rada Narodowa w Gdyni, 1829.
55
Ibidem.
56
ŻW, 17 kwietnia 1956.
57
AAN, KC PZPR, 237/XXXI–245, Notatka w sprawie poprawy warunków materialnych pracowników najniżej zarabiających, 5 października 1957, k. 12.
58
Vide D. J a r o s z, Emeryci i renciści w polskim systemie ubezpieczeń społecznych lat 1944–
1958: sytuacja materialna i strategie przetrwania, RDSG, t. LXXII, 2012, s. 191–226 (ibidem bibliografia zagadnienia).
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423, rodzinna 433). Ale ok. 32 700 rencistów z tej grupy (11,9%) pobierało świadczenia minimalne — 150 zł dla pracującego i 260 zł dla niepracującego. Jeszcze
gorsza była sytuacja 694 tys. obywateli otrzymujących renty ze „starego portfela”,
gdzie listonosz przynosił co miesiąc przeciętnie 260 zł. W najgorszej sytuacji było
bezsprzecznie ok. 116 tys. rencistów przedwojennych, zazwyczaj w wieku wykluczającym dodatkową pracę. Zróżnicowane były natomiast wypłaty dla 155 tys.
rencistów pobierających zaopatrzenie z innych niż powyższe „portfele” tytułów.
O ile inwalidzi wojenni otrzymywali przeciętnie 272 zł, „ofiary wrogów demokratycznego ustroju Polski” (OWD) oraz rodziny poległych uczestników ruchu
podziemnego i partyzanckiego (URP) — 301 zł, o tyle dawni zawodowi wojskowi, funkcjonariusze służby więziennej, milicji i pracownicy bezpieczeństwa —
669 zł, a górnicy 966 zł. Utrzymywani z innego niż MPiOS źródła (Ministerstwo
Komunikacji) renciści kolejowi (120,5 tys.) otrzymywali średnio po 355 zł59.
Niezależnie więc, co wcześniej robili, olbrzymia większość rencistów otrzymywała po prostu głodowe świadczenia niegwarantujące nawet najskromniejszego minimum egzystencji. Renty nie stanowiły więc czynnika skłaniającego do
porzucenia pracy i wciąż zatrudnionych było ok. 30% (208 tys.) rencistów „starego” i 46% (127 tys.) „nowego portfela”. Zakłady pracy były pełne starych, niedołężnych lub chorych ludzi, nienadających się w istocie do jakiejkolwiek pracy
i tak naprawdę niepotrzebnych, których jednak trzymano ze świadomością, że
zwolnienie byłoby równoznaczne z ich całkowitą pauperyzacją. Nieraz też, jak
w Zakładach Urządzeń Mechanicznych w Porębie, tacy starzy ludzie „utykani na
różnych nieprodukcyjnych pseudozajęciach” stanowili ok. 10% załogi60. Było to
nie tyle wyjątkiem, ile regułą — MPiOS oceniało, że w gospodarce uspołecznionej w 1957 r. było ok. 170 tys. takich „pozornie zatrudnionych”. Ich obecność
budziła sprzeczne reakcje — od współczucia do sprzeciwu. Z jednej strony Rady
Robotnicze niejednokrotnie zakładały własne kasy emerytalne albo wydzielały
stałe fundusze dla rencistów danego zakładu, przesuwając na ten cel niemałe sumy
z funduszu płac. Z drugiej wywoływało to zarówno obawy władz, że to na państwo
spadnie obowiązek finansowania tych kas, jak i zarzuty ze strony personalnych (za
zwiększanie absencji), innych zatrudnionych (obwiniających „rencistów” o obciążanie funduszu płac, a tym samym zmniejszanie zarobków) czy w końcu bezrobotnych (za blokowanie miejsc pracy). Problem próbowano rozwiązać nie tyle przez
podwyższenie świadczeń (choć „stary portfel” systematycznie likwidowano), ile
59

AAN, KC PZPR, 237/XXXI–245, Notatka w sprawie podstawowych założeń poprawy sytuacji
materialnej rencistów, 18 grudnia 1957, k. 22–23.
60
AAN, KC PZPR, 237/V–258, Narada sekretarzy propagandy KW, 7 lutego 1958. W Poznaniu
część aparatu partyjnego obwiniała za wzrost liczby kradzieży w zakładach przemysłowych straż przemysłową rekrutującą się spośród ludzi starych, marnie zarabiających i w rezultacie niezainteresowanych pracą; AP Poznań, Komitet Wojewódzki PZPR, 74/V/48 nr 21, Informacja o sytuacji w organizacjach partyjnych i zakładach pracy na terenie Poznania, 28 marca 1957, k. 82.
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metodą administracyjną — ustawa z 28 marca 1958 ograniczała możliwość łączenia pracy z emeryturą61.
„PIENIĄDZE SIĘ PRZELICZA”

Na okładce pierwszego numeru satyrycznych „Szpilek” z 1951 r. redakcja
umieściła charakterystyczną karykaturę Jerzego Zaruby. Na ruchomych schodach
(otwarte półtora roku wcześniej na warszawskiej Trasie W–Z stały się wizytówką
socjalistycznej nowoczesności) w górę jechały złotówka (w czapce krakusce)
i rubel (oczywiście w „leninówce”), przyglądając się zjeżdżającym w dół zgrzybiałym dolarowi, funtowi i francuskiemu frankowi (też w symbolicznych nakryciach
głowy). O ile waluty Polski i ZSRR sprawiały wrażenie silnych i optymistycznych, o tyle kapitalistyczne były wyraźnie zmęczone i przegrane. Podpis nie
budził zresztą wątpliwości: „W górę i w dół. Zniżka cen i wzmocnienie waluty
w ZSRR i w Polsce oraz stały wzrost cen i spadek wartości waluty w krajach
kapitalistycznych”62.
Istotnie, narzucony w 1950 r. oficjalny kurs polskiej waluty — cztery złote
za dolara — był nie tylko kwantytatywnie lepszy niż kiedykolwiek przed wojną,
lecz także — dzięki mariażowi z rublem, ową „najstabilniejszą walutą świata”, nie
podlegał wahaniom. Trudno jednak powiedzieć, czy jakikolwiek obywatel obliczał, że np. w 1955 r. miesięcznie zarabiał przeciętnie 252 dolary, a rok później
o ponad 20 więcej! Jeżeli tak, to musiała być to świadomość irytująca — ustawy
walutowe z października 1950 r. ustalające powyższy parytet polskiej waluty jednocześnie zabraniały posiadania dewiz, a za nielegalny obrót nimi groziły nawet
karą śmierci. Jednak gdyby polskiemu społeczeństwu dano wybór między „zwycięskim” rublem a „przegranym” dolarem, bez wahania zdecydowałoby się na
tego drugiego. Amerykańska waluta była bowiem skutecznym lekiem na problemy
zarówno ekonomiczne, jak i psychologiczne Polaków. Schowane na strychu czy
w ogródku dolary lub funty (najlepiej złote) wydawały się najlepszym zabezpieczeniem na czarną godzinę i pozwalały mieć nadzieję na uchronienie oszczędności
przed podobnym — i w przekonaniu społecznym wciąż grożącym — kataklizmem, jak wymiana pieniędzy w 1950 r. Nie bez znaczenia była również symboliczna rola amerykańskich banknotów i monet, świetnie pokazana w „Rewersie”
Borysa Lankosza (2009)63. Tylko część posiadanych dewiz sprzedano więc państwu po narzuconym czterozłotowym kursie lub oddano do bankowego depozytu.
61

Dz.U. 1958, nr 21, poz. 98.
„Szpilki”, 1, 7 stycznia 1951.
63
O roli dewiz vide M. J a s t r z ą b, Kilka uwag o funkcjach walut obcych w rzeczywistości Polski
Ludowej, [w:] Społeczeństwo PRL. Historia. Kultura. Pamięć, t. I: Historia, red. S. J a n k o w i a k,
D. S k o t a r c z a k, I. S k ó r z y ń s k a, Poznań 2010, s. 148–150.
62
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Większość ukryto, czekając na lepsze czasy. Nie zamarł też — mimo restrykcji —
czarny rynek walutowy, schodząc tylko głębiej do podziemia64.
Odważniej wychynął z niego w 1956 r., kiedy wraz z osłabieniem władzy
i zelżeniem restrykcji granicznych zaczął błyskawicznie rosnąć przemyt poszukiwanych w Polsce artykułów — zegarków, kosmetyków czy tekstyliów. Niezależnie,
kto je przywoził — marynarze, dyplomaci, sportowcy lub urzędnicy — musiał
najpierw wywieźć z kraju dewizy, zwiększając na nie popyt, a w rezultacie i ceny.
O ile też pod koniec 1955 r. dolar kosztował na nielegalnym rynku 95 zł, o tyle
w kwietniu 1956 r. należało za niego zapłacić nawet 125 zł65. Również przeciętni
obywatele dysponujący wolną gotówką (a takich bynajmniej nie brakowało) i którym nagle przybyło odwagi, zaczęli inwestować w dewizy, tym bardziej że władze
już specjalnie nie interweniowały. Sytuacja stawała się schizofreniczna, nic też
dziwnego, że ekonomiści i prasa zaczęli się coraz głośniej domagać „amnestii”
walutowej i legalizacji posiadania twardych walut. Jednak władze odważyły się
na taki krok dopiero po Październiku. Rozporządzenie ministra finansów z 7 listopada 1956 było krótkie, ograniczało się w zasadzie do zmiany dwóch paragrafów
ustawy dewizowej z 1952 r. Paragrafowi 33. nadano teraz brzmienie: „Posiadanie
w kraju zagranicznych środków płatniczych oraz złota i platyny w postaci stanowiącej wartość dewizową [...] jest dozwolone”; kolejny paragraf umożliwiał
bezproblemowe podjęcie „wartości dewizowych”, złożonych w przymusowych
bankowych depozytach66. Do takiego kroku skłoniło jednak władze nie tyle jakiekolwiek poczucie sprawiedliwości społecznej, ile ekonomiczne wyrachowanie. To,
że anulowano wszelkie postępowania karne o posiadanie walut czy postanowiono
zwrócić ok. 50 tys. dolarów z depozytów, nie było jednoznaczne z rekompensatą
dwunastokrotnie większej sumy dewiz, które od jesieni 1950 r. Polacy — najczęściej ze strachu — sprzedali państwu. Na konferencji prasowej zorganizowanej
9 listopada 1956 w Ministerstwie Finansów od razu zaznaczono, że „prawo do
dochodzenia swoich praw mają wyłącznie osoby, które dowiodą, że swego czasu
zmuszono je do sprzedaży”67. Nie wiadomo, ilu osobom się to udało.
Podczas konferencji minister finansów Tadeusz Dietrich i jego urzędnicy nie
ukrywali, że chodzi przede wszystkim o „uruchomienie tezauryzowanych obecnie walut, wykorzystanie ich — przede wszystkim — dla poprawy zaopatrzenia
w surowce i maszyny rzemiosła oraz w nawozy sztuczne, środki owadobójcze,
materiały budowlane i także maszyny — rolników”68. Nie przeliczono się i rzeczy64

J. K o c h a n o w s k i, Tylnymi drzwiami, s. 285–289. Ceny na czarnym rynku przekraczały dwudziestokrotnie oficjalny kurs, np. w 1954 r. oscylując wokół 75–85 zł; HIM, P–612, Item No 2044/54,
Prices of foreign currency, gold, silver and jewels.
65
HIM P–6211, Item No 8798/56, Foreign exchange trade flourishes.
66
Dz.U. 1956, nr 50, poz. 223.
67
W sprawie zniesienia zakazu posiadania walut, złota i platyny, TL, 10 listopada 1956.
68
Ibidem; „Amnestia” walutowa, SP, 10/11 listopada 1956.
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wiście zainteresowanie ofertą Polskiej Kasy Opieki wyraźnie wzrosło bezpośrednio po ogłoszeniu rozporządzenia. „Zaraz po wejściu do gmachu — informował
»Sztandar Młodych« — rzuca się w oczy duży tłok interesantów oglądających
wystawione tu towary i załatwiających konieczne formalności”69. Oferowany
asortyment nie był jednak, nawet z ówczesnej perspektywy, rewelacyjny, a ceny
słone: można było kupić m.in. wieczne pióra z 1–4 dolary, maszynki do golenia
za 6, importowaną czeską jawę za 340 czy eksportową wersję motocykla WFM za
180 dolarów70.
Przyzwolono na posiadanie dewiz, nie rozwiązując jednak tak podstawowych
kwestii, jak swobodny (i legalny) dostęp do nich, nie zmieniono też absurdalnego
kursu.
Wobec odcięcia Polski od świata kapitalistycznego i braku ruchu turystycznego
utrzymywanie sztucznego kursu złotego było możliwe. — pisali o latach 1950–
1956 Cecylia L e s z c z y ń s k a i Andrzej J e z i e r s k i — Wyjeżdżający na
Zachód mógł za 400 marnych złotych otrzymać w legalnej wymianie 100 całkiem
wartościowych dolarów, ale dotyczyło to tylko nielicznych wybrańców: sportowców, dyplomatów, dziennikarzy, artystów. [...] W sytuacji odwrotnej znajdowali
się sportowcy dyplomaci, dziennikarze i artyści przyjeżdżający z krajów zachodnich. Wymieniali oni 100 dolarów na 400 złotych, co stanowiło równowartość
dobrej kolacji w przyzwoitym hotelu71.

Jeżeli taką sytuację można było jeszcze bagatelizować przy prawie całkowitym odcięciu Polski od świata, to przy szerszym otwarciu granic stary kurs zaczął
coraz bardziej uwierać. Zwłaszcza że rozziew między kursem oficjalnym a czarnorynkowym stał się w listopadzie 1956 r. już pięćdziesięciokrotny — w czasie
kryzysu sueskiego poszybował bowiem na niebotyczny poziom 200 zł. Wkrótce co
prawda spadł, ale i tak oscylował wokół 150 zł72.
Dało to silny impuls do dyskusji zarówno w kraju, jak i za granicą, ile
naprawdę warta jest złotówka. Nie ulegało wątpliwości, że oba kursy — oficjalny
i wolnorynkowy są nierealne. Oba też były funkcjami czynników pozafinansowych — pierwszy decyzji politycznych, drugi strachu i niezrealizowanych dążeń
i marzeń konsumpcyjnych. Wyśrubowany kurs na czarnej giełdzie był bowiem
w niemałej mierze spowodowany wyższymi niż na Zachodzie — nieraz wielokroć!
— cenami artykułów uchodzących w Polsce za luksusowe — zegarków, wyrobów
z tworzyw sztucznych, konfekcji73. Nie był to wyznacznik wiarygodny, próbowano
69

Waluty w obiegu, „Sztandar Młodych”, 306, 1956.
Ibidem.
71
A. J e z i e r s k i, C. L e s z c z y ń s k a, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1999, s. 537.
72
HIM P–6211, Item No 5594/57, History of the dollar black market in Poland, październik 1957.
73
Jak zauważał w lipcu 1957 r. dziennikarz „Prawa i Życia”, w Paryżu czy Londynie nylonowe
pończochy kosztowały tyle co kilogram mięsa, w Warszawie — odpowiednik 7–8 kilogramów;
J. H i b n e r, Uwaga–przemyt!, „Prawo i Życie”, nr 15, 14 lipca 1957.
70
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więc porównać codzienny koszyk cen np. z Belgią. W końcu 1956 r. za jednego
dolara można było w Antwerpii czy Brukseli kupić tyle kawy, ile w Polsce za 80 zł,
stuprocentowych tkanin wełnianych — 70–90, masła — 30, chleba — 15–20, wieprzowiny — 20, wołowiny — 12–14, mleka — 16, węgla — 3 i energii elektrycznej — 16 zł. Jednocześnie w Polsce były nieporównywalnie tańsze — dotowane
przez państwo — czynsze lub przejazdy etc. Ostatecznie proponowano kurs lokujący się gdzieś między przelicznikiem „mięsnym” a „maślanym”, określając nową,
zracjonalizowaną cenę dolara na 20–30 zł74.
Za granicą obserwowano „kursową” dyskusję przede wszystkim w środowiskach polonijnych, jednocześnie z nadzieją (przyjazdy do kraju potanieją!),
jak i obawami — nowe ceny podrożą bowiem wyjazdy z Polski na Zachód75.
Ostatecznie nowy, zróżnicowany kurs walut wprowadzono 11 lutego 1957. „Kurs
turystyczny”, dla gości z zagranicy i Polaków wyjeżdżających na Zachód, wynosił
teraz 24 zł, natomiast dla osób, którym np. rodziny oficjalnie przysyłały pieniądze
przez bank PeKaO i chciały je sprzedać państwu lub przeznaczyć na zakupy we
wspomnianych wyżej sklepach dewizowych — 72 zł76.
Na fali wciąż odczuwalnej popaździernikowej euforii zmiany te przyjęto wręcz
jako zapowiedź legalizacji wolnego obrotu dewizami. W dyskusji zabrał publicznie głos nestor polskich ekonomistów Adam Krzyżanowski, nie tylko chwaląc
w „Tygodniku Powszechnym” finansową politykę rządu, lecz także dając rady.
Proponował wymienialność złotówki na rynku wewnętrznym, lokując kurs między ceną wolnorynkową a 70 zł, odpowiadającymi według prekursora polskiego
libertarianizmu sile kupna dolara za granicą. Rozwiązanie takie pozwoliłoby
zlikwidować czarny rynek dewiz, które obywatele będą sprzedawali państwu77.
Krzyżanowski jednak przecenił rzeczywistość, a podobne rozwiązanie wprowadzono dopiero 32 lata później.
Tymczasem czarna giełda wręcz kwitła. Zmiana kursów była bowiem
tylko ćwierćśrodkiem, który rzeczywiście nieco polepszył sytuację turystów
74

J. R u d a w s k i, Ile jest warta nasza złotówka, ŻW, 18 grudnia 1956.
Lada dzień dewaluacja złotego, „Dziennik Polski. Dziennik Żołnierza”, 1 stycznia 1957.
76
A. J e z i e r s k i, C. L e s z c z y ń s k a, Historia gospodarcza, s. 539. Dyrektor Departamentu
Zagranicznego NBP Eugeniusz Leszczyński kilka dni później chwalił w radiu spodziewane skutki reformy. Przede wszystkim turyści przestaną się skarżyć na Polskę jako najdroższy kraj świata — obiad
za 48 zł będzie kosztował ich dwa dolary, a nie 12, zaś bilet do kina 15 centów zamiast ponad dolara
jak wcześniej! Miała się także poprawić sytuacja emerytów dostających pieniądze z USA, Francji,
Belgii czy RFN. Nie ukrywał natomiast, że stracą „osoby korzystające z usług i świadczeń kwotowanych i regulowanych w walutach obcych wg cen światowych, za które płaci się w złotych, [które] korzystały z tych usług i świadczeń po wyjątkowo niskich cenach. Dotyczy to w szczególności prze
jazdów na trasach zagranicznych, korzystania z telekomunikacji itp.”; HIM, Komunikat nasłuchu
radiowego Radia Wolna Europa (Rozgłośnia Warszawa III, 15 lutego 1957).
77
A. K r z y ż a n o w s k i, Polityka dewizowa rządu na dobrej drodze, „Tygodnik Powszechny”,
nr 6 , 1957; Czy nastąpi legalizacja wolnego obrotu dewizami w Polsce?, „Polak”, nr 7, 1957.
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i „krajowców dewizowych”. Nierozwiązana pozostała natomiast kwestia najistotniejsza, czyli oficjalny sposób nabywania dewiz. Legalny był w rzeczywistości
tylko pięciodolarowy przydział, który można było wykupić po kursie turystycznym przy wyjeździe na Zachód. Tymczasem popyt na dewizy bynajmniej nie
malał, a przy ograniczonej podaży kurs czarnorynkowy nieraz wręcz szalał. Jak
wiosną 1958 r. komentowano sytuację sprzed roku: „Dużą część popytu na czarnej
giełdzie stwarza zawsze pieniądz kradziony, pieniądz pochodzący z malwersacji
i nadużyć, który z konieczności potrzebuje szybkiego »upłynnienia« w formach
łatwo przenośnych i łatwo ukrywanych”78. Tych zaś w 1957 r., w różnych formach,
nie brakowało. Dolary kupowali przedstawiciele prywatnej inicjatywy zarówno
jako zabezpieczenie na przyszłość, próbując ukryć część dochodów przed urzędem
finansowym, jak i na zakup surowców lub maszyn nieosiągalnych za złotówki.
W końcu i dla zwykłych ciułaczy dolary — w banknotach czy monetach — stały
się wygodną, anonimową i do tego dość bezpieczną formą tezauryzacji.
Nielegalny obrót paradoksalnie napędzało wspierane przez władzę korzystanie z pośrednictwa Polskiej Kasy Opieki. Z jednej strony kupujący nie zawsze
miał możliwość wyboru fasonu czy koloru produktu, po drugie zazwyczaj należało
nabyć określoną jego ilość, np. nie mniej niż dziesięć metrów popeliny79. Skłaniało
to do korzystania z usług nieoficjalnych importerów, których transgraniczna działalność szybko ulegała daleko idącej profesjonalizacji, a dokonywane przez nich
transakcje nieraz sięgały kilkunastu tysięcy dolarów80. Zawiązywały się dobrze
funkcjonujące międzynarodowe sieci, przed udziałem w których bynajmniej nie
wzdrygali się obywatele państw zachodnich. Na przykład od września 1956 do
marca 1957 r. dwóch Austriaków kilkakrotnie odwiedzało Polskę, przywożąc
ok. 11 tys. szwajcarskich zegarków dystrybuowanych przez polskich współpracowników. Zarobione dewizy (jak obliczano — co najmniej 48 tys. dolarów, nie
licząc kilkuset kilogramów srebra i złotówek) transferowano do Wiednia81. Wzrost
prywatnego importu, finansowanego przecież w dużym stopniu wymycanymi
z Polski dewizami, ilustruje przykład z Urzędu Celnego w Gdyni, który w 1956 r.
zajmował się 338 przypadkami przemytu wartości 387 tys. zł, a w 1957 — 982
przypadkami i 4,5 mln zł!82
Nasilający się od 1956 r. zróżnicowany ruch transgraniczny — turystyka,
wyjazdy służbowe, imigracja i emigracja — w równie zdywersyfikowany sposób
wpływały na coraz bardziej masowe przeliczanie dewiz na złotówki (i odwrotnie).
Praktycznie każdy wyjazd — prywatny i służbowy na Zachód (i czasami Wschód)
78

Sygnały z czarnej giełdy, „Kurier Polski”, 13 maja 1958.
GP, 28 lutego 1957.
80
Ibidem.
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APW, KW PZPR, 30/XVIII–7, t. 1, Walka z podziemiem gospodarczym i przestępczością gospodarczą oraz spekulacją na terenie m.st. Warszawy, k. 35–36.
82
AAN, KC PZPR, 237/XXXI–266, KW PZPR w Gdańsku, Notatka o utrudnieniach w sprawowaniu kontroli celnej przez Urzędy Celne Gdyni i Gdańska (przed 6 sierpnia 1958), k. 99.
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nakręcał nielegalny obrót. Zwłaszcza wyjeżdżający regularnie zaczęli traktować
podróże jako źródło stałego, wysokiego zarobku, nawiązując kontakty w kraju i za
granicą, przed wyjazdem zbierając zamówienia, gromadząc dewizy i towary do
odsprzedaży83. Również goście z zagranicy doskonale się orientowali, że oficjalnie
sprzedać należy tylko wymagane minimum dewiz, a kupcy na resztę znajdą się
bez najmniejszego problemu. Tym bardziej że w sprzyjającej popaździernikowej
atmosferze czarna giełda błyskawicznie rozkwitła, a obok starej gwardii „koników” pojawiła się grupa młodych, „którym to lekkie robienie pieniędzy podobało
się bardzo. [...] Polem ich działania są cudzoziemcy. Minimalna znajomość języków obcych wyniesiona ze szkół wystarcza do nawiązania rozmowy na tematy
»handlowe«. Kupując po niskiej cenie obce waluty zarabiają przeciętnie na dolarze
od 20 do 50 zł. [...] W »cywilu« są oni [...] urzędnikami, studentami lub niezatrudnionymi”84. Zresztą większość przyjezdnych stanowili Polonusi, z którymi kontakt był tak czy inaczej ułatwiony, choć jednocześnie byli dobrze zorientowani
w cenach i okazyjne kupienie od nich dolarów czy funtów nie było łatwe. Każdy
z nich zostawiał w kraju przeciętnie 300–400 dolarów, tak więc tylko z ich portfeli
mogło trafić na rynek w 1957 r. ok. 1,5 mln dolarów85.
Nie należało do rzadkości, że dewizy przywozili z sobą liczni w latach
1956–1957 repatrianci z ZSRR, którzy kupowali je przede wszystkim we Lwowie
i radzieckiej Mołdawii, gdzie miały być nawet o 40% tańsze niż nad Wisłą86.
Identyczne motywacje — zapewnienie sobie lepszego startu w nowej ojczyźnie
— przyświecały ponad pięćdziesięciotysięcznej grupie emigrantów żydowskich
opuszczających w 1957 r. Polskę87. Chociaż plotki mitologizowały wielkość
majątku — w dewizach, złocie, dziełach sztuki czy wyposażeniu mieszkań —
wywożonego przez emigrantów, to „alija Gomułki”, jak nazywano ten exodus, spowodowała przejściowy wzrost czarnorynkowego kursu dolara nawet do poziomu
„sueskiego”88.
83

J. H i b n e r, Uwaga–przemyt!, „Prawo i Życie”, nr 15, 14 lipca 1957.
HIM, Pressearchiv, P–612, Item 5169/57, Dollars brought from USSR. Rate for black market
gold. Jak pisano w polonijnym dzienniku, „wykupywaniem obcych walut trudnią się nierzadko portierzy i służba hotelowa, nawet członkowie orkiestr restauracyjnych”; „Dziennik Polski. Dziennik
Żołnierza”, 181, 31 lipca 1957.
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Jak podkreślano: „Różne organizacje podejmowały inicjatywę, która by pozwoliła przybyłym
z zagranicy Polakom sprzedawać waluty po korzystnym kursie bez zasilania czarnego rynku. Jednak
władze Narodowego Banku Polskiego i ministerstwo finansów upierają się przy fikcji, dezorganizując
rynek walutowy i krzywdząc turystów i ich rodziny w Polsce”; ibidem.
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HIM, P–612, Item No 5169/57, Dollars brought from USSR. Rate for black market gold.
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D. S t o l a, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010, s. 129–140.
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HIM, P–612, Item No 5169/57, Dollars brought from USSR. Rate for black market gold; ibidem, P–6211, Item No 5594/57, History of the dollar black market in Poland. Wtedy też narodziła się
legenda, kursująca w różnych odmianach i dla różnych czasów (zazwyczaj emigracji 1968 r.), o próbie
wywiezienia przez dyrygenta Orkiestry Tanecznej Polskiego Radia Jana Cajmera złotej (czasami pla84
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Stosunkowo szybko wypracowano zresztą quasi–legalne sposoby zamiany
złotówek na dewizy i to po niezwykle opłacalnym kursie. Aż do jesieni 1957 r.
można było bowiem opłacić w złotówkach międzynarodowe bilety lotnicze czy
realizowane za granicą vouchery. Korzystali z tego emigranci, na jeden paszport
kupując nieraz po kilka biletów powrotnych sprzedawanych po wyjeździe za twardą
walutę, spłacaną potem przez państwo. Innym sposobem było kupowanie voucherów „na nieokreślone trasy lotnicze, limitowane tylko w dolarach USA. Kupowane
są w Polsce za złote, a następnie Skarb Państwa obciążany jest w dewizach”89.
Okazało się, że jeżeli ktoś był wystarczająco mobilny i kreatywny, to swoiste „oswojenie” systemu, znalezienie w nim luk pozwalających na opłacalne
(choć nie do końca legalne) operacje finansowe wcale nie było takie trudne,
a zrobienie „międzynarodowego” interesu nie wymagało przemycania z Polski
wódki czy dzieł sztuki. Jak opowiadał latem 1957 r. pracownikowi Radia Wolna
Europa przybysz z Polski, w Niemczech, gdzie polska waluta nie jest specjalnie
ceniona, kupuje się ją, dostając za jedną markę 50–60 zł. Potem wystarczy przejechać do Francji, gdzie z racji jakichś zobowiązań w polskiej walucie zainteresowanie złotym jest większe, a tym samym jego kurs znacznie bardziej opłacalny.
Po wymianie złotówek trzeba tylko kupić łatwo i z odpowiednim zyskiem zbywalne w kraju towary90. Trudno oczywiście ocenić wiarygodność i powszechność
takiego zjawiska. Bezsprzecznie zarówno wiarygodniejsze, jak i łatwiejsze, choć
też nie wiadomo jak częste, było rozwiązanie opisane przez dziennikarza „Życia
Gospodarczego”. Okazało się bowiem, że niektóre banki zachodnioberlińskie nie
tylko notują według giełdy w Zurychu polską walutę, lecz także pozwalają nią
wręcz zasilać otwarte bez żadnych problemów konto. Jak tłumaczył Grzegorzowi
Pisarskiemu pracownik berlińskiego banku, „na listowną dyspozycję będziemy
z niego przekazywać odpowiednie sumy na PKO w Anglii, Francji, ewentualnie
jakiejś firmie, która prześle panu do Polski zamówione towary. Jeżeli pan nie chce
korespondować z bankiem, dyspozycje może pan przesłać również pod prywatnym
adresem naszego kasjera”91.
Daleko posunięta dyskrecja była zrozumiała, tym bardziej że beneficjentami
powyższych rozwiązań byli zazwyczaj nie tyle „standardowi” spekulanci, w połowie 1957 r. stający się czołowym bohaterem negatywnym oficjalnej propagandy, ile
przedstawiciele państwa — urzędnicy, inżynierowie, handlowcy czy dziennikarze.
tynowej!) patelni; HIM, P–01512, Item, 5463/57, Regime discourages Jewish emigrants from returning, 6 września 1957. Co interesujące, w ogóle nie występuje „dewizowy” kontekst wyjeżdżających
w latach 1956–1957 Niemców!
89
APW, KW PZPR, 30/XVIII–7, t. 1, Walka z podziemiem gospodarczym i przestępczością gospodarczą oraz spekulacją na terenie m.st. Warszawy, k. 37.
90
HIM, P–6221, Item No 5439/57, Polish trade delegates’ currency dealings.
91
G. P i s a r s k i, Na wschodzie i zachodzie. Notatki berlińskie, „Życie Gospodarcze”, nr 20,
19 maja 1957; Operacje walutą polską w Berlinie Zachodnim, „Dziennik Polski. Dziennik Żołnierza”,
28 maja 1957.
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Nie odczuwali zahamowań przed tego typu działalnością, czując się — jak należy
przypuszczać — usprawiedliwieni tym, że instytucje państwowe też nie cofały
się przed balansującymi na granicy prawa metodami działania. Przykładem mogą
być interesy prowadzone wtedy przez Baltonę. Polska flota nie bez powodu była
już od 1945 r. określana jako nie tyle „handlowa”, ile „handlująca”, a tzw. import
marynarski był jednym z ważniejszych kanałów dopływu zagranicznych produktów na polski rynek. Część z nich marynarze kupowali sami za granicą, część już
na miejscu, w Baltonie, odsprzedając później z dużym zyskiem w państwowych
Delikatesach czy Galluksie. Po Październiku procedury tej jak najbardziej legalnej operacji tak uproszczono, że „marynarz mógł się nawet nie stykać z zakupionym za dewizy, a następnie sprzedanym za złote polskie towarem, gdyż w jednym
okienku wręczał bon na określoną sumę dewizową, którą np. przeznaczał na zakup
kakao, a w drugim okienku odbierał złote polskie za sprzedaż tego kakao po kursie 1 $ = 160 zł”92. Nic też dziwnego, że dla marynarzy uposażenie w polskiej
walucie stało się w rzeczywistości zasiłkiem na drobne wydatki, a prawdziwy zysk
przynosił dodatek dewizowy, którym umiejętnie obracano w celu wygenerowania
najlepszego kursu dolara93.
Przełom lat 1957 i 1958 przyniósł jednak załamanie trwającej ponad rok
dolarowej hossy. Pod koniec 1957 r. dolar osiągnął (a na krótko wręcz przekroczył!) magiczną granicę 200 zł, by na początku 1958 r. spaść o prawie połowę
i ustabilizować się na poziomie ok. 120 zł. Z jednej strony zwiększyła się podaż
dewiz, zarówno przez rosnący przyjazdowy ruch turystyczny, jak i zmianę strategii
pomocy przez Polonię, która zaczęła rodzinom w kraju przysyłać pieniądze, a nie
paczki! Z drugiej strony ponowne utrudnienia w otrzymaniu paszportu i urealnienie cen komunikacji międzynarodowej ograniczyły wyjazdy. Opadła też emigracyjna fala Żydów i Niemców. Zapalenie czerwonego światła prywatnej inicjatywie
ograniczyło jej dochody — i tym samym ich część przeznaczaną na dewizową
tezauryzację. W grudniu 1957 r. Bank PeKaO zaczął się wycofywać z zaopatrywania rzemiosła w importowane surowce i maszyny, co wyraźnie zmniejszyło nacisk
prywatnego sektora na rynek dolarowy. Skutki przyniosła również walka z „przestępczością gospodarczą” — opustoszałe na przełomie lat 1956 i 1957 więzienia
pod koniec roku znowu się zapełniły, osiągając dawny stan94. To była jednak tylko
jedna strona medalu. W latach 1956 i zwłaszcza 1957 polskie społeczeństwo przekroczyło bowiem dolarowy rubikon i z obranej drogi nie dało się już zepchnąć.
*

92

AAN, KC PZPR 237/XXXI–248, Wnioski komisji partyjno–rządowej powołanej do zbadania
niektórych zagadnień dotyczących załóg pływających na statkach Polskiej Marynarki Handlowej, k. 1.
93
AAN, KS, 107, k. 584, Posiedzenie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi, 7 czerwca 1958.
94
W. T e l i g a, Czy złotówka staje się droższa?, SP, 12 marca 1958; Sygnały z czarnej giełdy,
„Kurier Polski”, 13 maja 1958.
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Olbrzymia część społeczeństwa nieszczególnie mogła się na przełomie 1957
i 1958 r. uznać za finansowych beneficjentów rewolucji międzypaździernikowej:
emerytury i renty w dalszym ciągu były głodowe, pensje niskie, podatki wysokie. Jednak był to okres, kiedy praktycznie całe społeczeństwo przeżyło przyspieszony kurs ekonomii dzięki szerszemu otwarciu granic i legalizacji posiadania
dewiz również o charakterze międzynarodowym. Ekonomiczne strategie społeczne
wykreowane lub rozwinięte w latach 1956–1957, odpowiednio pielęgnowane
owocowały długo, z pewnością do końca istnienia znacjonalizowanej planowej
gospodarki.
“Everyone wants to find some way of living”. Money, poverty,
and richness in (post)October Poland (1956–1957)
While political aspects of the 1956‒1957 “thaw” were blurred soon afterwards, social
changes and modernizations — from the strengthening of private sector through a
development of motorization and changes in consumption to conscious motherhood —
were of lasting nature, and their consequences were felt throughout the following decades.
The present article, while not aspiring to be a thorough economic analysis, indicates —
with a full knowledge of its superficiality and taking into consideration only selected
aspects — one of the most important and at the same time more rarely noticed problems of
post–October reality — the problem of money!
In the mid–1956, the attitude of both the state authorities and the people to finances in
a broad sense of the word changed. Money became an element of open debates, a real tool
of politics, a determinant of social stratification, and an object not only of desire and envy,
but also of dispute. Not without significance was also a fact that in autumn of 1956 it was
made legal for Polish citizens to keep foreign currency.
The article focuses on the interactions — with a common “financial” denominator —
between the authorities trying to prevent inflation (although significantly rising income of
people at the same time) and the society, rather than on the financial policy of the
government. These processes occurred against the backdrop of broadly–understood
consumption. And while for the authorities it served to reduce the inflation bias, for people
it was a way of recovering from the Stalinist period and of achieving a higher standard of
living. To this end various adaptation strategies were developed, such as additional jobs,
illegal incomes of various kinds, including operations with foreign currencies.
But both the (temporary) democratisation of political life, and the evident desire of
some people to get richer and buy more goods revealed huge spheres of poverty and at the
same time of the lack of official procedures to fight against this phenomenon.
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Film „Bolesław Śmiały” —
relacje między Polską Ludową i Kościołem
Wzmacnianie iluzji prawdziwości obrazu filmowego, jego stuprocentowej
przystawalności do rzeczywistości, stanowi jedną z podstawowych reguł
filmowej strategii retorycznej.
Milenia Fiedler, „Film jako sztuka perswazji”1
Relacje Państwo–Kościół zajmują publiczną uwagę, ilekroć są kłopoty,
czyli od zawsze.
Sergiusz Kowalski, „Państwo ponad Kościołem”2

Materią tego tekstu nie będzie ani stopień wierności „Bolesława Śmiałego”
temu wszystkiemu, co z kronik Anonima zwanego Gallem, Mistrza Wincentego
czy z innych źródeł wiadomo historykom o konflikcie króla i biskupa krakowskiego, ani też opowiedzenie się za takim czy innym stanowiskiem w sporach
mediewistów. Zamierzam bowiem zająć się filmem „Bolesław Śmiały” jako elementem relacji między Polską Ludową a Kościołem. Ostatecznie jedenastowieczny
antagonizm Bożych pomazańców w swojej wymowie ideologicznej mógł jawić się
jako historyczny kontekst jednego z najważniejszych problemów całego półwiecza
PRL3.
M. F i e d l e r, Film jako sztuka perswazji, [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red.
J. W a s i l e w s k i, A. N i t a, Sopot 2012, s. 118.
2
S. K o w a l s k i, Państwo ponad Kościołem, „Gazeta Wyborcza”, 9 maja 2014, nr 106, s. 9.
3
„Historia dramatu, któremu poświęcam tę książkę, miała i ma do dzisiaj szczególne miejsce
w świadomości zbiorowej Polaków. Mimo upływu [w 1980 r. — K.O.] dokładnie dziewięciu wieków
od tego wydarzenia, podnieca ono umysły, rozpala wyobraźnię i dzieli tych wszystkich, dla których to,
co minione, jest tylko projekcją dnia dzisiejszego, na stronników jednej bądź drugiej strony personae
dramatis, w mniejszości pozostawiając tych, którzy beznamiętnie i bez emocji nie szukają »winnego«,
lecz penetrują i analizują źródła, w nich pokładając nadzieję na poznanie prawdy” (T. G r u d z i ń s k i,
Bolesław Śmiały–Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1986, s. 12). Zważywszy
obfitość badań nad konfliktem Bolesława II i biskupa krakowskiego Stanisława, pragnę wyjaśnić, dlaczego przywołuję tylko tę jedną książkę. Czynię to świadomie, nie wnikając w materię historyczną;
1

Digitalizacja
publikacji
finansowana
w CVII,
ramach
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
PR ZEGLĄD
HISTORYCZNY,
TOM
2016,umowy
ZESZ. 4,830/P-DUN/2018
ISSN 0033–2186
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

686

KRZYSZTOF OBREMSKI

Ponad cztery dekady, które minęły od powstania filmu, sprzyjają zatarciu
ówczesnego kontekstu politycznego. Zarazem ten historyczny pozostawał kompetencją mediewistów — dlatego olbrzymia większość filmowego audytorium nie
była w stanie pojąć religijnej istoty tragedii, którą stał się konflikt głównych antagonistów: w Polsce Piastów zarówno królowie, jak i biskupi mieli status sakralny
— byli Bożymi pomazańcami4 (jeszcze Zygmunt I Stary przyjmował hołd pruski
modo sacerdote — aby unaocznić religijny charakter władzy królewskiej, w uroczysty strój włączył elementy biskupich szat). „Ś w i e c k o ś ć więc, czyli profa
num rozumiane jako sfera egzystencji całkowicie niezależna od sacrum, wydaje się
być tylko niedawnym wynalazkiem Zachodu”5.
Filmowa desakralizacja statusu króla Bolesława wiązała się z rozpoczęciem
akcji in medias res, ponieważ pominięcie tego wszystkiego, co poprzedzało konflikt, ułatwiło skonstruowanie opozycji przeciwstawiającej wczesnopiastowskie
państwo i ówczesny Kościół. Opozycji o tyle spornej, że Śmiały był dobroczyńcą
Kościoła: zainicjował starania zmierzające do uporządkowania spraw kościelnych
w Polsce; na biskupów starał się powoływać duchownych polskiego pochodzenia (przykładem sam Stanisław); to ze skarbca książęcego pochodziły środki na
odbudowę zniszczonych katedr i na wzniesienie katedry w Płocku; także kaplice
i kościoły grodowe były budowane dzięki temu samemu źródłu finansowania. Co
więcej podstawą uposażenia ówczesnego Kościoła w Polsce wciąż jeszcze były
dochody pochodzące z dziesięciny od książęcej renty feudalnej (zbieranej od ogółu
ludności6). „Nic przeto dziwnego, że w kalendarzu kapituły krakowskiej znalazła
się zapiska nekrologiczna: »Zmarł król Polski Bolesław, który ustanowił w Polsce
biskupstwa«. Trudno w kilku słowach pomieścić większą chwałę szczodrego
władcy, prawdziwego odnowiciela i fundatora Kościoła polskiego, niż to uczynił
anonimowy pisarz”7.
Oczywiście hojność Bolesława nie była bezinteresowna. Zapewniwszy
Kościołowi zasobne podstawy materialne, otoczywszy go swą opieką, oczekiwał
wzajemności polegającej na tym, że ludzie Kościoła, szczególnie zaś jego najwyżsi przedstawiciele, tj. biskupi, będą aktywnie wpływać na umocnienie władzy
poprzestaję na tym, co można uznać za bezsporne wśród twierdzeń i hipotez sprzężonych z niekiedy
biegunowo przeciwnymi ocenami.
4
„Mamy więc dwie osoby dramatu wrosłego w historię Polski raz na zawsze będącym nie tylko
jednorazowym wydarzeniem, lecz także symbolem konfliktu między władzą świecką i duchowną.
Dwie silne indywidualności, pełne dynamizmu w przeprowadzaniu swych planów w tej samej rzeczywistości religijnej, społecznej i politycznej. [...] Usunięcie z tego dramatu atmosfery sakralnej przemienia go w spór o charakterze politycznym” (J. M i r e w i c z SI, Współtwórcy i wychowawcy Europy,
Kraków 1983, s. 216–217, 219).
5
L. D u p r é, Inny wymiar. Filozofia religii, tłum. S. L e w a n d o w s k a, Kraków 1991, s. 19
(podkreślenia autora).
6
T. G r u d z i ń s k i, Bolesław Śmiały–Szczodry, s. 79.
7
Ibidem, s. 79–80.
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państwowej i autorytetu monarchy8. Mówiąc najkrócej: Do, ut des. Nie można
wykluczyć, że niektórzy możnowładcy czuli się skrzywdzeni książęcymi nadaniami ziemskimi na rzecz Kościoła9.
Konflikt między królem Bolesławem II zwanym Śmiałym a zabitym na jego
rozkaz w 1079 r. biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa dla obydwu
zakończył się tragicznie. Nawet jeśli Bolesław osobiście nie wykonał wyroku (co
innego jednak przedstawiała sztuka kościelna) i jeśli śmierć biskupa nie była jedyną
przyczyną wygnania króla, to jednak pozostawili taką materię historyczną, która
zarazem przeraża tragizmem i prowokuje symboliką — trudno wszak o podobnie
bogaty w znaczenia obraz relacji między władzą państwową i kościelną. Obraz
tym bardziej poruszający, że osobiste dramaty głównych antagonistów splotły się
z późniejszymi dziejami państwa polskiego10 i Kościoła11. Dziejami, które unaoczniły negatywne następstwa tragicznego konfliktu dwóch pomazańców Bożych.
Historia badań tego konfliktu może być postrzegana jako splot problematyki
źródłoznawczej i materii religijnej: podczas gdy większość historyków o orientacji katolickiej i niemal wszyscy badacze wywodzący się bezpośrednio z kręgów
Kościoła odrzucali wcześniejszy przekaz kroniki Anonima zwanego Gallem, aby
dać pierwszeństwo późniejszemu przekazowi kroniki Mistrza Wincentego, to inni
historycy coraz częściej przyjmowali kronikę Galla za jedyne wiarygodne źródło
i tym samym może nawet eliminowali kronikę Kadłubka. W kontekście tej zależności badań naukowych od uwarunkowań religijnych niejako siłą rzeczy każde
podjęcie wyzwania, którym pozostaje tragiczny konflikt króla i biskupa, będzie
choćby pośrednią deklaracją religijno–polityczną, gdyż poniekąd automatycznie zabrzmi niczym „osobista” wypowiedź na temat relacji między państwem
a Kościołem12.

8

Ibidem, s. 85.
Ibidem, s. 177–178.
10
„Państwo polskie z pierwszej potęgi w Europie środkowo–wschodniej w ciągu niewielu lat
przekształciło się w jedno ze słabszych księstw, przestając na dłuższy czas aktywnie uczestniczyć
w polityce międzynarodowej. Ta zmiana roli Polski z podmiotu dziejów w ich przedmiot była bolesną
implikacją wydarzeń z 1079 r.” (ibidem, s. 198).
11
„[Podobne jak państwo polskie — K.O.] Ogromne straty poniósł też Kościół w Polsce. Po
śmierci Stanisława największe i najważniejsze w kraju biskupstwo przez trzy lata pozostawało bez
nowego pasterza [...]. Organizacyjnych i moralnych szkód poniesionych przez Kościół, którego wysoki dostojnik uwikłał się w tragiczny konflikt z monarchą, nie sposób wprost wyliczyć” (ibidem,
s. 202).
12
„Docieranie przez historyka do prawdy polega na wyobrażeniu sobie, co działo się w przeszłości. Dokumenty pozostawili ludzie, którzy żyli kiedyś, ale odczytuje się je dziś. Przeszłość, w tej mierze, w jakiej w ogóle istnieje, istnieje w teraźniejszości [...]. Wszelkie rozważania o historycznej
obiektywności liczyć się muszą z tym zasadniczym wymiarem czasowym” (J. A p p l e b y, L. H u n t,
M. J a c o b, Powiedzieć prawdę o historii, tłum. S. A m s t e r d a m s k i, Poznań 2000, s. 264).
9
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Tragiczna i zarazem w poważnym stopniu pozostająca tajemnicą materia historyczna (tzn. śmierć biskupa i wygnanie króla) nie tylko prowokuje spory historyków (np. gdzie zginął Stanisław — na dziedzińcu zamku wawelskiego czy może
w kościele na Skałce?), lecz także pobudza wyobraźnię twórców (literatura piękna,
teatr, sztuki plastyczne, film), np. Stanisława Wyspiańskiego (dwa rapsody —
„Bolesław Śmiały” i „Święty Stanisław”, oraz dwa dramaty — „Bolesław Śmiały”
i „Skałka”) czy Romana Brandstaettera, autora oratorium „Pokutnik z Osjaku”13.
W połowie lat osiemdziesiątych XX w. Tadeusz G r u d z i ń s k i pisał:
Powstały przed kilku laty film „Bolesław Śmiały” w reżyserii Wojciecha
Lesiewicza pod względem treściowym oparty został na kronikach Anonima
Galla i Mistrza Wincentego i w sposób dość tradycyjny odtwarza panowanie
Bolesława II, a końcowy epizod konfliktu nie znalazł należytego wyrazu dramaturgicznego. Krytycy filmowi i widzowie nie mieli zbyt wysokiego mniemania
o tym dziele14.

Faktycznie można spierać się o realizację sceny śmierci biskupa (zabity raczej
symbolicznymi niż naturalistycznymi ciosami miecza). Zarazem niewykluczone,
że owe umiarkowane oceny krytyków oraz widzów były uwarunkowane tym, że
„Bolesław Śmiały” wiódł swój ekranowy żywot w stanie propagandowej próżni:
wytwór ostatnich lat rządów Władysława Gomułki będzie rozpowszechniany już
w dekadzie Edwarda Gierka. Nowy I sekretarz KC PZPR odszedł od konfrontacyjnej polityki wyznaniowej poprzednika, więc film, będący wszak ideologicznym
rzuceniem rękawicy Kościołowi, stał się kłopotliwy — walkę z Kościołem o rząd
dusz Polaków trudno partii komunistycznej ignorować, a zarazem już jakoś niezręcznie eksponować ją na ekranach kin.
Rok produkcji filmu, 1971, może sprawiać wrażenie, że „Bolesław Śmiały”
należy już tylko do kinematografii lat siedemdziesiątych, tymczasem (zważywszy
choćby czas nieuniknionych przygotowań do realizacji) powinno zostać przyjęte,
że jego kontekst polityczny był niejako przełamany zmianą na stanowisku I sekretarza KC PZPR i został wyznaczony przez okres ostatnich lat rządów Gomułki
oraz pierwszych Gierka. Można powiedzieć, że film ten wszedł na ekrany niczym
„pogrobowiec” — „poczęty” jeszcze w czasie jawnej walki o rząd dusz, był rozpowszechniany już w początkach dekady jedności moralno–politycznej narodu
(nieprzypadkowo opóźniona premiera to dopiero grudzień 1972 r.). Oczekujący
wejścia na ekrany „Bolesław Śmiały” stawał się problemem, nowej ekipie trudno
było wyprzeć się go, niełatwo też tak po prostu dopuścić do rozpowszechniania.
Kolaudacja filmu odbyła się 29 stycznia 1971, zaledwie miesiąc po przejęciu
władzy przez Edwarda Gierka. Jednym z celów nowej ekipy było odzyskanie

Cf. A. K r u s z y ń s k a, Średniowieczność w literaturze i kulturze XX wieku, Pułtusk 2008,
s. 241–248.
14
T. G r u d z i ń s k i, Bolesław Śmiały–Szczodry, s. 238–239.
13
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zaufania społecznego, stąd wprowadzanie zadrażnień w stosunkach z Kościołem
było według wielu jej przedstawicieli niewskazane. Tymczasem film atakował
zarówno kościelną wizję dziejów Polski, jak również koncepcję Kościoła jako
uczestnika działań politycznych, przedstawiał biskupa Stanisława jako przeszkodę w rozwoju państwa polskiego. Nic więc dziwnego, że premiera „Bole
sława Śmiałego” odbyła się dopiero w grudniu 1972 r.15

Dzieje tego filmu unaoczniają, jak w socjalistycznej kinematografii splatały
się: zmiana na stanowisku I sekretarza KC PZPR, nowa polityka wyznaniowa
i sprzężona z nimi polityka kulturalna.
Jeszcze w trakcie realizacji filmu reżyser Witold Lesiewicz mówił w wywiadzie: „W naszym [Władysława Terleckiego i Witolda Lesiewicza — K.O.] scenariuszu opieramy się na dzisiejszej historiozofii, na współczesnych badaniach
historycznych”16. Jaka była owa „dzisiejsza historiozofia”? — tego nie sprecyzował. Można tylko założyć, że miał na myśli materializm historyczny. Tak więc film
przedstawia marksistowskie spojrzenie na konflikt dwóch pomazańców Bożych?
Za odpowiedzią twierdzącą pośrednio i tylko cząstkowo przemawia obecność
Romana Bratnego — jednego z dwóch kierowników Zespołu Filmowego Kraj
i zarazem pisarza znanego z nieskrywanego i wytrwałego zaangażowania w socjalistyczną Polskę17.
Czym innym było prawo reżysera filmowego do wyboru takiej czy innej
interpretacji dziejów (marksistowskiej bądź katolickiej18), czym innym przywołane przez niego „współczesne badania historyczne”. Te bowiem w jego ustach
jawią się jako dowód historycznej niekompetencji. „Legenda o męczeństwie
Stanisława Szczepanowskiego — mówił reżyser — powstała w parę setek lat po
dramatycznych wydarzeniach. Powstała w wyniku określonej potrzeby. Anglia na
przykład posiadała już swego patrona”19. Zapytajmy: „parę setek lat” — to znaczy
ile wieków? Reżyser filmu przyjmujący marksistowski materializm historyczny
mógł twierdzić, że polska legenda o biskupie męczenniku powstała jako hagiograficzny „towar”, stworzony na kościelne „zamówienie”. Nie powinien natomiast powiedzieć, że powstała ona kilkaset lat po 1079 r., ponieważ kanonizacja
P. Z w i e r z c h o w s k i, Polityka i obraz średniowiecza: biografie piastowskich władców w ki
nie polskim lat siedemdziesiątych, PH, t. CIV, 2013, z. 1, s. 60. Tamże o wypowiedziach podczas kolaudacji „Bolesława Śmiałego” (m.in. Wincentego Kraśki i Tadeusza Konwickiego).
16
Klątwa i wyrok. Rozmowa Jerzego Peltza z Wiktorem Lesiewiczem, „Film”, t. XXV, 1970, nr 38,
s. 10.
17
Cf. A. K i j o w s k i, Bolesne prowokacje, Poznań 1989, s. 160–161.
18
„Przykładem polityczno–ideologicznego odczytania przeszłości jest także historia konfliktu
między Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem, która miała zostać zinterpretowana z punktu
widzenia oficjalnej historiografii, a oparcie się na wiedzy naukowej miało zarazem być zabezpieczeniem przed zarzutami o naruszenie interpretacji kościelnej” (P. Z w i e r z c h o w s k i, Polityka i obraz
średniowiecza, s. 59–60).
19
Klątwa i wyrok, s. 10.
15
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Stanisława nastąpiła już w 1253 r. — czyli po stu siedemdziesięciu czterech latach
od śmierci. Co więcej i co gorsza dla historycznej kompetencji reżysera filmu,
legenda o męczeństwie Stanisława nie powstawała z kilkuwiekowym poślizgiem.
Była kwestią nie tyle stuleci, ile tylko dziesięcioleci20.
Na początku projekcji widz mógł przeczytać wprowadzenie historyczne do
filmu:
Obalenie Bolesława Szczodrego (Śmiałego) i jego ucieczka na Węgry w roku
1079 są pokryte przez źródła mgłą tajemnicy. Można się więc tylko domyślać
współdziałania paru różnych czynników. Koronacja 1079 roku mogła niewątpliwie wzbudzić zaniepokojenie juniora Władysława Hermana, który poczuł się
zagrożony w swych prawach. Zrozumiałe, że w tych warunkach skupiły się wokół
niego wszystkie elementy opozycyjne. Ich nastroje wykorzystał obóz antygregoriański w Niemczech, nakłaniając w początkach 1079 roku opozycję polską do
otwartego buntu21.

Takie wprowadzenie można interpretować następująco: biskup Stanisław
i ówczesny Kościół polski to narzędzia w ręku antykrólewskiej opozycji możnowładców i zewnętrznego wroga, tj. niemieckiego cesarza, który Polskę potraktował instrumentalnie (jako narzędzie walki z papiestwem). Widzowi początku lat
siedemdziesiątych, a więc komuś jeszcze pozostającemu pod mniejszym bądź
większym wpływem antykościelnej propagandy poprzedniej dekady, poniekąd
automatycznie przychodziła czy też przynajmniej mogła przyjść na myśl analogia:
jak w tamtych czasach, tak i teraz (tj. za sprawą orędzia biskupów polskich do
biskupów niemieckich z 1965 r.) Kościół polski pozostaje tym samym — narzędziem niemieckiego wroga.
„Bolesław Śmiały” — wbrew swemu tytułowi kierującemu skojarzenia ku biografistyce filmowej22 — nie był filmem stricte biograficznym. Chociażby dlatego,
że trudno rozstrzygnąć, czyjej biografii miałby być poświęcony. Król i biskup co
prawda ideologicznie oraz emocjonalnie (!)23 pozostawali biegunowo przeciwni,
„Bezpośrednio po kanonizacji [Asyż w 1253 r. — K.O.] zasięg kultu świętego Stanisława był
ograniczony do diecezji krakowskiej, ale już pod koniec XIII stulecia przekroczył jej granice, najwcześniej rozprzestrzeniając się w liturgii kościelnej. Znalazł też odbicie w kalendarzach. Nowy święty nie stał się wprawdzie przedmiotem powszechnego kultu plebejskiego, ale stopniowo, w ciągu XIV
wieku, został uznany za patrona całej Polski, zastępując dotychczasowego patrona — świętego
Wojciecha, którego kult w tym i poprzednim stuleciu przeżywał wyraźny regres” (T. G r u d z i ń s k i,
Bolesław Śmiały–Szczodry, s. 210).
21
T. M a n t e u f f e l, Polska wśród nowych państw Europy, [w:] Polska pierwszych Piastów.
Państwo — społeczeństwo — kultura, red. T. M a n t e u f f e l, Warszawa 1970, s. 31–32.
22
Cf. Biografistyka filmowa, red. T. S z c z e p a ń s k i, S. K o ł o s, Toruń 2007.
23
„Film nigdy nie opowiada o ideach czy problemach wprost, ale przez ukazanie działania postaci
w ten problem czy ideę uwikłanych, a stosunek emocjonalny do bohatera przekłada się wprost na zainteresowanie samą ideą. Nie twierdzę oczywiście, że wzbudzanie emocji w celu wpłynięcia na postawę i sądy odbiorcy jest wyłącznie domeną filmu — stanowi ono przecież podstawę klasycznej retory20
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mogli jednak zdawać się postaciami niemal równoważnymi. Obraz trudno także
nazwać filmem historycznym, ponieważ dzieje przedstawionego konfliktu stały się
nie tyle samoistnym wyzwaniem twórczym, ile średniowiecznym sztafażem jak
najbardziej współczesnych — z przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
— relacji Polski Ludowej z Kościołem katolickim. Tamten konflikt sprzed stuleci
to wczesnopiastowski kostium, który przesłania „tu i teraz” polityki wyznaniowej PRL. O tym przebraniu można powiedzieć, że jest szyte grubymi nićmi —
nie tylko dlatego, że w uszach Polaków żyjących na przełomie szóstej i siódmej
dekady XX w. wypowiedzi głównych antagonistów mogły pobrzmiewać znajomo,
lecz także dlatego, że sami mogli czuć się podobnie wewnętrznie rozdarci, jak ich
piastowscy przodkowie — tamci między królem a biskupem, ci między I sekretarzem KC PZPR a prymasem24.
Znamienny dla ostatnich lat rządów Gomułki konflikt władzy państwowej
i władzy kościelnej może nawet rozstrzyga o tym, że formalna klasyfikacja gatunkowa (film biograficzny czy historyczny) powinna zostać przeważona klasyfikacją
kontekstualną (pragmatyczną25), zgodnie z którą dzieło należy uznać za prymarnie
propagandowe. Taki polityczny status nie dziwi, ponieważ:
Biografizm filmowy zagarnia i angażuje do współpracy różne gatunki wypowiedzi filmowej, usytuowane zarówno po stronie dokumentu, jak i kina akcji.
Film biograficzny należy do kategorii gatunków poliwalentnych, to jest takich,
które cechuje podatność na wchodzenie w rozliczne związki z innymi gatunkami. Biografizm rozsadza więc wąskie ramy jednego przypisywanego mu
gatunku [...]26.

Nieprzypadkowo kilka lat po wejściu „Bolesława Śmiałego” na ekrany kin,
w sporze o termin pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce punktem odniesienia
będą krakowskie uroczystości św. Stanisława.
Przez całe półwiecze PRL coroczne procesje z relikwiami biskupa z Wawelu na
Skałkę można było postrzegać jako element spektakularnej rywalizacji o rząd dusz
Polaków. W sytuacji pewnej dwuwładzy Partii i Kościoła w trybie nieuniknionym
ki. Chcę jedynie zwrócić uwagę na to, że w przypadku filmu odbiorca jest nastawiony przede
wszystkim na przeżycie emocjonalne, dlatego łatwiej się narzuconym emocjom poddaje. Odbiór filmowy z natury nie jest racjonalny” (M. F i e d l e r, Film jako sztuka perswazji, s. 118–119).
24
„[W latach 1956–1970 — K.O.] Władza utożsamiona z państwem miała zatem z jednej strony
moralne prawo oczekiwać od społeczeństwa szacunku i lojalnej postawy, a jednocześnie była przecież
nadal jednowymiarową ideologicznie partią — marksistowską, co wykluczało powszechną lojalność
wobec niej. Stawiało to obywatela w sytuacji dyskomfortu etycznego” (J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła
katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 289).
25
„Semantyczno–syntaktyczno–pragmatyczne podejście do gatunku filmowego” — tak brzmi tytuł ostatniego rozdziału książki R. A l t m a n a, Gatunki filmowe, tłum. M. Z a w a d z k a, Warszawa
2012, s. 457–477.
26
M. H e n d r y k o w s k i, Biografizm jako dążenie kina współczesnego, [w:] Biografistyka filmo
wa, s. 18.
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Bolesław i Stanisław wiedli symboliczne „życie po życiu”. Ich tragiczny spór jeszcze po wiekach unaoczniał, jak fundamentalne dla narodu polskiego pozostawały
relacje między tronem a ołtarzem. W dekadach Polski Ludowej obydwaj — król
i biskup — dawali początek dwóm monologom (kościelnemu i państwowemu),
które nie współtworzyły dialogu o nim. Niepodobna mówić, ponieważ obie instytucjonalne strony —PZPR i Kościół — miały swoje społeczności, które w ówczesnym przenikaniu się są podobne do szamponu z jego reklamową formułą „dwa
w jednym”27. Każda wypowiedź — PRL o Kościele katolickim i Kościoła katolickiego o PRL — miała dwojakiego adresata: chodziło nie tyle o to, aby przekonać
„obcych”, ile o to, aby utwierdzić „swoich”.
Oglądany dziś „Bolesław Śmiały” może nawet razić teatralnością scen czy
niekiedy wręcz nieporadnością realizacyjną, np. nie wiadomo skąd na szczycie
domostwa krytego strzechą stanął jakiś łucznik, aby strzelać do królewskiej drużyny — bodaj głównie po to, aby (trafiony strzałą) mógł efektownie zsunąć się po
dachu; ciągnięty za koniem mężczyzna sznur po prostu trzyma w ręku, więc jego
ucieczka okazuje się komicznie łatwa — po prostu puszcza sznur i biegnie (nawet
nieścigany przez eskortę na koniach); w innej scenie kilku konnych rycerzy na
widok podobnie licznych pieszych wrogów co prawda zamierza tchórzliwie uciec,
ale ich konie same się przewracają — jakby po to, aby piesi mogli dogonić konnych. Mniejsza jednak o teatralność scen czy też realizacyjne potknięcia, większy
problem wiąże się bowiem z grą Ignacego Gogolewskiego. Gwałtownik w koronie
— hamletyzuje; jego „twarde” słowa nie współbrzmią z „miękką” mową ciała,
szczególnie twarzy. „Nerwowe ruchy mają pokazać silny charakter władcy, tymczasem można odnieść wrażenie, że aktor mija się z konwencją, w której grają
wszyscy (lub odwrotnie)”28.
Potencjalny walor filmu historycznego, którym powinna być widowiskowość
(„Krzyżaków” wszak niepodobna zignorować29), nie musiał być słabym punktem
27

W dekadach PRL Polacy sami z siebie żartowali, np. mawiali, że są jak rzodkiewka: z wierzchu
czerwoni, a wewnątrz biali. Potwierdza to następujące wspomnienie: „Opowiadano anegdotę o nieżyjącej już dziś belgijskiej królowej–matce, która do pewnego stopnia sympatyzowała z komunistami.
Pewnego roku [1955 r. — K.O.] wybrała się na Festiwal Młodzieży do Warszawy, gdzie towarzyszył
jej stale jeden z ministrów PRL. Królowa słyszała, że w Polsce dużo ludzi chodzi do kościoła, oświadczyła więc, że chciałaby też pójść do kościoła. Wasza Królewska Mość — odpowiedział minister–komunista — z największą przyjemnością będę jej towarzyszyć. »Pan« — zdziwiła się królowa — »Tak,
wasza Królewska Mość. Jestem katolikiem. Co prawda niepraktykującym, lecz zawsze wierzącym«.
— »Ale jak to możliwe, czyż nie jest pan komunistą?« — »Tak, Wasza Wysokość, praktykującym, lecz
niewierzącym«” (J.M. B o c h e ń s k i, Lewica. Religia. Sowietologia, Warszawa 1996, s. 363).
28
P. Z w i e r z c h o w s k i, Polityka i obraz średniowiecza, s. 63.
29
„Ponadto »Krzyżacy« wytrzymywali porównania z ówczesnym kinem hollywoodzkim [...].
Film ten zaoferował odbiorcy spektakl (s u p e r g i g a n t historyczny), historię miłosną, w jakimś sensie współuczestnictwo w odtworzeniu chwalebnej przeszłości (bitwa pod Grunwaldem). [...] to właśnie dzieło Forda stanowiło dla polskiego widza podstawowy punkt odniesienia dla odbioru filmów
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„Bolesława Śmiałego”, chociaż produkcja nie zawierała scen bitewnych. Z jednej strony nic w tym dziwnego, gdyż konflikt króla i biskupa to materia (można
powiedzieć) pałacowa, nie zaś wojskowa. Z drugiej jednak strony widowiskowość
pozostawała tym, czego niejako siłą rzeczy oczekiwało audytorium filmu historycznego. W takim stanie rzeczy wawelskie komnaty, podkrakowskie skałki, las
i rzeka czy też klasztorny ogród stawały się swoiście widowiskowe także za przyczyną królewskiej kochanki — nagość śpiącej kobiety należy postrzegać w kontekście ówczesnej obyczajowości (jeszcze w drugiej połowie lat siedemdziesiątych
decyzję o dopuszczeniu do druku książki Michaliny Wisłockiej „Sztuka kochania” Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk przekaże do samego Komitetu
Centralnego PZPR; tamże zostanie podjęta decyzja o druku i o tym, że na rysunkach unaoczniających seksualne pozycje kobieta i mężczyzna mogą być przedstawieni jedynie schematycznie, tzn. niczym manekiny, którymi zapaśnicy podczas
treningów rzucają o matę lub na których milicjanci trenują pałowanie — jak
w „Człowieku z żelaza”).
Zarazem takie czy inne artystyczne ułomności „Bolesława Śmiałego” oraz
propagandowy status filmu nie powinny przesłonić jednego, doprawdy podstawowego waloru dramatycznego: główni przeciwnicy — król i biskup — jako postacie
filmowe pozostawali równorzędni, tzn. obydwaj nie tyle werbalizowali, ile sami
w sobie stawali się argumentami, które współtworzyły konflikt wykluczający jednoznaczne i definitywne wskazanie zwycięzcy oraz zwyciężonego. Antagoniści
bywali podobni, np. identycznie zareagowali na słowa w nich wymierzone:
Stanisław demonstracyjnie wyszedł z rady królewskiej, Bolesław — z nabożeństwa. Widzom przedstawiano czas definitywnej eskalacji konfliktu, w którym nie
mogło być jednoznacznego zwycięstwa, konfliktu tragicznego dla tronu i ołtarza
(biskupie zwycięstwo będzie jedynie pośmiertne). Ostatnie sceny filmu — mały
królewski orszak, obrzucany pochodniami przez zbuntowanych poddanych, przedziera się w stronę Węgier — unaocznia przesłanie: przegrana Bolesława była
uwarunkowana silniej konfliktem z małopolskim możnowładztwem niż z biskupem krakowskim. Innymi słowy Stanisław nie tyle wygrał z królem, ile Bolesław
przegrał z buntownikami.
Co prawda z czasem to biskup stanie się patronem Polski i tym samym zwycięzcą, jednak w świecie przedstawionym kamerą bardziej ludzki pozostawał król.
Bolesław to gwałtownik rozdzierany skrajnymi emocjami (charakterystyczny
gest ręki przesłaniającej czoło30). Przeciwko niemu jakże odmienny Stanisław
historycznych. W tym kontekście obrazy pozbawione rozmachu, przekonujących wątków miłosnych,
a przede wszystkim atrakcyjnych dla widza i wyrazistych (nie w sensie politycznym) bohaterów, nie
mogły odnieść sukcesu” (ibidem; podkreślenie — K.O.).
30
„Król robi wręcz wrażenie niezrównoważonego psychicznie. Nerwowość króla połączona
z wyniosłością biskupa każe zadać pytanie o rzeczywistą — w kontekście filmu — wielkość Bolesława” (ibidem).
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— niezmiennie opanowany, by nie powiedzieć zimny. Ta surowa powaga znikła
tylko raz, kiedy ciepło witał się z arcybiskupem Bogumiłem, tj. swoim kościelnym
przełożonym. Trudno powiedzieć, czym się kierował — biskupim braterstwem czy
kalkulacją karierowicza. Ahistorycznie można powiedzieć, że arcybiskup gnieźnieński reprezentował Kościół „ubogi”, biskup krakowski Kościół „bogaty”. Rzecz
nie tylko w szatach. Bogumił miał dla króla niewiernego małżeńskiej przysiędze
słowa modlitwy, Stanisław słowa bezwzględnego potępienia.
Film zakończył się ucieczką Bolesława na Węgry. Mniejsza o to, że wbrew
temu, co widz zobaczył (tj. zdradzona żona króla tuż przed wygnaniem go sama
wróciła do Pragi), czeska księżna wraz z synem wyrusza w wygnańczą drogę ku
granicy węgierskiej31. Ważne jest natomiast to, że akcja filmu zakończyła się akurat w tym momencie, w którym współczucie widza dla Bolesława powinno stać się
największe. Pokonany i poniekąd osamotniony król był zmuszony uciec ze swojego władztwa. Tak Stanisław pośmiertnie pokonał Bolesława i państwo z nim
poniekąd tożsame (jednak zwycięstwo biskupa dla samego Kościoła, przynajmniej
do pewnego czasu, wiązało się z niemałymi problemami32). Upadek piastowskiego
królestwa powinien w polskim patriocie wywołać potępienie Kościoła jako niezmiennej siły antypaństwowej zarówno w epoce Piastów, jak i w czasach PRL.
Takiemu „przenoszeniu” Kościoła czasów Bolesława Śmiałego w realia Polski
Ludowej sprzyjała komunistyczna propaganda polityczna, w której powojenne
granice Polski były przedstawiane jako powrót do piastowskiego dziedzictwa.
Zakończenie filmu obrazem nielicznego orszaku królewskiego na wygnańczym szlaku ku Węgrom nie tylko wywoływało współczucie dla Bolesława, lecz
także pozwalało na przemilczenie tego, co przeczyło propagandowej wymowie
filmu. Przeczyły zaś dwa fakty. Pierwszy wiązał się z dalszymi dziejami wygnanego króla już na ziemi węgierskiej:
Jedno przecież u Bolesława położyć należy na karb próżności, co wiele zaszkodziło jego dawniejszej zacności; choć bowiem jako zbieg przybywał do cudzego
królestwa [tj. Węgier pod panowaniem króla Władysława — K.O.] i choć zbiega
nie słuchał nawet żaden chłop, Władysław jako mąż pokorny, pospieszył wyjść
naprzeciw Bolesława i oczekiwał zbliżającego się z daleka, zsiadłszy na znak
uszanowania z konia. A tymczasem Bolesław nie miał względów dla pokory
uprzejmego króla, lecz uniósł się w sercu zgubną pychą, mówiąc: „Ja go za lat
Ibidem, s. 190.
„Brak źródeł nie pozwala dostatecznie jasno i precyzyjnie określić szkody poniesionej przez
Kościół polski w wyniku śmierci biskupa Stanisława. Jednakże znając ówczesną słabość organizacyjną Kościoła i szczupłość szeregów duchowieństwa, w tym szczególnie przedstawicieli episkopatu pochodzenia polskiego, katastrofa biskupa krakowskiego, który w polskiej hierarchii kościelnej odgrywał czołową rolę, a przez pewien czas niejako zastępował niefunkcjonującego na urzędzie arcybiskupa
gnieźnieńskiego — stanowiła dotkliwy cios. Ucierpiał też niewątpliwie ogólny autorytet Kościoła
uwikłanego w osobie Stanisława w konflikt, który [...] miał w znacznej mierze podłoże polityczne”
(T. G r u d z i ń s k i, Bolesław Śmiały–Szczodry, s. 11–12).
31
32
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pacholęcych wychowałem w Polsce, ja go osadziłem na tronie węgierskim. Nie
godzi się [więc], bym mu ja, jako równemu, cześć okazywał, lecz siedząc na
koniu oddam mu pocałunek jak jednemu z książąt”. A zauważywszy to Władysław
obruszył się nieco i zawrócił z drogi, polecił jednak, by mu wszędzie na Węgrzech
niczego nie brakło. Później atoli w zgodzie i po przyjacielsku spotkali się między
sobą jak bracia; Węgrzy wszakże owo zajście głęboko sobie i na trwale w sercu
zapisali. Wielką ściągnął na siebie Bolesław nienawiść u Węgrów [...]33.

Tak opisane piórem kronikarza spotkanie dwóch królów wszak mogłoby być
przedstawione okiem kamery filmowej, stałoby to jednak w sprzeczności z propagandową funkcją filmu.
Nawet jeśli można spierać się o to, czy Bolesław faktycznie tak poniżająco potraktował króla Węgier (pokorze i serdeczności przeciwstawił pychę), to
już czymś bezdyskusyjnym był fakt historyczny — w 1253 r. w kanonizowano
biskupa Stanisława, który stał się drugim, obok św. Wojciecha, patronem Polski.
Historykom lekceważyć niepodobna państwowotwórczego znaczenia kultu świętych patronów dla zjednoczenia rozbitej na dzielnice Polski, jednak tę rolę św.
Stanisława twórcy „Bolesława Śmiałego” pominęli milczeniem, co pozwoliło im
ocalić propaństwową i zarazem antykościelną wymowę filmu.
Mediewiści opowiadający się za jednym lub drugim pomazańcem Bożym,
mogą poniekąd bez końca powtarzać argumenty dotąd zwerbalizowane i wciąż
ponawiane. Może nawet wbrew niewiedzy, która nakazuje ostrożnie formułować twierdzenia czy tylko hipotezy, jako coś prawdopodobnego można przyjąć,
że „w cechach osobistych i dyspozycjach wewnętrznych oraz w temperamencie
króla i księcia Kościoła widzieć trzeba główne przesłanki przyszłych tragicznych
wydarzeń”34. To nie kronikarskie zapisy z dawnych wieków i nie badania mediewistów mogłyby stworzyć najbardziej sugestywne postacie antagonistów. Tę moc
kreowania ludzi niejako żywych (chociaż tylko na scenach teatrów i ekranach kin)
mają twórcy teatralni i filmowi. Właśnie kreacja postaci filmowych jest tym środkiem, którym twórcy „Bolesława Śmiałego” najbardziej wyraziście wskazali na
króla jako na tego, któremu należy przyznać wyższość w sporze dwóch pomazańców. To Bolesław miał zyskać przychylność kinowego audytorium. On był żywym
człowiekiem i królem, którym targały skrajne emocje — przeciwko niemu stał niezmiennie opanowany i wyniosły hierarcha, ktoś w swoim emocjonalnym chłodzie
może nawet nieludzki.
Wrogość widza wobec Stanisława była kształtowana nie tylko przez jego głównego antagonistę Bolesława, lecz także pośrednio poprzez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogumiła, który nie dość, że zachował ludzką postawę wobec grzesznych
kochanków, to jeszcze, choć był najwyższym dostojnikiem polskiego Kościoła,
A n o n i m tzw. G a l l, Kronika polska, tłum. R. G r o d e c k i, oprac. M. P l e z i a, Wrocław
1982, s. 52.
34
T. G r u d z i ń s k i, Bolesław Śmiały–Szczodry, s. 116.
33
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pojawił się skromnie ubrany. W przeciwieństwie do Stanisława, niezmiennie chodzącego z dużym, przyozdobionym cennymi kamieniami szlachetnymi krzyżem
na piersiach. Jeśli biskup chodził w stroju bogatym, arcybiskup zaś pozostawał
skromnie odziany, to widz raczej nie mógł już żywić wątpliwości, kogo spośród
tych dwóch hierarchów charakteryzowała chrześcijańska cnota, a kogo zdradzana
strojem pycha.
Obydwaj biskupi unaoczniali istotny podział wśród hierarchów, był on nie tyle
doktrynalny, ile duszpasterski. Z jednej strony rygoryzm, z drugiej — zrozumienie grzesznych ludzi (czym innym bowiem potępienie małżeńskiej niewierności
Bolesława, czym innym miłosierdzie dla kochanków). Na przeciwstawienie tych
dwóch kościelnych dostojników niejako nakładał się kontrast między oschłą żoną
Bolesława a jego jakże kobiecą kochanką.
Postrzegany przez pryzmat postaci obu biskupów piastowski Kościół mógł
jawić się jako podzielony. Podzielony, acz w innym wymiarze, był też Kościół
przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Rzecz nie tyle w propagandowym przeciwstawianiu Karola Wojtyły Stefanowi Wyszyńskiemu, ile tzw. księży
patriotów (ich hasłem „niezłomna wierność Polsce Ludowej”) Kościołowi hierarchicznemu35. Tak zwany kler postępowy, przeciwstawiany temu „o wrogim
nastawieniu” wobec Polski Ludowej, z przedstawionego w filmie podziału wśród
najwyższych hierarchów piastowskiego Kościoła mógł wyprowadzać konkluzję:
analogicznie jak Bogumił rozumiał się z królem, tak my możemy współdziałać
z przewodnią siłą PRL — konflikty władzy kościelnej i władzy państwowej to nie
fatalizm, lecz kwestia politycznych wyborów hierarchów.
Filmowy obraz śmierci Stanisława był raczej symboliczny: widz ujrzał dwa
ciosy miecza, wyrzucone w górę ręce ofiary i ciało osuwające się na ziemię.
Paradoksalnie Stanisław zginął od ciosów miecza, ale biskupią krew widz zobaczył
dopiero w późniejszej scenie, kiedy egzekutor skrwawiony miecz położył na stopniu królewskiego tronu. Co więcej ta jakby bezkrwawa śmierć została przedstawiona jako co prawda tragiczna, ale przy tym teatralna. Jakże inaczej rzecz miała
się z ruskim posłem (zabity skrytobójczą strzałą łucznika) i królewską kochanką
(ukamieniowaną przez wieśniaków). Jedna i druga śmierć to skrajne emocje (rozpacz ruskiego poselstwa; nienawiść ludu kamieniującego kochankę). Biskup zginął w osamotnieniu, stanąwszy naprzeciwko królewskiego rycerza trzymającego
miecz w dłoniach. Krwi po ciosach nim zadanych na ekranie nie widać, żaden
krzyk nie rozdarł uszu — tym trudniej o współczucie widza. Właśnie to przeciwieństwo między poniekąd naturalistycznymi obrazami śmierci ruskiego posła
i królewskiej kochanki a przynajmniej w pewnym zakresie jedynie symbolicznym
czy też teatralnym obrazem egzekucji biskupa mogło kształtować wrażenie, że
Szerzej o rozbijaniu Kościoła od wewnątrz („kler postępowy” versus „o wrogim nastawieniu”)
m.in. T. I s a k o w i c z –Z a l e s k i, Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej,
Kraków 2007, s. 29–55.
35
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widz tę śmierć ma przyjąć do wiadomości i zarazem powstrzymać się przed współczuciem dla zabitego.
Chociaż mediewiści nie potrafią bez wahania odpowiedzieć na pytanie o to,
czy Stanisław jedynie myślał o rzuceniu klątwy na Bolesława, czy też faktycznie ją
rzucił, to w filmowym obrazie została ona rzeczywiście rzucona. Co istotne, akurat
w momencie dla Bolesława najtrudniejszym, tzn. kiedy oddziały zbuntowanego
możnowładztwa otoczyły Kraków, do którego zbliżały się też wojska cesarskie
i czeskie. W takiej sytuacji klątwa stawała się (zdradzieckim?) przypieczętowaniem przegranej króla Polski. Biskup co prawda nie rzucił klątwy w porozumieniu z wrogiem wewnętrznym (zbuntowane możnowładztwo) czy zewnętrznym
(Cesarstwo i Czechy), ale akurat w czasie największej królewskiej słabości. Sam
moment wyklęcia z jednej strony stał się wręcz naturalnym zwieńczeniem narastającego konfliktu dwóch pomazańców Bożych, ale zarazem mógł mieć coś z biskupiej kalkulacji politycznej i (zważywszy wrogów zewnętrznych) narodowej zdrady.
Znamienne, że obydwaj antagoniści w świecie przedstawionym kamerą żyli,
działali i zdobywali swą indywidualną tożsamość jako przeciwieństwa — władczy
i mocny Bolesław versus zdominowany, młodszy brat Władysław Herman; wyniosły i zimny biskup Stanisław versus przyjazny wszystkim ludziom arcybiskup
Bogumił. Nawet zdawałoby się bezdyskusyjna zdrada małżeńska króla była przedstawiona tak, aby Bolesław (mimo swej niewierności) mógł stać się, jako mężczyzna kochający kobietę, kimś bliższym filmowemu audytorium niż posągowy
Stanisław. Swoim jakby kamiennym chłodem księżna czeska (której „bardziej
klasztor niż dwór przystoi”) niejako usprawiedliwiała zdradę królewskiego małżonka. Arcybiskup gnieźnieński był przedstawiony jako przeciwieństwo biskupa
krakowskiego, który czuł się kimś stojącym ponad królem, a w roli sędziego
sumień kochanków jawił się jako może nawet nieludzki. W zgodnym potępieniu
małżeńskiej zdrady Bolesława obydwaj pasterze Kościoła różnili się znamiennie
— arcybiskup prosił królewską kochankę słowami „musisz odejść” i błogosławił
jej na drogę mądrości, biskup zaś groził klątwą za cudzołóstwo. To Stanisław był
przedstawiony jako duchowy patron ukamieniowania kochanej przez Bolesława
kobiety.
Bogumił, z oddalenia śledzący narastanie konfliktu między królem a biskupem i tym samym zdawałoby się obiektywny sędzia, wypowiedział na temat benedyktynów z Tyńca słowa brzmiące w uszach obywateli PRL niczym najcięższe
oskarżenie: „słudzy Kościoła i cesarza niemieckiego”. Tym samym został zwerbalizowany kontekst międzynarodowy konfliktu głównych antagonistów. Przeciwko
królowi (tożsamemu z państwem polskim) stanęły trzy kręgi wrogów: w królewskim grodzie biskup Stanisław (z duchowieństwem) i brat Władysław Herman (ze
swoimi zwolennikami); wokół grodu możnowładcze rody oraz zakonnicy z Tyńca;
na granicach Polski wojska cesarskie i czeskie ruszające na Kraków. Współczucie
dla właściwie osamotnionego króla, przy którym wytrwało zaledwie trzydziestu
najwierniejszych rycerzy, niejako siłą rzeczy zostało sprzężone z wrogością do
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jego przeciwników, wśród których na plan pierwszy wysunął się biskup. Tym
samym widzowi filmu była niejako narzucona alternatywa — wybierasz Polskę
Bolesława czy Kościół Stanisława?
Wśród tych wszystkich czynników, które kształtowały sympatię widza dla
króla i zarazem wrogość do jego antagonisty biskupa, należy wskazać również
postać opata benedyktyńskiego klasztoru w Tyńcu. Ten Niemiec o imieniu Otton
to najbliższy sprzymierzeniec, mentor i zarazem jedyny powiernik biskupa. On też
sprawiał, że konflikt Stanisława z Bolesławem stawał się również aktem narodowej
zdrady (Cesarstwo było przecież niemieckie!). Patrząc ahistorycznie, tj. w kontekście partyjnej propagandy, polski biskup i niemiecki opat zdradzali Polskę tym
gorzej, że na rzecz jej odwiecznego wroga, czyli zachodniego sąsiada.
Tenże opat Otton, jako Niemiec, mógł w polskim widzu lat siedemdziesiątych
XX w. wywoływać tym bardziej wrogie skojarzenia, że aktor wcielający się w jego
postać, Mieczysław Voit, powinien być zapamiętany w krzyżackiej zbroi jako Kuno
von Lichtenstein — jedna spośród najbardziej negatywnych postaci „Krzyżaków”
Aleksandra Forda (1960 r.). Filmu tego jako obrazu dosłownie odwiecznej wrogości Polski z jej zachodnim sąsiadem niepodobna przecenić, a obejrzały go miliony
Polaków. Wraz z opatem z Tyńca propagandowy obraz wrogiego Niemca (od
margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią w 972 r. przez Krzyżaków pobitych
pod Grunwaldem36 po powojenne ziomkostwa w Republice Federalnej Niemiec)
został poszerzony o monastyczne duchowieństwo jako piątą kolumnę zniemczonego Kościoła rzymskiego37. To przecież w benedyktyńskim klasztorze powstał
fałszywy list papieża do Bolesława — trudno o bardziej kompromitującego
Stanisława sprzymierzeńca niż niemiecki opat Otton z rzekomym listem papieża
sfałszowanym pod jego okiem. Tenże benedyktyński klasztor w Tyńcu jako krajowe centrum międzynarodowego (cesarsko–kościelnego) sojuszu przeciwko
Polsce Bolesława to przykład tego, jak antyniemiecka propaganda PRL ignorowała
fakty historyczne, tj. wdzięczność benedyktynów żywioną do Bolesława nawet po
śmierci biskupa krakowskiego38.
36

Cf. P. K u r p i e w s k i, Krzyżacy czy faszyści? Nawiązania do II wojny światowej w „Krzy
żakach” Aleksandra Forda, [w:] Kino polskie wobec II wojny światowej, red. P. Z w i e r z c h o w s k i,
D. M a z u r, M. G u z e k, Bydgoszcz 2011, s. 112–124.
37
Jeszcze w latach stanu wojennego Polacy na partyjno–rządowych plakatach mogli zobaczyć
trzy ogniwa łańcucha narodowego zagrożenia: na pierwszym planie ówczesny prezydent USA Ronald
Reagan (w stroju kowboja, z rewolwerem w ręku), za nim dawny kanclerz RFN Konrad Adenauer
odziany w płaszcz zakonu krzyżackiego, na trzecim planie rycerz krzyżacki na koniu (zakonnik trzyma kopię i tarczę). Te trzy zdawałoby się niedorzecznie połączone postacie zostają związane wyjaśnieniem zawartym w dwóch napisach — „Z mroków średniowiecza” i „Krucjata przeciw Polsce”.
38
„Wskazują one [zapiski nekrologiczne — K.O.], że i w kapitule krakowskiej, i w wymienionych ośrodkach benedyktyńskich [np. w opactwie św. Jana w Ostrowie czy w opactwie św. Emerama
w Ratyzbonie — K.O.] (a zapewne także w Osjaku), które miały szczególne powody do wdzięczności
wobec polskiego króla za zakładanie na ziemiach polskich i szczodre uposażenia nowych klasztorów
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Zarazem trudno powstrzymać się przed pytaniem o to, czy filmowe audytorium kojarzyło oglądane sceny z faktem, że następcy (rzekomo niemieckich) benedyktynów z czasów Śmiałego współcześnie przygotowali nowy przekład Pisma
Świętego, potocznie zwany Biblią Tysiąclecia (ta była wszak dziełem zespołu
biblistów polskich, którzy podjęli inicjatywę benedyktynów tynieckich). Chociaż
tłumacze poszczególnych ksiąg to duchowni świeccy i zakonnicy różnych wspólnot, jednak kolegium redakcyjne pozostawało wyłącznie tynieckie. Tak więc katolickie czytania mszalne Pisma Świętego pobrzmiewałyby niemiecko? Odpowiedź
przecząca raczej bezdyskusyjna: Polacy nie kojarzyli opata tynieckich benedyktynów Ottona ze współtwórcami nowego przekładu Pisma Świętego.
Gra w ówczesne, sprzed niemal półwiecza, skojarzenia jest dwakroć ryzykowna. Przede wszystkim dlatego, że niepodobna o empiryczną weryfikację.
Również przez to, że wydaje się grą bez końca. Jeśli np. Bolesław otwarcie mówił:
„Państwo nasze widzę w sprawiedliwych granicach”, to czy tym samym owe słowa
brzmiały niczym akceptacja pojałtańskiego porządku z jego granicami przedstawianymi jako powrót Polski do terytorium z czasów piastowskich? Sprawiedliwość
dziejowa wszak nakazywała, by to, co Niemcy przez wieki Polsce zabierały, po
II wojnie światowej oddały.
O jedno i drugie (weryfikację wyników gry w skojarzenia oraz jej granice)
tym trudniej, że niepodobna zasadnie rozróżnić zamierzeń twórców filmu, celów
propagandzistów i reakcji widzów. Pierwsi i drudzy współtworzyli społeczność silniej zróżnicowaną funkcjonalnie niż ideologicznie, ci trzeci zaś, jako przynajmniej
potencjalna społeczność, byli niejednorodni — katolicy w Stanisławie powinni
dostrzegać świętego męczennika i patrona Polski, partyjni zaś kościelnego dygnitarza, który chciał rządzić Królestwem (podobnie jak katolicka hierarchia duszami
obywateli PRL).
W zakończeniu filmu widz zobaczył, jak osamotniony Bolesław wyrusza na
wygnanie. Takie zakończenie akcji należy uznać zarazem za propagandowo sensowne i historycznie wątpliwe. Tak zwanej poakcji, a więc temu, co później działo
się na Węgrzech i w Polsce, trudno odmówić znaczenia. Bolesława i jego syna
czekała śmierć, Stanisław zaś stał się drugim, obok Wojciecha, świętym patronem
Królestwa, a więc kimś znaczącym dla zjednoczenia dzielnicowo rozbitej Polski.
Poprzestanie na scenie wygnania Bolesława pozwoliło twórcom filmu zatrzymać się przed tym, co propagandowo byłoby najtrudniejsze dla PRL z jej walką
o rząd dusz między PZPR a Kościołem katolickim — przed pośmiertnym zwycięstwem Stanisława a wraz z nim Kościoła. Owej walki Gomułka nie skrywał
tej reguły, modlono się za duszę wypędzonego władcy. Nie może ulegać wątpliwości, że nie uważano
go tam za »zabójcę« biskupa Stanisława, a przeciwnie — widziano w nim człowieka wielce zasłużonego dla Kościoła polskiego. Szczególny, wymowny w tym względzie jest fakt odprawiania modłów
za duszę Bolesława w katedrze krakowskiej, na miejscu jego rzekomej zbrodni!” (T. G r u d z i ń s k i,
Bolesław Śmiały–Szczodry, s. 195).
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i bez niedomówień ostrzegł: „Niech Kościół nie uważa, że sprawuje rząd dusz
w narodzie. Czasy te przeszły w bezpowrotną przeszłość i nigdy nie powrócą” (14
stycznia 1966)39.
Dla PRL rok 1966 to tysiąclecie państwa polskiego. Dla Kościoła katolickiego
— tysiąclecie chrztu Polski. Ten konflikt o najstarszą i zarazem dla tożsamości
Polaków fundamentalną tradycję został spotęgowany ówczesnymi słowami listu
biskupów polskich do niemieckich: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”.
Zarazem postawa hierarchicznego Kościoła w czasie wydarzeń Marca 1968 r.
była dla władz partyjnych wskazówką, że jego istotnego znaczenia dla stabilizacji
nastrojów społecznych niepodobna zakwestionować. Po Grudniu 1970 r. i robotniczych ofiarach Wybrzeża nowa ekipa Gierka potrzebowała uspokojenia emocji Polaków, dlatego film potencjalnie tak wyraźnie antykatolicki, jak „Bolesław
Śmiały” wszedł na ekrany jako film o złagodzonej wymowie.
Symptomatycznym przykładem przeobrażeń dokonujących się w kwestii problematyki katolickiej, a jednocześnie „ofiarą” sprzecznych tendencji w ówczesnej
polityce wyznaniowej jest „Bolesław Śmiały” Witolda Lesiewicza (premiera
w grudniu 1972 roku). [...] W filmowym ujęciu biskup Stanisław miał zostać
przedstawiony jako przeszkoda na drodze do przywrócenia Polsce świetności
i odzyskania niezależności od Niemiec (echa listu biskupów polskich do niemieckich). Jednocześnie realizacja filmu przebiegała pod hasłem „trzymania się
historycznych faktów”, a dokładniej — na ile to możliwe — rekonstrukcji historycznych realiów. [...] Jednakże próba zilustrowania za pomocą filmu założonej
tezy (ówczesny Kościół jako przeszkoda we właściwym rozwoju polskiej państwowości) oraz jednoczesna dbałość o historyczny obiektywizm nie mogły iść
ze sobą w parze, stąd film, jako rodzaj kompromisu pomiędzy dwiema twórczymi
strategiami, nie trafił do nikogo40.

Tak więc, jeśli „Bolesława Śmiałego” można uznać za niepowodzenie socjalistycznej kinematografii, to dlatego że było ono uwarunkowane sytuacją, która
bywa określana słowami „jeden krok naprzód, jeden krok do tyłu”. Krokiem
naprzód był taki sposób podjęcia tragicznego konfliktu króla z biskupem, w którym negatywna rola ówczesnego (tzn. jedenastowiecznego) Kościoła stawała się
oczywista, a zarazem niejako była przenoszona na Kościół przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. Krok wstecz był następstwem przyhamowania przez PZPR antykościelnej propagandy — film skierowany do dystrybucji
w maju 1971 r. na ekrany trafi dopiero w grudniu 1972 r. Co więcej z cenzorskim
ograniczeniem widowni „do kin miejskich miast wojewódzkich i miast powyżej
35 tysięcy”41.

39
40
41

Cyt. za: J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła, s. 242.
K. K o r n a c k i, Kino polskie wobec katolicyzmu (1945–1970), Gdańsk 2004, s. 302–303.
Ibidem, s. 305.
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Najogólniejszą wymowę polityczną „Bolesława Śmiałego” można określić jako ekranową legitymizację władzy przez samą siebie nazwaną ludową. Po
obchodach tysiąclecia chrztu Polski versus państwowości polskiej trwał konflikt
PZPR i Kościoła katolickiego o rząd dusz Polaków. W komunistycznej propagandzie PRL (w tym powrót do granic państwa Piastów) była przedstawiana jako efekt
aktu dziejowej sprawiedliwości, analogicznie przewodnia siła narodu wpisywała
się w tradycję stanowioną postacią Bolesława Śmiałego. Jego przegrana — wszak
nią właśnie było wygnanie — mogła być interpretowana jako duchowe zwycięstwo: król nie poddał się obcym (kościelnym i niemieckim) siłom.
Tak więc to właśnie Bolesław stał się drogowskazem dwojakiej — wyznaniowej i międzynarodowej — polityki Polski Ludowej. Obydwie szczególnie
mocno splotły się za sprawą „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci
w Chrystusowym urzędzie pasterskim” (1965 r.), z jego końcowymi słowami:
„udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”. Dwojakie analogie (państwowotwórcza
— piastowski król Bolesław/PZPR; antypolska — biskup Stanisław/polscy biskupi
podpisani pod listem do episkopatu RFN, a szczególnie Prymas42) to główny kontekst, który przetworzył materię zdawałoby się jedynie historyczną w kino prymarnie polityczne. Co jest charakterystyczne, nie tylko dla polskiej kinematografii.
Ostatecznie w dekadach PRL stopniowanie przymiotników bywało znamienne:
dobry — lepszy — najlepszy — radziecki43.
Zarazem można powiedzieć, że „Bolesław Śmiały” unaocznia, jak polityczna
geneza filmu propagandowego mogła prowadzić do jego medialnego końca, tj.
marginalnego statusu w dziejach polskiej kinematografii. Dekada rządów Gierka
przyniosła wyciszenie „nachalnej propagandy antykościelnej”44, wybór biskupa
krakowskiego na następcę św. Piotra zaś był dla niej ostatnim gwoździem do
„Oceniając tamte wydarzenia z dzisiejszego punktu widzenia [2003 r. — K.O.], można powiedzieć, że kardynał starał się — poprzez jedyny mu dostępny środek komunikacji społecznej — ambonę — podtrzymać w społeczeństwie krytyczny dystans do władzy. Już wtedy jednak znaczna liczba
obywateli PRL dała się »wewnętrznie zniewolić« — by użyć sformułowania Hanny Świdy–Ziemby
— i utożsamiła się z ówczesną państwowością (Gomułkowskiej Polski »małej stabilizacji«) i jej racją
stanu. Treść orędzia na moment oddaliła wiernych od pryncypalnego prymasa — interrexa, za to represje zastosowane wobec kardynała — ponownie ich do niego zbliżyły” (J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła,
s. 240).
43
„W filmie biograficznym, tak jak w innych formach kultury stalinowskiej, przeważały funkcje
ideologiczne i polityczne. Biografia bohatera, zarówno prawdziwa, jak i fikcyjna, stanowiła przede
wszystkim środek służący politycznej legitymizacji. [...] Sięgano do przeszłości bliższej i dalszej, odnajdując w niej wzory dla teraźniejszości.. [...] Film biograficzny był elementem nowego pisania historii. [...] Paradoksalnie zatem w kinie stalinowskim sam bohater interesował twórców najmniej.
Unikano tego, co dla filmów biograficznych wydaje się najważniejsze — indywidualizmu. [...] Film
biograficzny legitymizował zjawiska ideologiczne, ale też odnosił się do bieżących potrzeb politycznych” (P. Z w i e r z c h o w s k i, Legitymizacyjna funkcja filmu biograficznego w kulturze stalinow
skiej, [w:] Biografistyka filmowa, s. 50–53).
44
J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła, s. 293.
42
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trumny. Ten dwakroć nowy kontekst polityczny (po Gomułce — Gierek, po
Janie Pawle I — papież Polak) sprawił, że w dziejach socjalistycznej kinematografii pojawił się dwakroć swoisty „półpółkownik”. Swoisty znaczy, po pierwsze
o widowni cenzuralnie ograniczonej, po drugie na opak — nie antysocjalistyczny,
lecz jak najbardziej socjalistyczny.
Po Grudniu 1970 r. nowe władze PZPR znacząco zmieniły politykę wyznaniową, jawną walkę z Kościołem o rząd dusz zastąpiwszy zdystansowanym współistnieniem. W początkach lat siedemdziesiątych ten spadek po epoce Gomułki,
którym nieoczekiwanie stał się „Bolesław Śmiały”, partii było trudno i zaakceptować, i odrzucić. Innymi słowy, nie tyle pokój, ile zawieszenie broni w walce
z Kościołem sprawiało, że dla socjalistycznej kinematografii antykościelny film
stał się kłopotliwy, ponieważ już nie współbrzmiał z nową polityką wyznaniową
jako elementem kształtowania moralno–politycznej jedności narodu. Iluzoryczność
owej jedności unaocznią tłumy witające papieskiego następcę Stanisława na krakowskim tronie biskupim. Jan Paweł II w „Ojczyźnie” (1983 r.) wyznał:
Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano imię Stanisław.
I imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki.
Imię to mieczem wypisał na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi45.

Wybór Polaka na papieża ostatecznie zaważył na tym, że „Bolesław Śmiały”
pozostał filmem, któremu była dana tylko znikoma rola w kształtowaniu świadomości Polaków. Wbrew temu, że twórcom obrazu niepodobna odmówić jednego
waloru, tzn. odwagi zmierzenia się z tak fundamentalnym wyzwaniem, jak pytanie o znamienne dla Polski tysiącletnie sprzężenie zwrotne państwa i Kościoła.
Zarówno w epoce Piastów, jak i w półwieczu Polski Ludowej. Faktycznie „obraz
[filmowy — K.O.] często więcej mówi o tym, kto go tworzy i rozpowszechnia, niż
o tym, co sam przedstawia”46.
W analizie „Bolesława Śmiałego” w kontekście relacji między Polską Ludową
i Kościołem katolickim, refleksja filmoznawcza oraz polityczna interpretacja przenikają się i nie ma w tym nic zaskakującego47. Ogólna wymowa propagandowa
filmu pozostaje wręcz jednoznaczna: obecność w nim opata tynieckich benedyktynów, jako „niemieckiego łącznika” biskupa krakowskiego z niemieckim cesarzem,
pozwala sformułować pod adresem świętego patrona Polski oskarżenie o narodową
zdradę — jeśli nie zamierzoną (subiektywną), to przynajmniej mimowolną (obiektywną). Co więcej rysuje się analogia — w czasach piastowskich niemiecki opat
fałszował list papieża do Bolesława, współcześnie biskupi polscy piszą zdradziecki
list do biskupów niemieckich. Niejako ponad wiekami je oddzielającymi, Polsce
K. W o j t y ł a, Ojczyzna, Kraków 1983, s. 43.
M. F e r r o, Kino i historia, tłum. T. F a l k o w s k i, Warszawa 2011, s. 12.
47
Ogólnie o takim przenikaniu: J. A u m o n t, M. M a r i e, Analiza filmu, tłum. M. Z a w a d z k a,
Warszawa 2011, s. 28–30.
45
46
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Piastów i Polsce Ludowej przychodziło stawać przeciwko tym samym wrogom
zewnętrznym — takiej czy innej Rzeszy oraz papieskiemu Rzymowi. Zagrożeniu
z Zachodu można się przeciwstawić — dawniej dzięki przymierzu z Rusią, współcześnie sojuszowi ze Związkiem Radzieckim.
Rozpoczęcie akcji in medias res ułatwiło twórcom filmu sformułowanie dwojakiego przesłania. W wymiarze historycznym: także u początków tysiącletniego
państwa polskiego stosunki między nim a Kościołem były wrogie; w wymiarze
współczesnym: nic zatem dziwnego, że socjalistyczna PRL z Kościołem przyjaźnie współistnieć nie może, ten bowiem już w epoce Piastów był proniemiecki
i takim pozostał. Ogólne, chociaż wprost niesformułowane przesłanie filmu brzmi
natomiast: kto wiąże się z Kościołem, ten staje przeciwko nawet nie tyle samej
Polsce Ludowej, ile przeciwko państwu polskiemu. I odwrotnie — kto czuje się
patriotą, ten wobec Kościoła powinien być przynajmniej zdystansowany. Tertium
non datur.
Film “Boleslaus the Brave” — relations between
the Polish People’s Republic and the Church
The article analysis the film entitled “Boleslaus the Brave” (directed by Wojciech
Lesiewicz; produced in 1971, and released in December 1972) as an element of the relations
between the Polish People’s Republic and the Catholic Church — an 11th–century
antagonism of the God’s anointed could have been understood as a historical context of one
of the most important problems of the whole half–century of the People’s Poland. A film
desecration of the status of King Boleslaus the Brave was related to the beginning of the
action in medias res, because the an omission of all the events preceding the conflict made
it much easier to construct an opposition between the early Piast Poland and the
contemporary Church. The film was released almost as if a “posthumous child”: it was
conceived already during the open fight for the souls of people (under Władysław
Gomułka), but was distributed at the beginning of the decade of moral and political unity of
the nation (Edward Gierek).
It is impossible to distinguish the purposes of the film makers, the aims of the
propagandists and reactions of the audience. The first and the second co–formed a
community more divided functionally than ideologically, and the third formed a very
heterogeneous group: Catholics should recognise Stanislaus as a saint martyr and patron of
Poland, while the party people — as a Church dignitary who wanted to rule Poland (in the
same way as the Catholic Church hierarchy wanted to rule the souls of Polish citizens). A
general, although not directly formulated message of the film was: who sided with the
Catholic Church, was against not the Polish People’s Republic itself, but against the Polish
State. And on the contrary: who thought himself a patriot, should at least keep the Church
at a distance.
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Teoretyczne podstawy i polityczne reperkusje
rewizjonistycznej metodologii historii.
Główne problemy Le catéchisme révolutionnaire (1971)
François Fureta
Gdy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej trwały obrady Okrągłego Stołu
w hiszpańskim „El País” ukazał się krótki wywiad z François F u r e t e m1 pod tytułem „Zakończyła się rewolucja francuska”. Francuski historyk twierdził w nim,
że rewolucja zakończyła się nie w momencie, kiedy jej uczestnicy złożyli broń,
ale dwieście lat później, gdy około roku 1989 wyczerpał się „ideał rewolucyjny
polegający na przejęciu władzy państwowej w celu realizacji kolektywnego ideału”. Wraz z jego końcem dwustuletni spór republikanów z konserwatystami stał
się bezprzedmiotowy, krytyka porewolucyjnego społeczeństwa burżuazyjnego zaś
straciła na znaczeniu, ponieważ koniec XX w. stał się świadkiem rozpowszechnienia prawdziwego owocu rewolucji francuskiej — społeczeństwa demokratycznego
„opartego na wolności jednostek, gwarancji praw jednostek i w konsekwencji na
konstytucji państwa, która je poręcza”. Sens działań Gorbaczowa oraz przemian
w bloku wschodnim tkwił w wychodzeniu z czasu porewolucyjnego, porzuceniu
„kolektywnego ideału” i rekonstytuowaniu „jednego i stabilnego ciała politycznego obok zatomizowanego społeczeństwa jednostek”.
Oddziaływanie rewolucji w dziedzinie idei i społecznych wyobrażeń stanowi
zatem źródło tak zdefiniowanej europejskiej, ale przede wszystkim francuskiej
nowoczesności. Dlatego zakończenie sporów rozpoczętych przez rewolucję nieprzypadkowo miałoby się zbiegać z zaprowadzeniem we Francji trwałego demokratycznego ładu. Dotąd francuska rzeczywistość polityczna dwóch Cesarstw,
pięciu Republik, Restauracji Burbonów oraz monarchii lipcowej była genetycznie
niestabilna. Rewizja historii wydarzeń lat 1789–1799, którą zapoczątkował Furet

F. F u r e t, La Revolución Francesa ha terminado, „El País”, 26 lutego 1989, <http://elpais.com/
diario/1989/02/26/cultura/604450803_850215.html> [dostęp: 29 czerwca 2015].
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swoim artykułem „Le catéchisme révolutionnaire” z 1971 r.2, była ściśle związana
z krytyką poprzednich 200 lat historii politycznej Francji. Próba zmierzenia się
z jej problemem — z dziedzictwem rewolucji francuskiej i pytaniem o jej prawdziwy koniec — stanowiła polityczny wymiar szkoły rewizjonistycznej.
Ogólne pytanie o polityczny aspekt metodologii historii leży u podstaw niniejszego artykułu. Przyjrzę się w nim okolicznościom powstania historiografii rewizjonistycznej na przykładzie wspomnianego tekstu Fureta, który potraktuję jako
źródło. Perspektywa socjologii nauki pozwoli przedstawić spór rewizjonistów
z reprezentantami dotychczas dominującej marksistowskiej egzegezy rewolucji
jako problem historyczny. Dzięki temu będę mógł wskazać jego polityczną stawkę,
czyli rewizję jakobińskiej tradycji, podjętą w łonie krytyki „totalitaryzmu” i związanego z nim lęku przed biurokratyczną, wzmocnioną władzą państwową Związku
Radzieckiego.
Jednym z zamierzonych skutków rewizjonizmu było wyparcie historii społecznej przez historię polityczną. Oczywiście nie może tu być mowy o historii politycznej w najprostszym sensie chronologii walk o władzę, która wolna od teoretycznej
podstawy mogłaby zrodzić książkę, ale nie całą historiografię z własną metodą
analizy i interpretacji olbrzymiego materiału źródłowego. Dlatego zapytajmy,
jakie rozumienie polityczności umożliwiło zrelatywizowanie historii społecznej
przy jednoczesnym wchłonięciu historii intelektualnej — dwóch dotychczas najważniejszych metod badania wydarzeń końca XVIII w. we Francji — a zarazem
doprowadziło do „rozbrojenia” rewolucji francuskiej i odcięcia się Francuzów od
dwustuletniego źródła sporów.
Teza tego artykułu brzmi: serce rewizjonistycznego ujęcia polityczności stanowi otwarcie badań nad formalnym porządkiem dyskursu politycznego. W tym
punkcie metodologia historii splata się z jej filozoficzną podstawą, w niej bowiem
osadzone jest pisarstwo Fureta i rewizjonistów, a szczególnie w ówcześnie modnych pracach Michela F o u c a u l t a, zwłaszcza jego „Archeologii wiedzy” (1969).
Na język polityczny składają się treści gospodarcze, ideologia antyszlachecka,
narodowa lub egalitarna. Staje się on przedmiotem analizy jako dyskurs, jeżeli
ujmuje się rządzące nim, wewnętrzne, formalne prawa: wyłaniania się instytucji i praktyk, które mogą go wypowiadać, antagonizowania stron, demonizowania („spisek”) lub uświęcania („regeneracja”, „rewolucja”) pojęć. Tak rozumiana
mowa polityczna albo dyskurs nie daje się racjonalnie uprawomocnić przez idee lub
interesy grupowe, ponieważ to raczej on sam je wytwarza. W świetle tej rewizjonistycznej analizy języka politycznego rewolucji podważona zostaje ekonomiczno–
społeczna legitymacja jakobińskiej władzy rewolucyjnej, ponieważ zakłada się, że
nie da się jej wypowiedzieć i jednocześnie zachować czystych intencji.

Idem, Le catéchisme révolutionnaire, „Annales. Histoire, Sciences Sociales”, t. XXVI, 1971,
nr 2, s. 255–289.
2
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Głównym celem tego tekstu jest pogłębiona interpretacja argumentacji Fureta
zawartej w jego przełomowym artykule. Wykorzystam tę okoliczność, by przyjrzeć się polemikom toczonym w ramach rewizjonizmu dotyczących wybranych
problemów z historii rewolucji francuskiej: kwestii buntów chłopskich, istnienia
klasy burżuazyjnej oraz kulturowych źródeł rewolucji. W odniesieniu do tych kwestii spróbuję opisać punkty sporne pomiędzy „marksistowską” historią społeczną
oraz jej rewizjonistyczną krytyką, a także przedstawić zarys współczesnego stanu
badań.
Furet przeszedł intelektualny szlak marksistowskiego rewizjonisty drugiej
połowy XX w. Jako młody człowiek wstąpił w roku 1949 do Francuskiej Partii
Komunistycznej. Opuścił ją po XX Zjeździe KPZR, ale wcześniej związał się zawodowo z tygodnikiem „France Observateur” założonym przez Jeana–Paula Sartre’a
i byłych publicystów „Combat” oraz z CNRS (Le Centre National de la Recherche
Scientifique). Tam pod kierunkiem związanego z „Annales” Ernesta L a b r o u s s e’ a
podjął badania historii społecznej przedrewolucyjnego Paryża3. Po kilkunastu latach
wydawnictwo Hachette złożyło Furetowi oraz Denisowi R i c h e t o w i propozycję
opublikowania ilustrowanej historii rewolucji francuskiej4.
Książka rzuciła wyzwanie dominującej wówczas we Francji marksistowskiej
szkole historii rewolucji francuskiej, ponieważ przedefiniowała rolę jakobinów
i mas miejskich. Rządy terroru miały stanowić nie naturalną konsekwencję rewolucji, ale odejście (dérapage) od zrównoważonego procesu modernizacji, zapoczątkowanego przez intelektualistów jeszcze przed rokiem 1787. W 1971 r. Furet
publikuje w „Annales” polemiczny „Le catéchisme révolutionnaire” — nazwany
tak być może w ironicznym nawiązaniu do „Katechizmu rewolucjonisty” Siergieja
Nieczajewa opublikowanego we Francji dokładnie sto lat wcześniej w 1871 r.
Autor identyfikuje w artykule główne tezy marksistowskiej historiografii i poddaje je krytyce. W 1978 r. opublikował podstawowe dla rewizjonizmu „Penser la
révolution française”5, gdzie sformułował pozytywny model interpretacji rewolucji francuskiej. Obchody dwusetnej rocznicy rewolucji francuskiej przebiegły już
pod znakiem rewizjonistycznej jej krytyki oraz krytyki stanu francuskiego życia
publicznego ukształtowanego w jej następstwie6.

C. P r o c h a s s o n, François Furet, the Revolution and the Past Future of the French Left,
„French History”, t. XXVI, 2012, nr 1, s. 96.
4
D. R i c h e t, F. F u r e t, La révolution française, Paris 1965.
5
Książka składa się dwóch części — pierwszej zatytułowanej „La révolution française est terminée”, przetłumaczonej na polski i osobno wydanej jako: F. F u r e t, Prawdziwy koniec rewolucji fran
cuskiej, tłum. B. J a n i c k a, Kraków 1994, oraz drugiej, „Trois histoires possibles de la révolution
française”, na którą składają się dwa eseje o Tocqueville’u i Augustinie Cochin, a także nieco rozszerzona wersja „katechizmu rewolucjonisty”.
6
M. Vo v e l l e, Reflections on the Revisionist Interpretation of the French Revolution, tłum.
T. T a c k e t t, E. T u t t l e, „French Historical Studies”, t. XVI, 1990, nr 4, s. 749; obok licznej litera3
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Historiografia krytyczna wobec tradycyjnej historii społecznej rewolucji
francuskiej rozwijała się od lat pięćdziesiątych XX w. również w krajach anglosaskich, do jej najbardziej wpływowych reprezentantów należy zaliczyć Alfreda
C o b b a n a i George’a V. T a y l o r a. Jednak to na gruncie francuskim rozwinął
się rewizjonizm o szerszej perspektywie metodologicznej i filozoficznej. Jego podstawowe założenia dają się wyczytać z „Katechizmu rewolucjonisty”.
Główne tezy Fureta — przez cały okres swojego rozwoju przechodzące pewne
modyfikacje — można podzielić na część negatywną, krytyczną wobec interpretacji marksistowskiej, oraz pozytywną. Obie przebiegają wzdłuż trzech osi: pytań
o prymat ekonomii nad polityką i stosowny paradygmat analizy historycznej,
o dziejową interpretację oraz o współczesną tożsamość i obecność rewolucji
francuskiej.
część destruktywna

część konstruktywna

interpretacja
dziejowa

krytyka rewolucji jako przejścia pomiędzy rewolucja francuska jako wydarzenie, histodużymi jednostkami dziejowymi: z feuda- ryczna osobliwość
lizmu do kapitalizmu

analiza
historyczna

krytyka rewolucji francuskiej jako części rewolucja francuska jako wydarzenie poli
procesu ekonomicznego, motywowanego tyczne, motywowane przez ideologie
przez materialne interesy

tożsamość
współczesna

krytyka subiektywizacji rewolucji fran- obiektywizacja rewolucji francuskiej oraz
cuskiej i przenoszenia treści ówczesnych wykształconych przez nią a współcześnie
konfliktów we współczesność
rozwiniętych form polityzacji

Pierwszy sprzeciw Fureta dotyczy historiografii „finalistycznej”7. Jej sedno
stanowi dedukcyjne myślenie o historii, w którym partykularne, zebrane w statystyczne serie dane źródłowe są subsumowane pod ogólne dziejowe kategorie:
np. „feudalizm”, „kryzys XVIII w.” lub „walka klas”. Poszczególne wątki z historii rewolucji francuskiej zostają wyjaśnione za pomocą apriorycznych kategorii,
które zostają założone na wstępie i które porządkują rozproszone fakty historii
społecznej i jednoczą je w ciąg przyczyn i następstw. Dlatego przeszłość może
być postrzegana na wyższym planie pojęć dziejowych jako pochód w kierunku
swojego celu — przyszłości, w której się wypełnia. W tym sensie marksistowska interpretacja widziałaby w rewolucji francuskiej rytuał przejścia pomiędzy
dwiema ogólnymi koherentnymi całościami — feudalizmem i kapitalizmem. Same
turbulencje rewolucji byłyby tylko asystą w dziejowym procesie, którego koło
zamachowe stanowił „kryzys” końca XVIII w. Furet zarzuca swoim przeciwnikom, których nazywa „nowymi teologami”, myślenie opatrznościowe, zgodnie
tury specjalistycznej vide zwłaszcza S. S c h a m a, Citizens: A Chronicle of the French Revolution,
New York 1989.
7
F. F u r e t, Le catéchisme révolutionnaire, s. 261.
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z którym rewolucja i przemiana stosunków społecznych byłaby jedyną możliwą
przyszłością schyłku ancien régime’u8.
„W rzeczywistości — pisze Furet — ani marksistowska konceptualizacja
oparta na formach produkcji, ani interpretacja walki klas przejmującej uczestników wydarzenia nie dają się pogodzić z krótką periodyzacją rewolucji francuskiej,
z przedziałem chronologicznym lat 1789–1799 lub 1789–1794”9. Jego argumentacja podąża tym samym tropem, co rewizjonizm anglosaski dążący do wysubtelniania obrazu społecznego przed– i porewolucyjnej Francji. Po pierwsze nie da się
mówić o stosunkach feudalnych w osiemnastowiecznej Francji, którą cechowało
zróżnicowanie struktur oraz form własności mających miejscami charakter stricte
kapitalistyczny. Z drugiej strony — twierdzi Furet — w XIX w. nie dokonała się
głęboka przemiana gospodarcza kraju, którego ekonomia wciąż była opartego na
uprawie rolnej. Badania nad gospodarką porewolucyjnej Francji podważały twierdzenie, że wydarzenia lat 1789–1794 otwarły na oścież drzwi kapitalizmowi10.
Po drugie rewizjoniści podjęli krytykę rewolucji burżuazyjnej jako pojęcia
opisującego przyczyny i cele poruszeń społecznych. Czysta analiza ekonomiczna
miałaby ukazywać różnorodne, rozproszone i izolowane społeczeństwo francuskie,
którego fragmentów nie da się zsyntetyzować w ogólne klasy społeczne pod etykietą „burżuazji” lub „szlachty”11. Furet akcentował ruchliwość społeczną, kupowanie urzędów i mieszanie się stanów, przywiązanie do ziemi i innych wyznaczników
prestiżu zamiast kumulacji kapitału. Refleksja nad tymi zjawiskami doprowadziła
jego i innych rewizjonistów do wniosku, że w XVIII w. nie ukonstytuował się
jednoznaczny interes klasowy mieszczaństwa, a więc to nie on był motorem rewolucyjnych przemian. Skoro lokalnych i rozproszonych danych ekonomicznych nie
da się zebrać w ogólne wyjaśnienie ich natury, historia społeczna nie jest wystarczająca dla opisu historii rewolucji.
Trzecim punktem krytyki jest subiektywizacja rewolucji we współczesnym
momencie historycznym. Większa część retorycznej energii „Le catéchisme révolutionnaire” wycelowana jest w polityczne motywacje historyków marksistowskich.
Furet wychodzi od ich zarzutów „antynarodowości” rewizjonizmu12 i pokazuje
uwikłanie swoich przeciwników we współczesne podziały. Identyfikuje interes
marksistów, by historia rewolucji stała się jej „upamiętnieniem”, czyli by akcentowała „dynamikę momentu założycielskiego oraz jego obietnic, jakie mają się

8

Ibidem, s. 263, 279–282.
Ibidem, s. 279.
10
G.V. T a y l o r, Types of Capitalism in Eighteenth–Century France, „English Historical Review”,
t. LXXIX, 1964, s. 478–497; idem, Noncapitalist Wealth and the Origins of the French Revolution,
„The American Historical Review”, t. LXXII, 1967, nr 2, s. 469; A. C o b b a n, The Social Interpretation
of the French Revolution, Cambridge University Press 1999.
11
F. F u r e t, Le catéchisme révolutionnaire, s. 262–277.
12
Ibidem, s. 256.
9
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dopiero spełnić”13. W ten sposób staje się możliwe wartościowanie z jej perspektywy współczesnej rzeczywistości politycznej. Owa tendencja do idealizowania
nigdy do końca nieurzeczywistnionej rewolucji przybrała jedną szczególnie istotną
postać polegającą na uznaniu bolszewików za dziedziców rewolucji 1789 r., którzy
spełnią jej obietnice14. Tę formę „finalistycznego” myślenia o rewolucji francuskiej Furet uważa za szczególne zagrożenie dla obiektywnego badania historii15.
Główne punkty pozytywnego programu rewizjonizmu leżą na przeciwnych
stronach tych samych osi. Dziejowemu sensowi Furet przeciwstawia interpretację
w kluczu jednostkowego wydarzenia, które nie daje się opisać wyłącznie w skali
wielkich procesów. W rewolucji jest pewna wyjątkowość, nieciągłość, która polega
na tym, że od roku 1789 zburzeniu ulegają dawne instytucje, a wyłaniają się nowe
mechanizmy rządzące biegiem wypadków. Wiek XVIII jest niezbędny dla zrozumienia genezy rewolucji i treści jej postulatów, ale sam jej wybuch całkowicie
zmienił sytuację historyczną, a dalsze wydarzenia są zrozumiałe dopiero w świetle jej dynamiki wewnętrznej. W tym punkcie leży różnica pomiędzy Furetem
a Alexisem de Tocqueville, który ujął tylko stronę „ciągłości” politycznej historii
ancien regime’u i rewolucji16.
Po drugie rewolucja francuska była wydarzeniem politycznym. U jego przyczyn leżała próżnia władzy późnego ancien regime’u, spowodowana niesprawnością rządów Ludwika XVI, w którą w sposób gwałtowny wniknęły nowe,
upodmiotowione w ten sposób grupy ludności. Stany Generalne, powstawanie
klubów i wzrost wpływu środowisk do tej pory nieuczestniczących we władzy
utworzyły nowe struktury, w których możliwe było prowadzenie debaty publicznej, a kolejne traumatyczne wydarzenia rewolucji wyznaczały zwroty w jej treści.
Wspomniana wyżej jednostkowość, niepowtarzalność rewolucji polegała zatem na
uruchomieniu nowego porządku dyskursu politycznego. Wykorzystał egalitarną
ideologię rewolucyjną i ideę legitymizującej woli ludu, ale nie był z nimi tożsamy.
Prawa, którymi się rządzi, powinny zostać zbadane17.
W ten sposób rewizjoniści odsuwają marksistowską aporię: jaki jest związek
tego, co dziejowi aktorzy mówią, z tym, co robią? Jaka jest relacja płaszczyzny
podmiotowego formułowania własnych interesów przez grupy współtworzące
rewolucję z ich obiektywnymi, dziejowymi funkcjami i celami, których realizację popychają do przodu? Furet proponuje, by zamiast pytać o to, co dzieje
się w rewolucji lub co ludzie robią i mówią, zapytać o to, w jaki sposób się to
odbywa. Jak tworzą się nowe przestrzenie działania i wymiany opinii? Gdzie przebiega wspólnota dyskusji, jak konstruowany jest polityczny wróg? Jakie powstają
13
14
15
16
17

Ibidem, s. 257.
Ibidem, s. 258–259.
Ibidem, s. 259–260.
F. F u r e t, Prawdziwy koniec rewolucji, s. 23–37.
Ibidem, s. 38–56.
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pola publicznej debaty, gdy stare instytucje leżą w ruinie? W jaki sposób włączają
w obieg pewne obrazy, ideologie i pojęcia?
Chociaż dziedzictwa rewolucji francuskiej nie da się wypłacić w bieżącej,
współczesnej walce politycznej, to z niego wypływają formalne ramy dwudziestowiecznej polityczności. Jej treść i punkty sporne są zmienne, ale „kultura demokratyczna”18, czyli dopuszczalne granice walki politycznej zostały według Fureta
wykute na pierwszym etapie rewolucji francuskiej i stanowią jej prawdziwy owoc.
Dojrzał dopiero wtedy, kiedy pod koniec XX w. Francja odsunęła groźbę zawłaszczenia demokratycznej legitymacji przez jedną formację polityczną. „Ochłodzenie”
historii rewolucji polegało również na wygaszeniu konfliktów ciągnących się aż do
lat osiemdziesiątych, gdy Francuzi uzyskali wreszcie ustrojową i społeczną stabilizację19. Dlatego rewolucja jest obecna współcześnie, ale nie w sporach, które
zapoczątkowała, tylko w obiektywnej, politycznej formie, która je umożliwiła.
Nowa historia rewolucji francuskiej ukształtowała się we Francji w dyskusji
z konkretnymi stanowiskami reprezentowanymi przez dające się precyzyjnie określić środowisko naukowe. Była to francuska szkoła historii Wielkiej Rewolucji,
której początek łączy się z założeniem w roku 1891 Katedry Historii Rewolucji
Francuskiej objętej przez François A u l a r d a (1849–1928). To właśnie ta szkoła
(a nie marksistowska historiografia w ogóle) stała się prawdziwym przedmiotem
rewizjonistycznej ofensywy Fureta i punktem odniesienia skrojonej na jej miarę
argumentacji. Da się w niej wyróżnić trzy cechy właściwe szkołom naukowym
w wymiarach socjologicznym, metodologicznym oraz instytucjonalnym20.
Pewną grupę francuskich historyków wyróżnia własna tradycja naukowa:
po pierwsze w sensie socjologicznym — w czynnym aspekcie przekazywania. W danym wypadku przekazywania metody i autorytetu historyka rewolucji
bazującego na relacjach mistrz–uczeń: od Aularda poprzez Alberta M a t h i e z a,
Georgesa L e f e b v r e’ a do Alberta S o b o u l a.
Po drugie łączyła ich wspólna tradycja w sensie teoretycznym — w obiektywnym aspekcie treści składającym się na apologetykę rewolucyjną i metodę
historyczną użytkującą klasową analizę społeczną. Przez apologetykę rewolucyjną
rozumiem postawę historyka dążącego do ukazania racjonalności działań głównych aktorów rewolucji, tak by dały się nie tylko wyjaśnić, lecz także zaakceptować. Z kolei szczególna metodologia zakładała prymat warunków materialnych
komponujących się w ogólne, ekonomiczne struktury i możliwość sprowadzenia
do nich zjawisk społecznych innego typu.

18

Ibidem, s. 93–94.
Ibidem, s. 17–19.
20
Na temat socjologicznej krytyki pojęcia „szkoły naukowej” vide M. B u c h o l c, Warszawska
szkoła historyków idei — o potrzebie porządku w myśleniu o historii myśli, „Stan Rzeczy”, 2012,
nr 1 (2), s. 168–185.
19
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Po trzecie owa tradycja wykorzystała instytucjonalną infrastrukturę powstałą
w okolicy stulecia rewolucji. Wykształcona w jej łonie określona interpretacja rewolucji francuskiej mająca swoje reguły konstrukcyjne i punkty orientacyjne zyskała
własne katedry (1891), czasopisma („La Révolution française”, 1881), własnych
profesorów i studentów. Była to szkoła lokalna, choć przez dłuższy czas centralna
dla studiów nad rewolucją. Czerpała autorytet oficjalnego urzędu nauczycielskiego również ze swojej „francuskości”. Była położona w kraju, w którym duch
rewolucji wciąż się unosił oraz instytucjonalnie związana z Sorboną oddaloną
o dwa kilometry od ogrodu Tuileries, gdzie do 1798 r. obradowało Zgromadzenie
Narodowe.
Fakt lokalności tej szkoły połączony z merytoryczną samowystarczalnością
stał się przyczyną odseparowania od badań prowadzonych w innych krajach21.
Dotyczyło to nawet Alfreda Cobbana, który przypuścił pierwszy, słynny atak na
założenia koncepcji „rewolucji burżuazyjnej” w wykładzie z roku 1954 i książce
wydanej dziesięć lat później, lecz który pozostał nieznany we Francji. Przez
pewien czas podobnie rzecz miała się z George’em V. Taylorem kontynuującym
linię Cobbana. Świadczy o tym choćby bibliografia wielotomowego, podstawowego dzieła Soboula „Cywilizacja i francuska rewolucja” z 1970 r., która nie
zawiera ani jednej pozycji w języku angielskim czy niemieckim. Z drugiej strony
to za pośrednictwem Soboula francuska historiografia zapoznała się z rosyjskojęzycznymi publikacjami Anatolija A d o na temat ruchu chłopskiego w rewolucji
francuskiej22. Furet był jednak pierwszym, który nawiązał intelektualny kontakt
z historykami anglojęzycznymi. Mylne przekonanie o rzekomym umiędzynarodowieniu i ponadnarodowej jednolitości zachodniej nauki krzewi się zapewne na tej
samej glebie, co imperatyw jej doganiania. Odrzucenie łączącego te sentymenty
przeświadczenia o publicznym dialogu społeczności uczonych rzuca światło na
lokalny, francuski kontekst rewizjonizmu Fureta.
Możemy wyciągnąć stąd dwa wnioski. Po pierwsze krytyka dominującej
w latach siedemdziesiątych szkoły historii rewolucji podważyła zasadność historii
ekonomicznej i historii społecznej w ogóle, ponieważ jej ostatnie znane wcielenie
było zakrzepłe w lokalnych, historiozoficznych aksjomatach. Po drugie otwarcie nowej problematyki dyskursu politycznego rewolucji nie wiązało historyka
w przeszłe spory, lecz proponowało uzupełnienie „ślepych plamek” dawnego paradygmatu i napisanie historii obiektywnej. Krytyka rewizjonistyczna zrodziła się
w łonie marksizmu, ale przedmiot badań przeniosła poza jego obręb.

A Critical Dictionary of the French Revolution, red. F. F u r e t, M. O z o u f, Harvard University
Press 1989 (Academic History of the Revolution), s. 882–883.
22
A.V. A d o, Krestianskoje dwiżenije wo Franciji wo wriemia Wielikoj burżuaznoj rewoliciji kon
ca XVIII wieka, Moskwa 1971. Vide również T.C.W. B l a n n i n g, The French Revolution: Class War
or Culture Clash?, London 1998, s. 63–65.
21

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

TEORETYCZNE PODSTAWY I POLITYCZNE REPERKUSJE

713

Sedno politycznego wymiaru historiografii rewizjonistycznej leży w tym, że
rewolucja francuska stanowiła i stanowi serce francuskiej tożsamości narodowej.
Naukowa i zarazem publiczna refleksja nad treścią i znaczeniem wydarzeń lat
1789–1799 nie dotyczyła zamkniętej, historycznej przeszłości, ale teraźniejszego
dziedzictwa. Pytania o korzenie francuskiej nowoczesności wzmogły się w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy polityczna formacja czerpiąca z niej
życiodajne soki, czyli jakobińska lewica intelektualna, upatrująca swojej reprezentacji w Związku Radzieckim, zaczęła objawiać znamiona zatrutego owocu.
Dlatego krytyka klasycznej interpretacji rewolucji francuskiej podjęta przez Fureta
była jednocześnie krytyką francuskiej nowoczesności.
Interesującym kontrapunktem do krytyki rewizjonistycznej jest pytanie już
dwudziestopierwszowieczne, dlaczego Furet dla historii i Pierre B o u r d i e u
dla socjologii byli ostatnimi z wielkich francuskich intelektualistów XX w.23?
Współczesne postawienie takiego problemu — niezależnie od tego, czy uważamy
go za zasadny — zdradza przekonanie, że dobiegła końca pewna formacja społeczna kształtująca życie publiczne i intelektualne nad Sekwaną. Jeśli Furet odegrał swoją rolę w ukształtowaniu takiego samopoczucia dzisiejszych Francuzów, to
wiąże to spadek znaczenia intelektualistów z rewizją historii rewolucji francuskiej.
Otóż ostatnim wielkim gestem intelektualistów francuskich była ich samokrytyka. Podejmując lustrację swoich rewolucyjnych źródeł, w części swojej własnej
historii politycznej dostrzegli totalitarne zagrożenie (jakobinizm), w innej początek społecznych podziałów (republikanizm i kontrrewolucja). Zapragnęli odciąć
się od tych korzeni za wyjątkiem cząstki, której Francja nigdy nie posiadła: ideału
stabilnej demokracji przedstawicielskiej gwarantującej obywatelskie wolności.
U podstaw rewizji francuskiej nowoczesności leżało skojarzenie jej ze
Związkiem Radzieckim, który czerpał z tego samego rezerwuaru idei równości,
wolności, braterstwa i postępu. Jeszcze w latach czterdziestych i pięćdziesiątych
XX w. duża część lewicowych przedstawicieli inteligencji francuskiej była zgodna
w tym, że zrodzona we Francji tradycja jakobińska najpełniej jak dotąd została
wcielona w rewolucji październikowej 1917 r.24 Powstały w jej skutku ZSRR
zaczął ulegać stopniowej degeneracji, jednak zdążył wytyczyć szlak na przyszłość. „Rosja była świadkiem komunistycznego przełomu, Francja poprowadzi go
w dojrzałość”25.

D. S t e i n m e t z –J e n k i n s, The French Revolution is not over, „Prospect Magazine”, marzec
2014, <http://www.prospectmagazine.co.uk/arts–and–books/francois–furet–prochasson–perry–anderson>
[dostęp: 13 lipca 2015], gdzie cytuje Perry’ego Andersona i Christophe’a Prochassona.
24
S. K h i l n a n i, Arguing Revolution: The Intellectual Left in Postwar France, Yale University
Press 1993, s. 125–128.
25
M. B r i o n n e, Ni zero, ni infini, „Esprit”, maj 1946, s. 701, cyt. za: T. J u d t, Historia nie
dokończona. Francuscy intelektualiści 1944–1956, Warszawa 2012, s. 167. Cf. ibidem.
23

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

714

MACIEJ SZUMOWSKI

Skojarzenie dwóch rewolucji zrodziło się w toku przewrotu bolszewickiego
i było wykorzystywane przez Lenina i Trockiego, ale przejęli je również francuscy
historycy26 i publicyści27. Fakt, że ZSRR wydawał się krewniakiem rewolucji francuskiej, że był niejako częścią francuskiego życia politycznego, generował szereg
napięć. Nie tylko zmuszało to Francuską Partię Komunistyczną oraz inne środowiska lewicowe do ustosunkowania się wobec działań państwa, z którym łączyło
je wspólne pochodzenie. Współczesna Rosja była odbierana jak obraz — na dobre
i na złe — realizacji rewolucyjnych postulatów. Stanowiła zatem również przestrogę lub obietnicę tego, czym Francja — wyrastająca z tego samego rewolucyjnego korzenia — może się stać w przyszłości.
Tony J u d t poświęcił „Czas niedokonany” brakowi politycznej odpowiedzialności tych francuskich intelektualistów, którzy w latach czterdziestych i pięćdziesiątych afirmowali działania władz radzieckich. Według niego, po referacie
Chruszczowa konsekwentne odejście od idei komunistycznej podjęło niewielu, jak
Albert Camus w sporze z Jeanem–Paulem Sartrem oraz Raymond A r o n28. Zgodnie
z Christophem P r o c h a s s o n e m i Sunilem K h i l n a n i m dopiero w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych krytyka ZSRR zaczęła wyostrzać podziały
w społeczeństwie francuskim. Zwłaszcza interwencja w Czechosłowacji w 1968 r.
podważyła zaufanie socjalistów do państwa radzieckiego. Antyimperializm był
dominującym stanowiskiem pośród intelektualistów kraju, który jeszcze kilka lat
wcześniej uwikłany był w wojnę z Algierią i który od kilkunastu lat prowadził
politykę dekolonizacyjną. Prawdziwą burzę rozpętała jednak dopiero publikacja
w 1975 r. Sołżenicynowskiego „Archipelagu GUŁag”29. Ujawnienie zorganizowanego aparatu represji sterowanego odgórnie i współdziałającego z ogromną biurokratyczną maszyną wywołał francuską lewicę do odpowiedzi. Tylko komuniści
z Francuskiej Partii Komunistycznej utrzymali poparcie dla Związku Radzieckiego,
zbywając rewelacje Sołżenicyna jako fałszerstwa.
Natomiast socjaliści byli zgodni w potępieniu ZSRR. Ich krytyka była zbudowana wokół pojęcia „totalitaryzmu”. Termin ten został ukuty już w latach dwudziestych XX w., lecz do francuskiego języka politycznego wszedł dopiero w latach
pięćdziesiątych za sprawą Raymonda Arona i innych intelektualistów liberal-

26

„Jakobinizm i bolszewizm są dwiema bliźniaczymi dyktaturami, zrodzonymi z wojny domowej
i wojny zewnętrznej; dwiema dyktaturami klasowymi, posługującymi się tymi samymi środkami —
terrorem, rekwizycją oraz podatkami, przedstawiającymi w ostatecznym rozrachunku ten sam cel:
przekształcenie społeczeństwa. Lecz nie jedynie społeczeństwa rosyjskiego albo francuskiego, ale
społeczeństwa światowego” (A. M a t h i e z, Le Bolchevisme et le Jacobinisme, Paris 1920 (Librairie
de „l’Humanité”), s. 3–4, cyt. za: F. F u r e t, Le catéchisme révolutionnaire, s. 258).
27
C. P r o c h a s s o n, François Furet, s. 109–111.
28
T. J u d t, Brzemię odpowiedzialności: Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty,
Warszawa 2014.
29
S. K h i l n a n i, Arguing Revolution, s. 128–136.
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nych30. O ile wcześniej pojęcie „totalitaryzmu” oznaczało określoną formę państwowości, w której wszystko to, co prywatne, stawałoby się publiczne, o tyle jego
zakres znaczeniowy się upłynnił31. Termin „totalitaryzm” zaczyna być używany na
określenie każdego ustroju z silnym centralnym aparatem władzy, z rozbudowanym systemem biurokratycznym, z wielopiętrową, pionową strukturą decyzyjną,
którego rząd uzasadnia swoją politykę pewnym „kolektywnym ideałem”. Służy za
ogólną kategorię obejmującą „rozmaite współczesne niebezpieczeństwa grożące
społeczeństwu otwartemu”32.
Inne przykłady stanowisk „antytotalitarnych” dają ugrupowania związane
z lewicą maoistyczną. Przypadek „Grupy walki o prawa więźniów” (Group d’infor
mation sur les prisons) dobrze pokazuje tendencje sprzeciwu wobec kontrolującej
funkcji aparatu państwowego w ogólności. Powstała z inicjatywy takich osób jak
filozof Michel Foucault, Jean–Marie D o m e n a c h, redaktor czasopisma „Esprit”
oraz historyk Pierre V i d a l – N a q u e t. Jej twórcy stawiali sobie za cel „oddanie
głosu więźniom”, aby ci uzyskali podmiotowość i odmienili od wewnątrz francuski system penitencjarny. W opozycji do „jakobińskiego” projektu odnowy społecznej i kontrrewolucyjnych planów odzyskania centralnej kontroli nad państwem
podnosili oni postulaty horyzontalnej samorządności (autogestion) oraz upolitycznienia szerokich mas społecznych33. Radykalizm wyżej wymienionych był ponadprzeciętny, ale symptomatyczny dla odwrotu intelektualistów od dotychczasowych
nurtów życia publicznego.
Krytyka jakobinizmu i skojarzonego z nim totalitaryzmu doprowadziła nie
tylko do zróżnicowania stanowisk w łonie intelektualistów. Ich drogi zaczęły rozchodzić się również ze ścieżkami elity politycznej, z którą do tej pory przenikali się
i współgrali. Unia Lewicy (w której skład weszła Partia Socjalistyczna, Francuska
Partia Komunistyczna oraz Lewicowa Partia Radykalna) i prezydentura François
Mitteranda w latach osiemdziesiątych były okresem wielkiego rozczarowania
intelektualistów, w których oczach unia socjalistów z komunistami wspierającymi
Związek Radziecki była jednoznacznie kompromitująca dla tych pierwszych34.
„Liberation”, „Esprit” i „Le Nouvel Observateur” podjęły najostrzejszą krytykę
francuskiej rzeczywistości politycznej, w której pomimo roku 1968 do władzy
dochodzą ugrupowania o życzliwym stosunku do Związku Radzieckiego.
Popularność pojęcia „totalitaryzmu” jest istotna dla zrozumienia francuskiego rewizjonizmu. Jego krytyka zasugerowała odczytanie źródła zagrożeń dla
M.S. C h r i s t o f f e r s o n, An Antitotalitarian History of the French Revolution: Francois
Furet’s “Penser la révolution française” in the Intellectual Politics of the Late 1970s, „French
Historical Studies”, t. XXII, 1999, nr 4, s. 559–560.
31
T. J u d t, Brzemię odpowiedzialności, s. 202–205.
32
Ibidem, s. 202.
33
M.S. C h r i s t o f f e r s o n, An Antitotalitarian History, s. 561–567.
34
Ibidem.
30
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społeczeństwa otwartego w rewolucyjnym jakobinizmie i jego tradycji — a więc
w sercu nowoczesnej francuskiej wspólnoty. Stąd historia społeczna, która jakobińską ideologię władzy ludowej zamiast dekonstruować, brałaby za dobrą monetę,
uprawomocniając ją i pisząc jej apologię, stała się problemem nie tylko naukowym, lecz także politycznym.
Argumentacja historyczna rewizjonizmu, do której przechodzę, nabrała zatem
dużego impetu polemicznego i publicystycznego35. Furet wykuł ostrze swojej
krytyki w taki sposób, by zyskało dwa końce. Pierwszy przeciwko francuskim
intelektualistom, a drugi przeciwko pewnej interpretacji rewolucji francuskiej,
legitymizującej złą sprawę, której część z nich służyła.
Główne punkty polemiki „Le catéchisme révolutionnaire” dotyczą kwestii
reakcji feudalnej i antyszlacheckiej rewolucji chłopskiej, pytania o istnienie klasy
„burżuazji” u schyłku XVIII w. oraz oświeceniowych źródeł rewolucji. Pierwszemu
z nich przyjrzę się bliżej.
Istnieje różnica pomiędzy wyczerpującym i źródłowym badaniem przez
Lefebvre’a sytuacji chłopów a operacją historiograficzną Soboula, która polega
na przetworzeniu danych archiwalnych na ogólniejsze statystyczne struktury ekonomiczne, a następnie na wkomponowaniu ich w ramy marksistowskiej historiozofii. Furet polemizuje z interpretacją Soboula tam, gdzie odnosi się do problemu
wystąpień chłopskich oraz tzw. reakcji feudalnej, czyli wzmożenia obciążeń ekonomicznych spoczywających na producentach rolnych bezpośrednio przed wybuchem rewolucji. Jednak pomimo zdemontowania marksistowskiego schematu
bunty chłopskie domagają się wytłumaczenia. Furet sygnalizuje możliwość innego
modelu, który mógłby zastąpić poprzednie ich wyjaśnienie — analizę politycznego
dyskursu i ideologicznej motywacji.
Wcześniej podejmuje krytykę modelu Soboula, który można przedstawić
w następujący sposób — w drugiej połowie XVIII w. miało miejsce powszechne
spiętrzenie obciążeń ekonomicznych nakładanych na chłopów, któremu towarzyszyły egzekucje dotąd martwych zobowiązań. Podatki wzrastały, grodzone były
ogólnodostępne wcześniej pola, a plony ziemi skupione w rękach nielicznych,
wielkich posiadaczy służyły spekulacjom windującym ceny w górę. Soboul twierdzi, że owe daniny i zobowiązania były ściągane z tytułu zwierzchnictwa senioralnego, a więc wynikały z pozostałości stosunków feudalnych. Ponieważ jednak
przywileje feudalne (Furet zwraca uwagę na nieprecyzjne, zamienne używanie
pojęć „feudalnego” i „senioralnego” przez Soboula) przysługiwały temu, komu
starczyło majątku, by wykupić tytuł szlachecki, wyzysk chłopów zaczynały motywować nietradycyjne stosunki gospodarcze. O ile dawna szlachta ściąganą nadwyżkę zużywała na konsumpcję, o tyle nowa burżuazja kumulowała produkcję na
Vide przede wszystkim pierwszy rozdział „Penser la révolution française”, gdzie autor wyraźnie
wypowiada swoją intencję powiązania historii rewolucji francuskiej ze współczesnym życiem politycznym Francji, F. F u r e t, Prawdziwy koniec rewolucji, s. 9–24.
35
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rynek, wskutek czego „pod płaszczykiem praw feudalnych duch kapitalizmu przenikał wieś”36. Dalszy rozwój kapitalizmu wymagał zniesienia przywilejów i uwolnienia siły roboczej oraz dostępu do ziemi. Według Soboula, rewolucja chłopska
tego właśnie dokonała, podważając stosunki feudalne i umożliwiając ich zniesienie realnie i formalnie przez ustawę z 4 sierpnia 1789.
Furet podważa powyższą interpretację, osłabiając znaczenie praw postfeudalnych w przedrewolucyjnej Francji. Chłopi mieliby nie występować przeciwko
„stosunkom feudalnym”, ponieważ to nie one były źródłem ich niedoli. Pierwszy
argument głosi, że dane o presji fiskalnej nie dają się pogrupować w statystyczne
ciągi37. Skądinąd niebywale skomplikowane powiązania finansowe i administracyjne ancien regime’u, głęboko zróżnicowane według regionów i grup społecznych, mogą zainteresowanemu tym historykowi długo służyć za mocny przyczółek
oporu przed historią serialną. Niemniej Furetowi (i Soboulowi) chodzi o określony punkt tej delikatnej tkanki, to znaczy o zobowiązania wynikające z praw
senioralnych, czyli historycznej pozostałości społeczeństwa feudalnego. Mówiąc
w uproszczeniu, czym innym były świadczenia na rzecz króla i skarbu królewskiego formułowane centralnie różnicowane na poziomie regionalnych intendentur, a czym innym egzekwowane lokalnie. Jeszcze czym innym czynsze z tytułu
różnorodnych form dzierżaw i praw użytkowych — te były ściągane przez najętych zarządców i komorników (na ogół brutalniejszych w działaniach i bardziej
znienawidzonych niż sami właściciele) oraz bezpośrednio przez posiadaczy ziemskich, do których zaliczała się w mniejszej części szlachta krwi, a w większej burżuazja i bogaci chłopi. Czym innym zaś zobowiązania — również podatkowe, ale
nie tylko — względem seniora sprawującego tytularną (a niekiedy również sądową
niższego rzędu) zwierzchność nad swoją domeną38. Każdy z tych trzech stosunków
zależności generował rozmaite antagonizmy.
Furet podważa ekonomiczne podstawy trzeciego z nich, który potencjalnie
mógłby ubrać się w „antyfeudalną” ideologię. Czynsze senioralne w Langwedocji
miałyby zostać zlikwidowane już w XVI w. Opłaty za użytkowanie ziemi (rede
vance) były znikome w Owernii oraz regionie rzeki Sarthe39. Inaczej rzeczy się
miały w Burgundii i Bretanii, gdzie szczególnie dotkliwe dla rolników było
uiszczane w naturze snopowe (champart) stanowiące tylko ułamek senioralnych
obciążeń.
Nierówności pomiędzy poszczególnymi regionami kruszą tezę o powszechnym wzmożeniu ciężarów fiskalnych spoczywających na chłopach. Nawet tam
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A. S o b o u l, La Civilisation et la Révolution française, t. I: La crise de l’Ancien Régime, Paris
1970, s. 90.
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F. F u r e t, Le catéchisme révolutionnaire, s. 264–265.
38
Vide Dictionnaire de l‘Ancien Régime. Royaume de France, XVIe–XVIIIe siècle, dir. L. B é l y,
Paris 2006.
39
F. F u r e t, Le catéchisme révolutionnaire, s. 264.
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— kontynuuje Furet — gdzie te obciążenia się zaostrzyły, nie musiało to prowadzić wprost do obniżenia się poziomu wiejskiego życia. Przynajmniej podatki
uzależnione od wartości ziemi (réels), w przeciwieństwie do stałych kwot spoczywających na osobach (personnels), miałyby dotykać głównie posiadaczy ziemi,
a nie jej biedniejszych użytkowników40. Argumentacja mogłaby podążyć również
torem oceny skutków wzrostu cen w drugiej połowie XVIII w. Ci chłopi, którym
po odłożeniu części plonów na konsumpcję oraz następny obsiew zostawała pewna
nadwyżka na sprzedaż, mogli skorzystać na zwiększaniu się cen chleba uderzających jednak w chłopów bezrolnych. Furet przygotowuje konkluzję, że nie ma
prostego przełożenia między procesami ekonomicznymi a motywacjami wszczynających bunty pracowników rolnych.
Dotąd celem Fureta było pokazanie, że społeczna grupa chłopów nie dawała
się jednoznacznie określić przez zaciskającą się wokół niej obręcz ekonomicznych obciążeń, które wyzwalałyby klasowe antagonizmy. Zmienia na chwilę tok
argumentacji, aby wykazać, że nawet gdyby względna jednolitość takich antagonizmów dała się udokumentować, to ich wektory wymykają się tradycyjnemu
modelowi walki klasowej. Furet stwierdzając ruchliwość społeczną ancien régi
me’u, jednocześnie mówi, że nawet gdy ekonomiczny ucisk obejmował chłopów, to wcale nie szlachtę kreował na ich naturalnego przeciwnika. Właściciele
ziemscy, a tym bardziej rządcy oraz poborcy podatków przeważnie nie należeli do
arystokracji lub seniorii, lecz rekrutowali się z grona bogatych chłopów z wykupionymi tytułami, zamożnego mieszczaństwa, podupadłej szlachty oraz szerokiej
warstwy urzędniczej. „Raczej niż o »reakcji antyarystokratycznej«, czy nie bylibyśmy uprawnieni mówić — jak tego chce Cobban [w artykule z 1964 r. — M.Sz.]
— o zburżuazyjnieniu seniorii? Z tego punktu widzenia opór wiejski przed seniorami może nie być antyarystokratyczny lub »antyfeudalny«, lecz antyburżuazyjny
i antykapitalistyczny”41.
Twierdzenie, że to nadużycia feudalne stanowiły przyczynę wybuchu chłopskiego oporu, wspiera się — pisze Furet — również na pewnej lekturze zeszytów
skarg. Soboul wyczytuje z nich nienawiść chłopów do feudalnych przywilejów.
Zakłada przy tym, że redaktorzy zeszytów byli wierni głosowi ich wspólnot. Nawet
jeśli tak było, to inna, bardziej fundamentalna kwestia domaga się rozstrzygnięcia.
„Czy te teksty powinny być czytane jako świadectwa dotyczące rzeczywistości,
czy jako dokumentacja politycznego stanu ducha oraz ideologii społeczeństwa
francuskiego roku 1789?”42 Zeszyty skarg w dużej mierze zdradzały nienawiść
względem szlachty i stosunków feudalnych, ale czy osoby redagujące te teksty
wiedziały, co mówiły?

40
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Ibidem, s. 265–266.
Ibidem, s. 265.
Ibidem, s. 267.
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Na tym polega propozycja badawcza Fureta — na oddzieleniu porządku faktów, czyli ekonomicznej bazy, od porządku mowy, czyli politycznego dyskursu.
Rzeczywistość ekonomiczna jest niejednoznaczna i nie uzasadnia wystąpień chłopów, ale w cahiers de doleance historyk znajduje dość spójne skargi i roszczenia,
które racjonalizują bunty. Historycy marksistowscy proponowali uzasadnić treść
zeszytów skarg sytuacją materialną chłopów. Furet odrzuca możliwość takiego
wnioskowania i postuluje zajęcie się ideologicznym dyskursem dokumentów politycznych w jego autonomii, w abstrakcji od jego materialnego tła.
Ponieważ autor podważa społeczno–ekonomiczne uzasadnienie społeczno–
ekonomicznych zażaleń chłopów, skłonny jest uznać pewną ich irracjonalność.
Furet tłumaczy ruchy wiejskie objawianiem się w nich naturalnej tendencji do
„doszukiwania się winy ludzi, a nie rzeczy”. Dlatego odpowiedzialnością za
pogorszenie ich sytuacji gospodarczej (na którą mogły mieć wpływ takie obiektywne, nieuświadomione przez nich zjawiska, jak przyrost demograficzny) obarczyli szlachtę i kler, którzy stali się „kozłami ofiarnymi” kryzysu43. Jednakże do
wyłonienia się takiej świadomości politycznej doprowadziły nie ekonomiczne,
lecz ideologiczne i kulturowe uwarunkowania, a także immanentne cechy dyskursu politycznego, jak mechanizm typowania kozła ofiarnego. Furet twierdzi, że
źródła owej świadomości politycznej domagają się zbadania, bo właśnie ona —
a nie zróżnicowana według czasu, miejsca i społecznej pozycji gospodarcza baza
— stanowiła prawdziwy zespół motywacji stojących za buntami chłopskimi.
Można powiedzieć, że francuski rewizjonista otworzył drzwi badaniom
udziału chłopów w rewolucji francuskiej, które unieważniają przedmiotowe odniesienie ich skarg i postulatów, a więc wykluczają prawomocność ideologii rewolucyjnej lub przynajmniej jej apologię. Zagadnienie porządku politycznego dyskursu
wyrzuca poza swój obręb pytania o stosunki społeczne oraz ich ocenę, a zatem
pytania o to, kto i w jaki sposób był odpowiedzialny za ich ukształtowanie lub
jaka była realna skala niesprawiedliwości. W ten sposób uchylona zostaje nie tylko
interpretacja marksistowska, lecz także jakakolwiek moralizująca historiografia.
Zostawmy już kwestię stosunku Fureta do chłopów, wspominając na koniec
tylko o pracy Petera J o n e s a należącego już do innego niż klasyczni rewizjoniści
pokolenia i kręgu naukowego. W swoim studium wydanym w 1989 r.44 podkreśla
potrzebę analizy społeczno–ekonomicznej do badania przyczyn rewolucji wiejskiej. W tym celu przywołuje i uzupełnia dane zebrane już przez Lefebvre’a dotyczące obciążeń fiskalnych oraz kryzysu głodu z lat 1788–1789. Wnioskuje z nich
o jednoznacznym związku przyczynowym pomiędzy wystąpieniami chłopskimi
a stopniowym pogorszeniem sytuacji życiowej mieszkańców wsi w skali pamięci
jednego pokolenia oraz gwałtowną degradacją warunków materialnych bezpośrednio przed wybuchem rewolucji.
43
44

Ibidem, s. 268.
P.M. J o n e s, The Peasantry in the French Revolution, Cambridge University Press 1988.
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Jednocześnie Jones uniemożliwia wysunięcie kontrargumentu z ekonomicznego zróżnicowania francuskiej wsi, ponieważ właśnie nierówności umiejscawia
u podłoża społecznego niezadowolenia. Jest wymownym przykładem, że snopowe
należne seniorowi wynosiło w regionie Beauvaisis pod Paryżem 4% zbiorów,
a w prowincji Lyonnais pięciokrotnie więcej; jest również faktem, że królewski
fiskus, łaskawy dla Bretanii, przeciążał np. rejon Gujenny i Owernii. Ale istotniejsze od tych różnic jest to, że chłopi wiedzieli o tych nierównościach45. Mieli styczność z pracownikami rolnymi i właścicielami ziemskimi z innych wsi lub okręgów,
gdzie obciążenia podatkowe były radykalnie różne.
Sama społeczna siatka nierówności stanie się zrozumiała dopiero — do czego
Jones zdaje się zmierzać — gdy zostanie uzupełniona o aspekt polityczny i ideologiczny. Aby opisać rozprzestrzeniający się bunt oraz jego antyszlacheckie ostrze,
należy przyjrzeć się formom komunikacji i kanałom informacji z dokładnością do
wydawnictw popularnych livres bleus46, każdego societé de pensée, targu, oberży
oraz placu przed kościołem parafialnym. Dyskurs polityczny materializuje się
w ten sposób w formie różnorodnych obszarów, w których może się wyłaniać, ale
jednocześnie zachowuje swoją relatywną autonomię, ponieważ udziela odpowiedzi
na pytania stawiane przez bezpośrednie doświadczenia nierówności społecznych.
Źródłem przywilejów i obszarowej władzy sądzenia i ściągania danin przez seniorów była tradycja społeczna Francji, w której przechowały się pozostałości stosunków feudalnych. Przeszłość była odpowiedzią na pytania o obecną dolę i niedolę
chłopów, które ci podnosili zwłaszcza w latach kryzysu agrarnego. Dlatego wskazanie tradycyjnej arystokracji jako „kozła ofiarnego” zapaści życia wiejskiego
ma swoje podstawy. Jest to „wnioskowanie” formalnie wadliwe, ale posiada konkretne, materialne, niedające się pominąć przesłanki. Sam opis wewnętrznej logiki
antyszlacheckiego dyskursu angażowanego do walki politycznej nie wystarcza —
tu Jones nie zgadza się z Furetem — do zrozumienia buntów chłopskich.
W ten sposób zarysowują się kontury modelu interpretacyjnego służącego
wyjaśnieniu udziału chłopów w rewolucji, który jednoczy historię społeczną
z historią kulturalną. Jednak sproblematyzowanie związków pomiędzy życiem
mieszkańców wsi oraz stosunkami społecznymi, w które byli wplątani, a ich
reprezentacją w przestrzeni dyskursu umożliwiła dopiero krytyka propozycji
Fureta, a wcześniej podważenie przez rewizjonistów jednostronnej interpretacji
materialistycznej.
Otworzyli oni drogę do przedefiniowania jeszcze innego, kluczowego problemu historiograficznego. Z jednej strony „prawdopodobnie żadne inne pojęcie
materializmu historycznego nie było tak ustawicznie atakowane przez własnych

Ibidem, s. 30–59.
R. C h a r t i e r, The Cultural Origins of the French Revolution, tłum. L.G. C o c h r a n e, Duke
University Press 1991.
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sprzymierzeńców, jak pojęcie »burżuazyjnej rewolucji«”47. Jednak spory marksistów wokół jego treści, które opisuje Neil D a v i d s o n, były albo kompletnie
nieobecne w środowisku naukowym Fureta albo w jego opinii unikały postawienia
prawdziwie kłopotliwych pytań. Jego krytyka „rewolucji burżuazyjnej” nie wychodziła z wnętrza teorii marksistowskiej, lecz kwestionowała samą obecność podziału
klasowego, szczególnie klasy burżuazyjnej, w osiemnastowiecznej Francji.
Linia jego argumentacji prowadziła do ukazania wysokiego stopnia zróżnicowania i skomplikowania przedrewolucyjnych relacji społecznych. Nie będę jej referować w całości. Sedno polemiki Fureta tkwi w tym, że dla wyznaczenia dynamiki
społecznych relacji nie wystarczy określenie położenia grup ludności względem
środków produkcji, kapitału, form własności etc. — konieczne jest również podanie wektora ich aspiracji. Innymi słowy — opisanie ruchliwości społecznej, która
umożliwia (lub nie) zrealizowanie materialnych pragnień ludzi. Jeśli zmienimy
ogniskową analizy, dostrzeżemy podziały w obrębie dawnych „klas” pomiędzy
starą szlachtą krwi a parweniuszami lub przenikanie się arystokracji z finansjerą48.
Najbardziej konsekwentne rozwinięcie tej argumentacji stanowi książka Sarah
M a z y „The Myth of the French Bourgeoisie”49. Autorka stawia tezę, że francuska
burżuazja nie istniała. Najczęściej definiowana jest przez negację (ani chłopi, ani
arystokracja), a gdy historycy próbują lepiej ją scharakteryzować, tworzą szereg
podzbiorów (burżuazja rentierska; zawodowa burżuazja prawników, notariuszy
i doktorów; burżuazja rzemieślników i drobnych handlarzy), które przy bliższym
wglądzie nie mają ze sobą wiele wspólnego50. Pojęcie „burżuazji” funkcjonowało
— poza wąskim sensem prawnym tego terminu mającym swoje korzenie jeszcze
w monarchii Kapetyngów — tylko jako negatywny punkt odniesienia społecznego
imaginarium. Już nie chłopstwo, ale jeszcze nie szlachta — burżuazja to grupa
ludzi otaczających się luksusem i zgłaszających pretensje do wyższych sfer51.
Wiąże się to z dwoma istotnymi wątkami współczesnej historiografii rewolucji
francuskiej wywodzącymi się z krytyki marksistowskiej historii społecznej Fureta.
Po wyważeniu rewizjonistycznej tezy o nikłym rozwoju gospodarczym Francji,
sugerowanym przez brak klasycznej (tj. angielskiej) formy rozwoju kapitalizmu
przez industrializację52, ekonomiczny obraz ancien régime’u uległ modyfikacji.
47

N. D a v i d s o n, How Revolutionary Were the Bourgeois Revolutions?, Chicago 2012, s. 10.
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Oxford Handbook of the French Revolution, red. D. A n d r e s s, Oxford University Press 2015, s. 25–
26.
51
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Dominujący dziś — jak utrzymuje Maza i potwierdza Lauren C l a y — paradygmat potwierdza wielki wzrost gospodarczy Francji w ciągu XVIII w., przy czym
byłby to wzrost oparty nie na kumulacji kapitału, lecz na konsumpcji. Trwająca
od dwudziestu lat refleksja nad powstaniem i rozwojem społeczeństwa konsumerskiego we Francji napędzanego wytwarzaniem i gromadzeniem dóbr luksusowych
produkowanych w mnożących się, ale rozproszonych manufakturach, nie oznacza
bynajmniej powrotu do klasycznej historii obiektywnych warunków materialnych.
Przekształca ją w historię reprezentacji stosunków społecznych w posiadanych
i pożądanych dobrach53. Z jednej strony wiele dóbr (również tych, w których marksiści widzieli głównie ich funkcję ekonomiczną) — jak ziemia, tytuł, ale również
ubranie, prywatny lekarz, sofa — zyskuje w nowym paradygmacie znaczenie społecznych dystynkcji. Z drugiej „Wielki Łańcuch Nabytku” wytwarzał nowe, horyzontalne sieci wymiany, względnie egalitarne, stanowiące funkcję społeczeństwa
konsumerskiego i materialną podstawę ideologii równości54.
Drugi wątek to kwestia kulturowych źródeł rewolucji. Oświecenie, które
Soboul nazywał „filozofią burżuazyjną”, nie tylko stanowiło intelektualne źródło
rewolucyjnej ideologii, lecz także — zauważa Furet — było faktem politycznym,
zrównującym szlachtę wersalską z wykształconymi mieszczanami, którzy czytali
te same książki, spierali się o Rousseau, zaczytywali w Wolterze i opłakiwali los
Manon Lescaut. „To nie na frontach dzielących społeczne stany, lecz wewnątrz
wyedukowanego społeczeństwa krok po kroku nabierała kształtu alternatywna
polityczność epoki”55.
Pytanie o kulturowe źródła rewolucji zyskało dzięki rewizjonistom nowy
kształt wykraczający poza klasyczną historię idei56. Nowy sposób stawiania sprawy
— analogicznie jak w przypadku kwestii chłopskiej — domagał się pojednania
ideowej treści z jej materialnymi warunkami poprzez badanie praktyk dyskursywnych. Ideologia potrzebowałaby namacalnego społecznego rusztowania, wyznaczającego „obiektywne ograniczenia”57 pól wypowiedzi, w których mogłaby się

J. D e V r i e s, The Industrious Revolution: Consumer Behavior and the Household Economy,
1650 to the Present, Cambridge University Press 2008; C. J o n e s, The Great Chain of Buying:
Medical Advertisement, the Bourgeois Public Sphere, and the Origins of the French Revolution, „The
American Historical Review”, t. CI, 1996, nr 1, s. 13–40; S.C. M a z a, The Myth of the French
Bourgeoisie, s. 43–53; W.H. S e w e l l, Work and Revolution in France: the Language of Labor from
the Old Regime to 1848, Cambridge University Press 1995.
54
C. J o n e s, The Great Chain, s. 15.
55
F. F u r e t, Le catéchisme révolutionnaire, s. 276–277.
56
Vide zwłaszcza R. K o s e l l e c k, Critique and Crisis: Enlightenment and the Pathogenesis of
Modern Society, MIT Press 2000.
57
Na temat problemów związanych z metodologiczną via media, starającą się uniknąć redukcji
społecznego do kulturowego lub odwrotnie, vide J. D e w a l d, Roger Chartier and the Fate of Cultural
History, „French Historical Studies”, t. XXI, 1998, nr 2, s. 221–240.
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reprodukować i rozprzestrzeniać. Często w tym58, a czasem tylko w badaniu pomijanych w dawnym paradygmacie form reprezentacji politycznej ideologii59 tkwił
sens historii kulturowej dominującej w młodszym od Fureta pokoleniu badaczy.
W ten sposób rysuje się rewizjonistyczna krytyka Fureta oraz późniejsze historiograficzne jej rezultaty. Przynajmniej w obrębie kwestii chłopskiej, problemu
„burżuazji” oraz kulturowej historii Francji. Ten tekst nie pomieściłby dokładnego
opisu aktualnych perspektyw interpretacyjnych rewolucji francuskiej i nie taka jest
jego intencja60. Właściwym celem pracy była analiza metodologicznego zwrotu
przedstawionego przez Fureta oraz jego politycznego kontekstu.
Można powiedzieć, że najważniejsze przesunięcie interpretacyjne polega na
dowartościowaniu dyskursu politycznego jako czynnika napędzającego rewolucję.
Myśl, czyli idee oświeceniowe, antyszlacheckie i inne ideologie są jego budulcem,
który jest przetwarzany i wykorzystywany do walki politycznej. Z drugiej strony
materia ekonomiczna, czyli stosunki własności i produkcji, praktyki społeczne
uprzywilejowują pewne ideologie i generują własne konflikty, ale nie mają systematycznego charakteru — porządkują się i integrują dopiero w dyskursie. Nie
wcześniej niż na poziomie politycznej mowy kwestie społeczne stają się faktem
świadomości.
Jednak ów dyskurs polityczny, na przykład jakobiński, posiada własną logikę.
Powstaje według własnych zasad: antagonizowania stron, przechwytywania kluczowych pojęć, konstruowania kozła ofiarnego, podsycania lęku (który również
nie istniałby bez politycznej mowy) przed zagraniczną interwencją i wewnętrznymi spiskowcami. Innymi słowy: treści dyskursu nie mają koniecznego związku
ze sferą społecznych faktów. „Nie ma mowy o interpretowaniu dyskursu w celu
wydobycia zeń historii tego, do czego odsyła”61. Owo rozejście się porządku rzeczy z porządkiem języka — zasadniczo identyczne z podstawowymi twierdzeniami francuskiego poststrukturalizmu lat siedemdziesiątych — sprawia, że żadna
koniunkcja społecznych nieszczęść i nierówności nie może uprawomocnić jakobińskiej ideologii, która z dobrem uciśnionych mas na ustach sięgałaby po władzę.
58

R. C h a r t i e r, Le monde comme représentation, „Annales. Économies, Sociétés, Civilisations”,
t. XLIV, 1989, nr 6, s. 1505–1520; idem, The Cultural Origins; idem, On the Edge of the Cliff: History,
Language and Practices, tłum. L.G. C o c h r a n e, JHU Press 1997; L.A. H u n t, Politics, Culture, and
Class in the French Revolution, University of California Press 1984.
59
A. d e B a e c q u e, The Body Politic: Corporeal Metaphor in Revolutionary France, 1770–
1800, Stanford University Press 1997; E. K e n n e d y, A Cultural History of the French Revolution,
Yale University Press 1989; J. M e r r i c k, The Desacralization of the French Monarchy in the
Eighteenth Century, Louisiana State University Press 1990; M. O z o u f, Święto rewolucyjne 1789–
1799, tłum. A. S i e m e k, Warszawa 2008.
60
Za pewne wprowadzenie mogą posłużyć wydane niedawno oksfordzkie przewodniki: The
Oxford Handbook of the French Revolution, red. D. A n d r e s s, Oxford University Press 2015;
W. D o y l e, The Oxford Handbook of the Ancien Régime, Oxford University Press 2011.
61
M. F o u c a u l t, Archeologia wiedzy, tłum. A. S i e m e k, J. T o p o l s k i, Warszawa 1977, s. 74.
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W ten sposób dyskurs jest — tak samo jak u Foucaulta, gdzie produkuje władzę — zawsze czymś podejrzanym. Równoległa wielka kariera pojęcia „totalitaryzmu” we francuskim życiu intelektualnym była z tym związana. Wskazywała na
głęboką nieufność wobec rządu, który próbowałby uprawomocnić swój wpływ na
społeczeństwo za pomocą jakiegoś „kolektywnego ideału”. „Totalitarne” i niedemokratyczne byłoby państwo, które próbuje ustanowić wertykalny system władzy,
krępując horyzontalne związki równych i wolnych jednostek w ten sposób, żeby
jego obywatele zinternalizowali produkowaną przez nie ideologię, która porządek
władzy uzasadnia. Wolności i równości nie udziela się „z góry”, tak jak liberalnego
społeczeństwa nie ustanowi rewolucyjna dyktatura.
Jakobinizm był władzą, która próbowała się oprzeć na społecznej legitymacji. Mogła na to pozwolić oświeceniowa kategoria „woli ludu”. Walka polityczna
rewolucji toczyła się de facto w dyskursie — o to, która grupa zawłaszczy „interes”
masowy Francuzów i przedstawi się jako reprezentacja jednego ludu. Jednak społeczeństwo było realnie głęboko podzielone i zróżnicowane. Partykularne interesy
zatomizowanej społeczności nie mogą udzielić legitymacji wizji powszechnego
ładu62. Wszelkie próby zaczerpnięcia takiej prawomocności władzy przy zyskanej
przez rewizjonistów świadomości rozdzielenia porządku politycznego dyskursu od
porządku społecznych faktów noszą potencjalnie znamiona „populizmu” — kategorii siostrzanej wobec „totalitaryzmu”. Jej umocnienie się w języku politycznym
końca XX w. nie było bez związku z podważeniem możliwej prawomocności ludowej władzy jakobińskiej.
Rewizjonistyczna historiografia miała zatem istotny sens polityczny. Po pierwsze współtworzyła ramy pewnego współczesnego rozumienia polityczności, które
uprzywilejowywało jednostkowe wolności i społeczeństwo otwarte względem
centralnego planowania i ograniczone rządy technokratyczne względem rozbudowanego aparatu państwowego. Po drugie zrewidowała roszczenia tradycji jakobińskiej, która stanowiła kluczowy wątek francuskiego życia politycznego XIX
i XX w. Podkopując ideowe korzenie francuskiej nowoczesności, z nieskrywaną
satysfakcją ogłosiła jej koniec. Do innego tematu należy pytanie o to, co zaproponowała w zamian.
Theoretical basis of political repercussions of revisionist methodology
of history. Main problems of Le catéchisme révolutionnaire (1971)
by François Furet
Revisionist historiography of the French Revolution, developed in the 1970s, had a
significant impact on the French public life. First, it brought about criticism of the sources
of French modernity, including the Jacobean revolutionary tradition, and questioning of the
legitimation of a part of the French intellectual formation. Secondly, revisionism contributed
62

F. F u r e t, Prawdziwy koniec rewolucji, s. 63–65.
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to the transformation of a political discourse into an object of scientific research and
journalistic distrust. The basis for its methodology was a post–structuralist context of
controversies over the relationship between the ideology and material conditions, between
words and things. Whereas a consequence of a changed paradigm was a demonstration of
irrationality of the discursive order and a challenge of the possibility of power legitimation
through some social categories, which would generate “populist” ideology rather than
political legitimization.
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„Jutro będę rozstrzelany...”
Listy pożegnalne przywódców polskiego powstania
nad Bajkałem skazanych na śmierć w Irkucku
w listopadzie 1866 r.
Polskie powstanie nad Bajkałem, wywołane przez ok. 720 zesłańców katorżników latem 1866 r., w nomenklaturze rosyjskiej nazywane buntem, miało na celu
ucieczkę jego organizatorów do Chin. Zakończyło się jednak całkowitą przegraną,
śmiercią kilkudziesięciu ludzi poległych w walkach lub przepadłych w tajgach,
rozstrzelaniem czterech przywódców i podwyższonymi wyrokami ciężkich prac
dla większości pozostałych pojmanych „buntowników”. Wydarzenia te mają już
sporą literaturę1, wiele wątków jednakże nie zostało do dziś należycie wyjaśnionych i opisanych, niektóre w ogóle nie są znane. Poniżej prezentujemy okoliczności powstania pożegnalnych pism czterech rozstrzelanych przywódców: Narcyza
Celińskiego, Władysława Kotkowskiego, Jakuba Rejnera i Gustawa Szaramowicza2
i ich późniejsze losy. Wszystkie listy podajemy w pełnym brzmieniu.
Publikujemy je w sto pięćdziesiątą rocznicę powstania nadbajkalskiego,
z pietyzmem i pełną świadomością, że dziś należą do polskiego dziedzictwa
narodowego.

Vide najnowsze publikacje na ten temat i tamże przytoczoną wcześniejszą bibliografię:
W. Ś l i w o w s k a, Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005, s. 281–320 (rozdz. X: „Sprawa zabajkalska:
powstanie czy kolejna próba zbiorowej ucieczki?”); Wstęp, [w:] Wystąpienie polskich buntowników na
trakcie okołobajkalskim. Cztery relacje, oprac. A. B r u s, W. Ś l i w o w s k a, Warszawa 2007;
E. N i e b e l s k i, Poszukiwani na „Krugobajkalskoj dorogie”. Imienne rejestry powstańców 1866 r.
w dokumentach archiwum w Irkucku, [w:] Powstanie Styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo, red.
A. M a z i a r z, Warszawa 2014, s. 151–171.
2
Vide biogramy: M. J a n i k, Celiński Narcyz, [w:] PSB, t. III, 1937, s. 223–224; D. K a c n e l s o n,
Kotkowski Władysław, [w:] PSB, t. XIV, 1968–1969, s. 473–474; eadem, Rejner (Rajner, Rayner)
Jakub, [w:] PSB, t. XXXI, 1988, s. 59; A. B r u s, H. P o l e t a j e w, Szaramowicz Gustaw, [w:] PSB,
t. XLVII, 2010–2011, s. 64–66.
1
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OSTATNIE CHWILE SKAZANYCH
I ICH LISTOWNE POŻEGNANIA Z BLISKIMI

Według informacji podanej w liście Władysława Kotkowskiego z 13/25 listopada 1866 konfirmację wyroku skazującego czterech przywódców na śmierć przez
rozstrzelanie podpisaną przez generał–gubernatora Syberii Wschodniej Michaiła
S. Korsakowa odczytano im 12 listopada (według starego stylu). To była sobota.
Egzekucja miała się odbyć dwa dni później. W niedzielę 13 listopada był u skazańców jeszcze ks. Krzysztof Szwermicki (irkucki proboszcz) z posługą duszpasterską, pozwolono im też na napisanie listów do bliskich. W trakcie, gdy niektórzy to
czynili, przyszedł do ich cel prokurator z informacją, że wypełnienie wyroku odłożono jeszcze o dobę — czyli do 15 listopada. Kotkowski, Szaramowicz i Rejner
napisali listy 13 (25) listopada, Celiński odłożył to do dnia następnego.
Szaramowicz używał datacji według starego kalendarza, pisząc: Irkuck
13 listopada, Kotkowski i Rejner według nowego stylu, czyli 25 listopada, jeden
Celiński użył datacji podwójnej — 14/26 listopada 1866. Szaramowicz i Celiński
miejsce pobytu zanotowali po polsku, Irkuck, dwaj pozostali — z rosyjska jako
Irkutsk. Rejner i Celiński napisali tylko po jednym liście — Rejner do matki
i rodzeństwa, Celiński, najstarszy ze skazańców, już tylko do rodzeństwa, rodzice
bowiem nie żyli; Szaramowicz zostawił pięć osobnych listów, w tym do rodziców
i ciotki oraz jeden po rosyjsku do znajomej w Kijowie, Kotkowski zaś cztery, skierowane w sumie do siedmiu wymienionych imiennie osób oraz osobny do brata
Aleksandra, wówczas zesłańca w Tiumeni3.
Papieru kancelaryjnego na listy nie dostali, pisali na dwóch różnych rodzajach
papieru — cienkim, białym, przebijającym w maleńką kratkę lub w nieco większą
szachownicę. Kotkowski i Szaramowicz dysponowali także małymi kopertami,
Rejner i Celiński adresatów wpisali wprost po drugiej stronie karty listowej.
Celiński napisał na adres brata Leonarda, zamieszkałego w okolicach Kocka
w guberni lubelskiej; jego list jest bardzo krótki, z informacją i pożegnaniem, niewyrażający większych emocji. Rejner pisał do matki4 w Warszawie (list skierował
na adres szwagra Henryka Szenfelda — faktycznie Szoenfelda), żegnając ją i kilkoro rodzeństwa. Kotkowski pisał więcej, czule żegnając się z obojgiem rodziców,
ale pamiętał także o znajomych; adresował wszystkie listy na jeden adres — do ojca,
także w Warszawie. Najobszerniej pisał Szaramowicz; szczególnie jego listy do
ojca i do matki poruszają najgłębsze tony. Są piękne, pisał je wszak muzyk i poeta,
ale porażają bólem, żalem i przeogromnym smutkiem. Osobno napisał jeszcze
Według urzędowych informacji, latem 1867 r. Kotkowski Paschalis Aleksander otrzymał pozwolenie na zamieszkanie w gubernii kostromskiej; vide Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracji
w Moskwie [dalej: GARF], z. 109, I eksp., 1867, t. 55, k. 73–75.
4
Prawdopodobnie ojciec Jakuba — Antoni (podobno wcześniej lekarz w Lublinie) — już
wówczas nie żył.
3
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do dwóch osób bardzo sobie bliskich — do ciotki Franciszki Chojeckiej, którą
w dokumentach sprawy Rosjanie nazywali poetką5, i do Nadieżdy Aleksandrowny
Budnow, zapewne zaprzyjaźnionej podczas studiów Gustawa na uniwersytecie
kijowskim. Donosił Budnowej o swojej śmierci, wspominał dawne czasy, gdy
nawet nieproszony przychodził po zajęciach odpocząć do jej gościnnego i wielce
mu miłego domu, po raz ostatni ściskał rękę Nadieżdy z przyjaźnią i szacunkiem,
by następnie „najspokojniej odprawić się na tamten świat”. Listy do rodziny kierował Gustaw do Żytomierza, list do Budnowej — do Kijowa.
Trudno nawet sobie wyobrazić, co przeżywali skazańcy w tych ostatnich
chwilach swojego życia, jak tragiczne i rozpaczliwe musiały nasuwać się im
myśli. Kiedy jednakże analizuje się spokojną, logiczną treść, wyraźne, a nawet
staranne pismo bez oznak drżenia ręki, z zamaszystymi, ozdobnymi — szczególnie u Kotkowskiego i Rejnera, ale także u Szaramowicza — zawijasami podpisu,
to odnosi się wrażenie, że dzielnie się trzymali. Jako chrześcijanie, pogodzeni
z Bogiem i losem — widać to zwłaszcza w listach Kotkowskiego i Rejnera —
odchodzili z nadzieją na wybaczenie win i zaniedbań wobec bliskich i na spotkanie
z nimi w przyszłym życiu.
O swoim udziale w powstaniu właściwie nie pisali, nie licząc krótkiego akapitu skreślonego przez Kotkowskiego, nie wyrażali też żalu czy skruchy z tego
powodu, jeden Celiński dodał mocne zdanie o swojej niewinności.
15/27 listopada na rogatkach Irkucka, u początku traktu do Jakucka, wszyscy
czterej skazańcy zostali publicznie rozstrzelani. Towarzyszył im w ostatnich chwilach ks. Szwermicki, ich spowiednik, bardziej przejęty i roztrzęsiony aniżeli sami
skazańcy; to Szaramowicz podtrzymywał go na duchu, miast odwrotnie. Ich godne
zachowanie wzbudziło u irkutczan uczucie żalu i głębokiego współczucia6. Jeszcze
tego samego dnia, o godzinie siódmej wieczorem, posłano z Irkucka telegraficzną
wiadomość, rejestrowaną pod nr. 385, którą otrzymano w Petersburgu o trzeciej
w nocy, o następującej treści: „Pietierburg / Sziefu Żandarmow. / Siegodnia ispołniena konfirmacija moja nad politiczeskim priestupnikam po Krugobajkalskomy
buntu. / Rasstrieliany: Cilinskij, Szaramowicz, Rejnier, Kotkowskij. / Podrobnosti
pocztoj. / Gienierał gubiernator Korsakow”7.
Wszystkie listy przekazano urzędowi gubernialnemu, gdzie poddano je cenzurze i dokonano tłumaczenia na rosyjski najistotniejszych fragmentów, zaczerniono też w liście Celińskiego zdanie, w którym przekonywał on rodzinę o braku

GARF, z. 109, 4 eksp., 1866, inw. 206, t. 119, k. 194.
Vide H. S k o k, Powstanie polskich zesłańców za Bajkałem w 1866, PH, t. LIV, 1963, z. 2,
s. 261–262; cf. E. N i e b e l s k i, Polscy „buntownicy” straceni w Irkucku po powstaniu nadbajkalskim
15/27 listopada 1866 roku, [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane
Prof. W. Śliwowskiej, red. E. N i e b e l s k i, Lublin–Warszawa 2008, s. 69–80.
7
GARF, z. 109, 4 eksp., 1866, inw. 206, t. 119, k. 113.
5
6
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swojej winy (chciał „silno uwierit’ rodnych o swojej niewinnosti”8 — skomentowano). 7 grudnia nadzorujący sprawy zesłańców na Syberii gen. Konstanty N.
Szełasznikow donosił do III Oddziału Kancelarii Cesarskiej, że skazani napisali
sześć listów do bliskich (liczono według adresatów9), w których niestety nie wyrazili najmniejszej skruchy, a żałowali tylko kraju i tego, że ich prochy pozostaną
na obcej ziemi. Ze streszczeniami listów zapoznał się osobiście Aleksander II
i z jego to decyzji 14 stycznia 1867 na końcu dokumentu skreślono notę (może
ręką Szuwałowa?): „Wysoczajszeje powielenije pisiem etich po prinadleżnosti
nie wydawat’”10. To była dodatkowa kara cara za brak pokajanija buntowników.
Listów tych rodziny nigdy nie zobaczyły.
O tragicznym losie synów i braci rodziny — może nawet nie wszystkie —
dowiedziały się później. Wiadomo, że wcześniej Luiza Szaramowicz, nieświadoma
tragicznych wydarzeń, zwracała się z prośbą do cara, prawdopodobnie korzystając
z pośrednictwa Wasyla Dołgorukowa11, o ułaskawienie syna Gustawa. Dołgorukow
powiadomił o tym ówczesnego szefa żandarmów Piotra Szuwałowa, który 23 stycznia 1867 polecił donieść Szaramowiczowej, że jej syn został „już rozstrzelany jako
główny winowajca buntu na trakcie okołobajkalskim”12. Upłynęło już wtedy pięć
tygodni od dnia śmierci Gustawa Szaramowicza.
Tymczasem omawiane listy (w dużej kopercie) włączono do dokumentów
śledczych zabajkalskiej sprawy i przesłano następnie do Petersburga; ostatecznie
znalazły się one, w latach dwudziestych XX w., w archiwum w Moskwie. Wiadomo
nam, że cały fond 109 zawierający omawiane listy w latach 1941–1961 był przechowywany w CGIAM13 (Cientralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw
w Moskwie), a następnie w CGAOR (Cientralnyj Gosudarstwiennyj Archiw
Oktriabrskoj Riewolucji). Dziś przechowywane są w tym samym archiwum, ale
pod zmienioną nazwą (od kwietnia 1992): Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj
Fiedieracji, zespół 109, 4 ekspedycja, 1866 r., inwentarz 206, tom 11914, karty
192–197.
8

Ibidem, k. 192.
Według tego wykazu były to listy Kotkowskiego i Rejnera adresowane do rodzin w Warszawie,
Celińskiego do Kocka, Szaramowicza do Żytomierza i do znajomej w Kijowie oraz Kotkowskiego do
brata zesłańca w Tiumeni.
10
GARF, z. 109, 4 eksp., 1866, inw. 206, t. 119, k. 192, 194–197 („Wyjątki z 6–ciu listów polskich
przestępców ukaranych śmiercią”); cf. H. S k o k, Powstanie polskich zesłańców, s. 263.
11
W. Dołgorukow do wiosny 1866 r. był naczelnikiem III Oddziału Kancelarii Carskiej i szefem
żandarmów.
12
GARF, z. 109, 4 eksp., 1866, inw. 206, t. 119, k. 201, 203.
13
Według informacji dr Zofii Strzyżewskiej z Warszawy.
14
Wszyscy dotychczasowi badacze przeglądający cyt. materiały w latach sześćdziesiątych XX w.
i później, zarówno Rosjanie, jak i Polacy, nie zaznaczali numeru archiwalnego inwentarza — 260,
prawdopodobnie stworzono go później; cf. W.R. L e j k i n a –S w i r s k a j a, O charaktierie wosstanija
ssylnych poliakow na Bajkalie w 1866, w: „Istoriczeskije zapiski”, wyd. Akademija Nauk SSSR,
9
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LISTY SKAZAŃCÓW DO RODZINY I BLISKICH

30 listopada 1929 nieznany nam pracownik archiwum moskiewskiego sporządził spis listów polskich skazańców według adresatów oraz oznaczył każdy z nich
literami alfabetu (do tego momentu wszystkie pozostawały pod jednym numerem:
pod kartą 193). Zarejestrował sześć pozycji: list Gustawa Szaramowicza na dwóch
kartkach w kopercie (numerowane k. 193 б, в, г) na nazwisko N.A. Budnow;
listy G. Szaramowicza na ośmiu kartkach w kopercie (k. 193 д, е–н) na nazwisko
K.I. Szaramowicza; list W. Kotkowskiego do brata Aleksandra na jednej kartce
w kopercie (k. 193 о, п); listy W. Kotkowskiego na ośmiu kartkach w kopercie
(k. 93 р–ш) na nazwisko Bogumiła Kotkowskiego (listy W. Kotkowskiego do ojca
i rodziny); list J. Rejnera na dwóch kartkach (k. 193 щ, ъ) do Henryka Szenfelda
(faktycznie do matki Anny Rejner); list Narcyza Celińskiego na dwóch kartkach
(k. 193 ы, ь) do Leonarda Celińskiego15.
Do opisywanych listów dotarł na początku lat sześćdziesiątych XX w. historyk Henryk S k o k z Wrocławia, który następnie, pisząc w 1963 r. o dziejach
powstania nad Bajkałem, załączył odpisy czterech listów: Celińskiego do brata,
Kotkowskiego do rodziców, Szaramowicza do ojca i Rejnera do matki (faktycznie
do matki i rodzeństwa). Nie podał przy tym żadnej dodatkowej informacji o innych
pismach, co sprawiało wrażenie, że były to jedyne zachowane dokumenty. Wielka
to rzecz, że w tamtym czasie (1963 r.) Skok zdecydował, że je w ogóle opublikuje, równocześnie jednak szkoda, że podszedł do tego — według naszych ocen —
z nazbyt małym pietyzmem, dokonując poprawek niewłaściwych przy tego rodzaju
dokumentach, m.in.: poprawiał styl i gramatykę — dla większej dramaturgii tekstu
— zmieniał interpunkcję, uwspółcześniał wymowę, zmieniał akapity, uzupełniał
datację, wykreślił nazwę miasta Irkucka ze wszystkich listów. Przykładowo: we
wszystkich czterech listach dodał daty podwójne (według nowego i starego stylu),
wyrażenie w liście Rejnera „sprawa Bajkalska” przemienił na „sprawa zabajkalska”,
„natenczas” — na „wtenczas”, frazę „wybaczcie mi wszystko” — na „wybaczcie
mi wszyscy” itp. Popełnił też błędy rzeczowe, nieuważnie odpisując listy, zmieniając niektóre słowa, a przez to nieco sens zapisu. W liście Szaramowicza do ojca
zmienił m.in.: „możesz żałować Twojego syna” na „możesz żałować mego życia”,
we fragmencie o rozmowie syna z ojcem zapisał: „w łazience u Lachowej”, co
czytający rozumie jako pobyt u kogoś o takim nazwisku, tymczasem w oryginale
jest wyraźnie: „w Lachowej”, czyli w majątku Szaramowiczów na Kijowszczyźnie
o nazwie Lachowa; z kolei w liście Kotkowskiego wydawca zmienił frazę „spowiedzi wykonanej” na „spowiedzi dokonanej”, we fragmencie: „Fotografię Rodziców,
Institut Istorii, t. LXXII, Moskwa 1962, s. 229–245; H. S k o k, Powstanie polskich zesłańców; idem,
Polacy nad Bajkałem (autor w swoich tekstach powoływał się wpierw na CGIAM, a później na
CGAORM).
15
GARF, z. 109, 4 eksp., 1866, inw. 206, t. 119, k. 192.
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Sióstr i Antosia”, opuścił trzecie słowo, więc zmieniony fragment otrzymał postać:
„Fotografię Rodziców i Antosia”16.
Krótko po Skoku materiały z cytowanego tomu wykorzystała badaczka rosyjska Ninel M i t i n a i do innych dokumentów powstania nad Bajkałem włączyła list
Gustawa Szaramowicza do matki z 13 listopada przełożony przez nią na rosyjski.
Ale także ona w kilku miejscach listu dokonała zmian stylu i języka (zapewne
w dobrej intencji), popełniła też błędy w przekładzie. Już w pierwszym wierszu
pominęła datację, a następnie zapisała w nagłówku: „Mama, mama!”, gdy w autografie jest: „Matko! Matko!”. Tłumaczyła też m.in: „no sołdatnia, kotoraja nadzirajet za mnoj, razwie pojmiot moi sliezy!” zdanie, które w autografie opatrzone
zostało znakiem zapytania: „ale żołdactwo, które patrzy na mnie, czyż zrozumie
łzy moje?”; inny fragment: „Dwoch synowiej i docz ty imieła [!] na ziemlie, dwoje
synowiej i docz uże otoszli w wiecznost’”, gdy tymczasem Szaramowicz pisał:
„Dwóch synów i córkę masz [!] tu na ziemi — dwóch synów i córka już przeszli do
wieczności”, co znaczyło, że troje dzieci Szaramowiczowej jeszcze żyje, a innych
troje (w tym sam Gustaw) — już w wieczności. Z kolei w dopisku do tegoż listu
Gustaw informował matkę, że prokurator powiadomił go, „że spełnienie wyroku
odłożono na całą dobę [!] — więc pojutrze mój koniec”, gdy tymczasem Mitina
przetłumaczyła: „czto ispołnienije prigowora otniesieno na subbotu [!]. Znaczit’,
poslezawtra moj koniec”17. W rzeczywistości Szaramowicz pisał list w niedzielę,
a wszystkich czterech skazańców, w tym Gustawa, rozstrzelano we wtorek.
Może owe mankamenty i Skoka, i Mitiny nie zniekształcają ogólnego sensu
i wymowy listów, niemniej w szczegółach czynią spore zamieszanie, wprowadzając w błąd zarówno czytelnika, jak i ewentualnego badacza.
A listy są poruszającym świadectwem przeżyć i pożegnań skazanych na śmierć
— dokumenty niecodzienne w historiografii do dziejów powstania styczniowego oraz losów jego uczestników. Postanowiliśmy więc opublikować wszystkie
zachowane we wspomnianych materiałach GARF, zatem nie tylko te pisane przez
samych skazańców, lecz także kilka innych wysłanych wcześniej przez bliskich do
Władysława Kotkowskiego, które otrzymał dopiero po powstaniu, latem 1866 r.,
przebywając już w więzieniu śledczym w Irkucku, i które on sam zdecydował się
odesłać rodzinie wraz ze swoimi ostatnimi pożegnalnymi listami.

16

Cf. teksty listów zacytowanych przez H. S k o k a (Powstanie polskich zesłańców, s. 265–267)
oraz zamieszczonych niżej.
17
Cf. cyt. listy Gustawa Szaramowicza: odpis z autografu zamieszczony niżej i tłumaczenie na
rosyjski w: N.P. M i t i n a, Matieriały k istorii Krugobajkalskogo wosstanija polskich ssylnych w iju
nie–ijulie 1866 g., [w:] K stolietiju gieroiczeskoj bor’by ‘za naszu i waszy swobodu’. Sbornik statiej
i matieriałow o wosstanii 1863 g., red. W.A. D j a k o w, I.S. M i l l e r, S.M. F a l k o w i c z, Moskwa
1964, s. 426–427.
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Listy nie tylko zawierają w swej treści wyrażenia pożegnań z bliskimi, lecz
także przy okazji dostarczają nam ważnych informacji na temat rodziny skazanego czy kręgu znajomych, których to danych niekiedy brakuje w opublikowanych
już biogramach skazańców. Np. wiemy, że jeden z nich podpisywał się Rejner,
gdy w publikacjach nazwisko to występuje w różnych formach: Reynert, Rejnert,
Rejner, Rajner, Rayner. Dowiadujemy się też, że Celiński miał brata Leonarda,
a Jakub Rejner, Władysław Kotkowski i Gustaw Szaramowicz mieli wiele rodzeństwa. Rejner miał siostrę Różę oraz braci Henryka, Leona i Michała, Kotkowski —
siostry Bronisławę, Klementynę i Paulinę oraz dwóch braci Antoniego i Aleksandra
(zesłańca); Szaramowicz — pięcioro, z tym, że jeden brat i siostra już nie żyli,
a pozostali to Sławek, Wacław i Nina (w biogramie w „Polskim słowniku biograficznym” podaje się, że Szaramowicz miał trzech braci: Władysława (zm. 1898),
Konstantego18 (lub Konstantego Wacława) oraz trzeciego o nieznanym imieniu,
który prawdopodobnie poległ w powstaniu styczniowym)19.
Dokumenty — w sumie siedemnaście listów — publikujemy poniżej w pełnym, oryginalnym brzmieniu, łącznie z błędami gramatycznymi, także ortograficznymi w niektórych fragmentach rosyjskich (głównie przy adresie), zachowując
— na ile w tekście drukowanym to możliwe — układ graficzny oryginałów, więc
akapity, miejsce umieszczenia datacji i podpisów, wyróżnienia itp. Jedyna zastosowana zmiana to uwspółcześniona i uzupełniona interpunkcja, ale tylko w przypadkach absolutnie koniecznych. Wszystkie uwagi wprowadzone przez wyżej
podpisanego zaznaczano nawiasami kwadratowymi.
*

18

Władysław i Konstanty byli zesłani na Syberię; z dokumentów rosyjskich wiadomo, że
Konstanty [!] był w grupie podejrzanych o udział w powstaniu nadbajkalskim, ostatecznie został uznany za niewinnego. Z kolei w literaturze o powstaniu 1866 r. wymienia się Wacława, ale z pewnością
chodzi o jedną i tę sama osobę, o Konstantego Wacława (imię Konstanty otrzymał zapewne po ojcu).
Niezgodności należy chyba tłumaczyć tym, że oficjalnie występował on z pierwszym imieniem jako
Konstanty, natomiast w rodzinie i w kręgu bliskich znajomych był Wacławem; cf. W. L a s o c k i,
Wspomnienia z mojego życia, t. II: Na Syberii, Kraków 1934, s. 350 — tu jako Wacław, brat Gustawa.
19
Możliwe, że zamieszanie z imionami wynikało z tego, że wszyscy bracia Szaramowiczowie
mieli podwójne imiona i ich używali; w listach tego nie widać, ale w biogramie w PSB także główny
bohater naszej opowieści odnotowany został pod dwoma imionami, jako Gustaw Edward. Może
Władysław to faktycznie Władysław Sławomir?
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Korespondencja rodziny w kraju skierowana
do Władysława Kotkowskiego na Syberii Wschodniej
(trzy listy pisane w Warszawie 17–18 sierpnia 1866)
1–2.
[Dwa listy sióstr Klementyny i Pauliny pisane na jednych kartkach,
na różowym papierze]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 у, ф.
Najdroższy i najukochańszy Władziuniu, braciszku mój!
Nie czekając odpowiedzi na poprzedni swój list, piszę do Ciebie, ukochany
Władeczku, aby chociaż w tej listownej, a w nader miłej dla mnie z Toba pogawędce przynieść ulgę stęsknionemu sercu. Im więcej czasu od Waszego wyjazdu
upływa, tym więcej myśli nasze, mary20 i całe wyobrażenie są skłonione do miejsc
przez Was posiadanych.
U nas ciągła jednostajność, cierpienia przeplatane chwilowemi pociechami,
nigdy nie opuszczają, ale znosząc je mężnie, tą jedyną mamy jeszcze w Bogu
nadzieję, że przyjdzie czas, w którym prawdziwa radość musi wziąć górę nad temi
nieprzerwanemi dolegliwościami, a wtenczas, o Boże! serce drży na wspomnienie
osobistego ucałowania Twego buziaczka i ładnych oczątek, które zapewne niejednokrotnie obracają się w stronę, gdzie tyle serc Cię kochających wzdycha do
Ciebie.
Rodzice zdrowi są zupełnie, wraz z nami, co stanowi największe nasze szczęście. U przyjaciół nic nowego nie zaszło, o czem mogłabym Ci powiedzieć. —
Z panami Czarnockiemi dawnośmy się nie widzieli, nie wiemy więc wcale, co się
z niemi dzieje. — Antosia Z. może się wybierze za mąż, ale jeszcze nie ma nic
pewnego, ma paru adoratorów do wyboru. Pani Józefowa Czarnocka prosi, aby od
niej przesłać Ci serdeczne uściśnienia, ze łzami w oczach mówi zawsze o Tobie.
Zresztą nic, a nic nowego.

Warszawa.
Dnia 17/8 1866.

Całuję Cię. Twa zawsze kochająca siostra
Klementyna

Najdroższy mój Władziuniu! Nie uwierzysz, jak nam przykro, że już tak
dawno nie mamy od Ciebie żadnej wiadomości i nawet nie wiemy, czy nasze listy

20

Mary — tu w znaczeniu: marzenia.
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dochodzą rąk twoich. Oleś21 dosyć często pisuje; donosił, iż kilka listów pisał do
Ciebie, na które nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Ludwik za parę tygodni ma się
dostać na posadę przy kolei Terespolskiej, daj Boże, by to mogło, jak najprędzej
nastąpić.
Ach, najmilszy Władeczku, nic jednak więcej nie pragniemy, jak osobistego
z tobą się zobaczenia i tysiącznego ucałowania, które dziś listownie tylko załączam.
Prawdziwie cię kochająca siostra
Paulina

Przyjaciołom Twoim
łączę ukłony

3.
[Listy Barbary i Bogumiła Kotkowskich, pisane na osobnej kartce,
obydwa na tej samej stronie]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 у, ф.
Mój Najdroższy Władeczku!
Przykro mi jest, że tak małą kwotę Ci przesyłamy, bo tylko rubli 10, ale cóż
robić, kiedy więcej nie możemy; są tak rozliczne wydatki i drogość, jaka jest
w Warszawie. Donieś nam jak najprędzej, czy nasze listy odbierasz, a w swoich
opisuj o swoim zdrowiu, bo to nas najwięcej obchodzi.
Całuję Cię po stokroć razy. Szczerze kochająca Matka.
Kochany Władziu!
List zaraz pisałem do Ciebie do Irkucka po odebraniu od Ciebie, to jest:
w czerwcu rb., a ten był załączony do gubernatora według adresu przez Ciebie
wskazanego — celem prędkiego doręczenia. — Przesyłam Ci rubli dziesięć No 10,
ile w obecnym czasie jestem w możności. Oleś pisał do mnie, że do Ciebie posłał
kilka listów i przesyłkę pieniędzy, odpowiedzi od Ciebie nie odebrał. Pisz o swoim
zdrowiu, donoś, które nas obchodzi. Bądź dobrym, spokojnym, cierpliwym, gdyż
Najwyższy wszystkim rozporządza i o biednym pamięta. Więc o nas nie zapominaj.
Całuję Cię serdecznie. Kochający Ojciec
18/8 [18]66 Bogumił

21

Chodzi o Aleksandra Kotkowskiego, brata Władysława, także zesłanego, o czym jeszcze niżej.
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Pożegnanie Władysława Kotkowskiego z rodzicami,
wujostwem i z rodzeństwem w kraju
(sześć listów, zaadresowane łącznie do ojca Bogumiła,
pracownika poczty w Warszawie)
oraz z bratem zesłańcem pozostającym w Tiumeni
(list kierowany na urzędowy miejski adres politycznych zesłańców)
4–5.
[Listy do ojca Bogumiła i matki Barbary oraz do wujostwa Feliksów;
obydwa pisane na tych samych kartkach]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 р, с, т.
В Варшаву
Его Высокоблагародию
Богумилу Котковскому
Начальнику Контролнаго отделeния
в Варшавском Почтамте
Miasto Irkutsk, dnia 25 listopada 1866 roku.
Najukochańszy Ojcze i Matko moja!
Przed zaczęciem niniejszych mych słów błagam i zaklinam Was, Rodzice
Najdrożsi, na świętość religii, abyście się nie martwili, gdy na tem lodowatem
papierze zaczniecie czytać przedśmiertne słowa Syna Waszego.
Zapewne doleciał Rodziców słuch o smutnej katastrofie Zabajkalskiej, prowincji w Syberii. Otóż, zamieszany w tę katastrofę, sądem wojenno–polowym
skazany zostałem na rozstrzelanie i w konfirmacji naczelnika wschodniej Syberii
wyrok sądu wojenno–polowego zatwierdzony został.
Konfirmacja przeczytaną mi była dnia 24 listopada 1866 roku, w której wymienionem było [byłem] jako dowódca legionu polskiego w Syberii, powstałego
w zamiarze ucieczki za granicę, uczestniczący w styczkach z wojskami w Syberii
rozlokowanemi22, jako też przez przybyłą depeszę od Namiestnika Królestwa,
w której wyłuszczono, jako brałem czynny udział w zabójstwie policyjnego urzędnika Felknera23 w 1862 roku.

Główne walki powstańców z wojskami toczyły się pod Miszychą, po południowo–wschodniej
stronie Bajkału 28 czerwca (wg n.s. 10 lipca) 1866 r.
23
Chodzi o Pawła Felknera, niebezpiecznego urzędnika kancelarii namiestnika w Warszawie, zabitego przez podziemie narodowe 8 listopada 1862.
22
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Dzień 26 listopada 1866 roku, w jednej z rannych godzin, będzie dniem ostatniem życia mego; gdy te słowa kreślę, był kapłan24 u mnie już dwa razy, pocieszając słowami Religii i w spowiedzi wykonanej, a komunii przyjętej wlał w serce
moje pociechę.
List ostatnio odebrany, przy niniejszych mych słowach, załączam; pieniądze
konfiskowano25, a słowa Ojca i Matki wypisane na niem całuję i zlewam je łzami.
Fotografię26 Rodziców, Sióstr i Antosia ma wręczone Adam Mieczyński27,
dobrze znany wujostwu Feliksom i Klemeni, po [jego] przybyciu do Korony, proszę od niego odebrać.
Odnoszę się jeszcze do sprawy; wzięty zostałem około miasta Kiachty28,
znękany trudami, głodem i ranami, po przebyciu śnieżnych grzbietów Ałtajskich
gór29; pokarmem moim było mięso końskie, a gdy tego nie stało, trawa i jagody
z krzewin.
Z Kiachty przewieziony byłem kurierem do Irkutska dnia 12 sierpnia 1866
roku i od tego czasu do dnia dzisiejszego, gdy to piszę, pozostawałem pod zarządem Komissyi śledczej i sądem wojenno–polowym.
Ojcze i Matko moi, choć listownie całuję ręce i nogi Wasze, proszę modlitwy za duszę moją. Z listem [do] Rodziców odsyłam listy razem do Klemeni,
Paulini, Brońci i Antosia; do Olesia30 piszę stąd osobno. Znajomym mym Józefom
Czarnockim, Zaborowskim, Kulczyckim i Sytnikowej ukłony załączam. A teraz,
kończąc, słowa moje wymawiam: Bywaj mi zdrowy Kraju kochany, Ojcze i Matko
moja! Całuję ręce i nogi Wasze Rodzice Najukochańsi, przywiązany syn
Władysław Kotkowski
m.p.p.31 —

Był to ks. Krzysztof Szwermicki (Szwernicki), zakonnik zgromadzenia marianów, zesłaniec
z poł. XIX w., później proboszcz irkucki.
25
Chodzi o 10 rubli przysłane Władysławowi Kotkowskiemu przez rodziców; skonfiskowane na
rzecz skarbu z racji skazania go na śmierć.
26
Mowa o fotografiach przysłanych wcześniej Kotkowskiemu przez rodzinę.
27
Adam Mieczyński zapewne powracał do kraju z Syberii; rejestrowany w spisach zesłanych
z Królestwa Polskiego; vide Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk
z akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, oprac. Z. S t r z y ż e w s k a, Warszawa 2001, s. 42.
28
Kiachta, miasto na Zabajkalu, w pobliżu granicy z Chinami.
29
Błędnie, to były góry Chamar–Daban; możliwe, że Władysław rozmyślnie napisał rodzinie
o Ałtaju jako informacji bliższej ich wiedzy geograficznej. W tym fragmencie też nieco koloryzuje,
pisząc o „śnieżnych” szczytach, przez które nie mógł wędrować, bowiem było wówczas lato, a tajgę
przemierzał raczej dolinami rzek.
30
W biogramie w PSB nie odnotowano żadnego rodzeństwa Władysława Kotkowskiego.
31
m.p.p. — skrót od łac. motu proprio — z własnej woli, z własnego natchnienia.
24
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Kochani Wujostwo!
Z listu Rodziców dowiedzie [dowiecie] się, co wyżej wyłuszczono, załączając
me wyrazy szacunku i przywiązania Siostrzeńca. Całuję Was po tysiąc razy, przywiązany siostrzeniec
Władysław Kotkowski
m.p.p. —
Babci ręce i nogi całuję.
Zapałowskim ukłon przesyłam. Obywatelom Końskich [Końskim — E.N.]
w okolicy proszę powiedzcie, że się kłania syn.
Nadchodzi dzień 4 grudnia.
Matko Moja, choć w tych smutnych godzinach, przyjm me życzenia, które
zanoszę w modlitwach do patronki Twojej32. A teraz jeszcze raz, całuję Wasze
Rodzicielskie stopy i ręce wasze, łzami zalewam swe oczy!
Przywiązany Syn
Władysław
Kotkowski

6–7.
[Listy do brata Antoniego i siostry Bronisławy; obydwa pisane na jednej kartce]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 х, ц.
Irkutsk, dnia 25 listopada 1866 r.
Kochany Antolku!
Z listów Rodzicielskich dowiesz się o smutnej kolei życia mego, t.j. o rozstrzelaniu; nie rozpisuję się do Ciebie dużo, gdyż muszę się zająć modlitwą; dzień
26 listopada 1866 r. będzie dniem ostatniem życia mego. A teraz, kończąc te
wyrazy, ściskam i całuję Cię po tysiąc razy.
Twój Brat
Władysław Kotkowski
m.p.p. —
[Dopisek na marginesie listu]:
List do Brońci odetniesz i oddasz własnoręcznie.
4 grudnia to w kalendarzu katolickim dzień św. Barbary; z pewnością matka Kotkowskiego
nosiła imię Barbara.
32
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Miasto Irkutsk, dnia 25 listopada 1866 r.
Kochana Broniu!
Sądem wojenno–polowym i konfirmacją skazany zostałem na rozstrzelanie
jako dowódca legionu polskiego, powstałego w Syberii celem ucieczki za granicę
do Chin i za branie udziału w bitwach w prowincji Zabajkalskiej. Egzekucja spełniona będzie dnia jutrzejszego, t.j. dnia 26 listopada 1866 r. Broniu, Siostro moja,
zwalniam Cię z przysięgi danej mi. A kończę te litery, gdyż muszę się zabierać do
pacierzy. Całuję Cię po tysiąc razy, dozgonny przyjaciel.
Władysław Kotkowski
m. pp. —

8–9.
[Listy do sióstr Pauliny i Klementyny; obydwa pisane na jednej, przełamanej kartce]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 ч, ш.
Irkutsk, dnia 25 listopada 1866 r.
Kochana Pauliniu.
Kochana Pauliniu, z listu ostatnio odebranego wzmiankę czynisz o sobie
i o Ludwiku. Daj Boże Wam wszystko, co sobie życzycie. Z listów Rodzica
dowiesz się smutnej kolei życia mego, tj. rozstrzelania, które nastąpi dnia 26 listopada 1866 r. A teraz kończę te wyrazy, gdyż muszę się zabrać do odmawiania
pacierzy. Całuję Cie z Ludwikiem po tysiąc razy Braterskim uściskiem. Twój Brat.
Władysław Kotkowski
Irkutsk, dnia 25 listopada 1866 r.
Kochana Klemeniu.
Z listów [do] Rodziców dowiesz się o smutnym losie moim i o śmierci, która
ma nastąpić przez rozstrzelanie dnia 26 listopada 1866 r. Dzień 24 listopada był
dniem Imienin Twoich, a zatem życzę Ci, co brat życzyć może, od serca swego.
Kończę te litery moje, zajęty do pacierza. Całuję Cię uściśnieniem braterskim po
tysiąc razy. Twój Brat
W. Kotkowski
m.p.p. —
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10.
[List do brata Aleksandra, zesłańca w Tiumeni]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 о, п.
В Сибири
в г. Тюмени
Его Благородию
Александру33 Котковскому
из польитических ссыльных
уроженцев Царства Польскаго
Miasto Irkutsk, dnia 25 listopada 1866 r.
Kochany Bracie mój Olesiu!
Pisałem do Ciebie kilka listów i na żaden odpowiedzi nie otrzymałem. Dziś
zaś jako dzień przedśmiertny egzekucji mojej prosiłem pułkownika zajmującego
się odsyłaniem listów, aby te słowa moje wręczone Ci zostały. Sądem wojenno–
polowym i konfirmacją skazany zostałem na rozstrzelanie jako dowódca legionu
polskiego powstałego celem wyjścia za granicę do Chin, a także jako uczestniczący w bitwach w Zabajkalskiej prowincji; wzięty zostałem około miasta Kiachty,
znękany trudami, głodem i ranami odniesionemi w boju.
Gdy te słowa pisze, jestem już po spowiedzi i komunii, a dzień 26 listopada
1866 roku będzie ostatniem dniem życia mego.
Do Rodziców także piszę. A kończąc słowa moje, gdyż muszę się zabierać do
pacierzy. Całuję Cię Olciu Braterskim tysiącznym uściskiem.
Przywiązany Brat
W. Kotkowski
m.p.p. —

Według danych archiwalnych Władysław i Aleksander Kotkowscy byli sądzeni w Warszawie
w tej samej sprawie; razem też zostali zesłani na Syberię 23 września 1865 r. — pierwszy na 15 lat
katorgi, drugi (w chwili zesłania miał lat 19) na zamieszkanie w oddalonych miejscach pod nadzorem
policyjnym. W rejestrach AGAD i GARF drugi Kotkowski występuje jako Aleksander Paschalis oraz
Paschalis Aleksander; cf. AGAD, ZGP, t. 4, nr. 728; GARF, z. 109, I ekip., 1867, t. 55, k. 73–75.
33
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Gustawa Szaramowicza pożegnanie z bliskimi:
rodzicami, siostrami i ciotką w kraju
(cztery listy skierowane na adres ojca, Konstantego Szaramowicza w Żytomierzu)
oraz z zaprzyjaźnioną osobą w Kijowie
(ten list kierowany do osób drugich — na adres sklepu Boriewych)
11.
[List Gustawa do ojca Konstantego]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 e, ж, koperta — д.
В г. Житомиръ на
Малой бердичевской34 в д. Хоецкаго35
Его Высокоблагородию
Константину Ивановичу
Шарамовичу
Irkuck, 13 listopada 1866 roku.
Ojcze mój i Przyjacielu!
Jutro umieram, ale 32 lata żyłem uczciwie. Przyczyną uczciwości mojej Ty;
przyczyną śmierci mojej — ja.
Posłano nas daleko, nam chciało się iść jeszcze dalej; ja byłem naczelnikiem;
broń była w robocie; do starych klęsk dodała się nowa; rząd to nazwał buntem —
i jutro będę rozstrzelany.
Biedny mój Ojcze!
Pamiętasz, jak nad grobem Ojca Twego sprzeczaliśmy się, kto z nas dłużej żyć
będzie? Widzisz, że na moje wyszło.
Pamiętasz, jakeś mi dawał nauki, kiedym był dziecięciem? Pamiętasz tę drogą
dla mnie chwilę, kiedy w łazience w Lachowej36, kiedym ja dorastał, uczyłeś mnie
widzieć przyjaciela w Tobie, uczyłeś?... ach! Wiele uczyłeś, ale z nauki tej dwie
tylko wyniosłem rzeczy — to przyjaźń, szacunek, i miłość do Ciebie, i uczciwość;
— i nigdy już w życiu nie rozminąłem się z niemi — a że teraz umieram trochę

Ulice Wielka Berdyczowska i Mała Berdyczowska, jedne z głównych ulic Żytomierza, istnieją
do dziś.
35
Zapewne chodziło o dom rodzinny żony Konstantego Szaramowicza, Luizy Ludwiki z domu
Chojeckiej; niewykluczone, że Szaramowiczowie w 1866 r. tam wówczas zamieszkiwali.
36
Wieś Lachowa, w powiecie Radomyśl w guberni kijowskiej, rodzinny majątek Szaramowiczów;
łazienka (zapewne chodzi o „banię”) wspominana w liście to wspólne syna z ojcem wodne lub parowe
kąpiele.
34
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wcześniej, jakby należało, to głupstwo, mój przyjacielu. To mój zwyczaj robić
wszystko nie w porę.
Umieram z samopojęciem, spokojem i z poddaniem się zupełnem woli
Opatrzności — i możesz żałować Twojego syna, ale rumienić się za niego nie
będziesz, bo uczciwość i zacność pociąga szacunek za sobą — drobnostki codziennego żywota i namiętności rozmaite mogą wprawdzie zaciemnić je na czas jakiś,
lecz w końcu prawda wychodzi na wierzch i szacunek tuż za nią w ślady; szacunek
nawet w dusznej atmosferze nieszczęścia świeci i błyszczy, i opromienia.
Na szacunek też tylko pracowałem całe życie moje; o miłość ludzką nie dbałem; litością ich brzydziłem się; uległością brzydziłem się takoż nieraz — a szacunek radzi nie radzi dać mi muszą — to przyczyna jego wezwania.
Więc czegóż mam żałować? Was, Was i tylko Was!
Dwóch jeszcze synów i córka pozostaje Ci, mój Ojcze — przelej na nich Twe
nadzieje w tem życiu i miłość Twoją; mnie tylko miejsce w Twej pamięci zachowaj, żałuj życia mego, nie zaś mojej śmierci, i błogosław mi!
Przenoszę się myślą w tej chwili do Ciebie, uklękam u nóg Twoich i słyszą
błogosławieństwo Ojca mojego zlewające się na głowę moją — ono mnie umocni
na drogę żywota wiecznego, ono mi jest prawdziwym sakramentem ducha! Ojcze,
bądź miłościw błędom moim i żegnaj mi!
Jeśli obaczysz kiedy Sławka i Olesia37, poleć mnie ich sercu i pamięci, i jeszcze raz — błogosław synowi, co u nóg Twoich żebrze przebaczenia za boleści,
które Ci sprawiłem — daruj mi przyjacielu, Ojcze drogi, Gustawowi Twojemu!
Jest dwie istoty na świecie, o których chciałoby mi się, żebyś pamiętał przez
pamięć na mnie, Ojcze mój drogi — to Eliaszek, który tak wiernie mi służył i może
będziesz śmiał się, mój Ojcze? Opanas. — Dokuczał on mi nie raz jako sługa, ale
ja mu jako pan też dokuczałem nieraz — niech mi przebaczy.
Kraj mój, Ty i Matka — oto ostatnia myśl moja!
[bez podpisu Gustawa]
Konstanty Szaramowicz

37

Sławek to z całą pewnością brat Gustawa, o Olesiu nie wiemy nic.
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12.
[List do matki Ludwiki]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 з, и.
Irkuck, 13 listopada 1866 roku.
Matko! Matko!
Widzę boleść Twoją. Serce mi się rozdziera i sił mi brakuje, pisać do Ciebie
i żegnać się z Tobą, bo czuję, żem sprawcą tych Twoich boleści, czuję, żem Ci
zadał ranę śmiertelną — a balsam na nią tylko w Najwyższego ręku.
Czci mojej dla Ciebie nic nie wyrówna, najczystsza i najlepsza strona ducha
mojego do Ciebie należy — i bezsilny wobec okoliczności umieram w tym żalu,
żem sprawcą Twojej niedoli.
Ale Ty mi przebaczysz? Ty przebaczysz synowi, który u stóp Twoich Twojej
łaski i błogosławieństwa prosi. Prosi słowem i duchem, i całą istotą swoją.
Nie, moja Matko — do Ciebie nie wstanie jestem, pisać więcej. Przy samej
myśli, jeśli o Tobie, gdzieś aż spod serca i z taka siłą łzy mi biegną do oczu, że już
nie mogę ich nazad zacisnąć i tracę to, co mi najpotrzebniejsze w tych ostatnich
życia chwilach, tracę mój spokój.
Ja się chełpię z mojego uczucia przed sobą, chełpiłbym się i przed światem, ale
żołdactwo, które patrzy na mnie, czyż zrozumie łzy moje? Ja żałuję Matki mojej,
a oni pomyślą, że żałuję życia.
Nie jedno, ale trzy życia chętniej bym oddał, niż pozwolić im posądzić siebie o to!
Dwóch synów i córkę38 masz tu na ziemi — dwóch synów i córka już przeszli
do wieczności39 i czekać tam będą na przyjście swojej drogiej Matki — równo się
więc podzieliłaś z niebem tem, co Ci najdroższem było na ziemi!
Duchem i myślą przyjmuję Twe błogosławieństwo, o Matko moja, i łączę je
z błogosławieństwem Ojca, przyjmuję jako sakrament ducha, jako świadectwo
wieczności, żem czysty, żem niewinny.
Umieram? — Co robić — do widzenia Matko!
Matko! Matko moja!
Gustaw
W tej chwili był u mnie prokurator i oznajmił, że spełnienie wyroku odłożono
na całą dobę — więc pojutrze mój koniec, ale z Wami dzisiaj się żegnam, bo chociaż życie moje krótkie, ale siły mi i spokoju potrzeba.

38

Mowa o Wacławie, Sławku i Ninie.
Mówiąc o dwóch synach przeszłych do wieczności, Gustaw miał na uwadze także siebie; drugim zmarłym byłby brat poległy w powstaniu. Imię zmarłej siostry także jest nam nieznane.
39
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Błogosław mi jeszcze raz Matko! Matko! Ostatnie myśli moje — Matko!
Ostatnie słowo moje.
Ludwika40 Szaramowicz

13.
[List do siostry Niny]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 к, л.
13 listopada 1866 roku
Irkuck
Z głębin Azji skutych lodem,
Duch w rodzinne leci strony
By na wieki zostać tam — 				
By na wieki w imię cnoty,
By na wieki w imię Pana...
— Błogosławić Wam! —

Nina Szaramowicz

Miłość — w pełnem ewangelicznem znaczeniu — i słodycz, oto dwie składowe części, z których formuje się duch dzielnej niewiasty, a które dzisiaj testamentem zapisuję Tobie, moja Nino. Niech się one splotą w jeden harmonijny akord
i przygrywają Ci w życiu. — Może ono dłuższe i szczęśliwsze będzie od mojego.
Ale nie sądź, Nino moja, żeby owe szczęścia tylko w zewnętrznej można
było znaleźć życia ludzkiego stronie; nie — ono w nas, w dzielności i mocy
ducha naszego. Świat zewnętrzny, okoliczności zapewne oddziaływają na naszą
wewnętrzną stronę, a nawet tak oddziaływają, że starcie się tych dwóch jakoby
drobnych pierwiastków, ducha i natury, tworzy kształcenie się człowieka pojedynczego i historię narodów — ale to tylko zewnętrzna szata naszego życia, owej
wiekuistej toni.
Toteż wielkość człowieka na tem zależy, aby w owem starciu się strona
wewnętrzna przemogła. Okoliczności niech sobie postępują swoją niezbędną,
tajemniczą drogą, zmienić ich nie potrafisz — ale z ducha swojego można wykuć
tarczę, pod której obroną nigdy nie zaznasz śmiertelnej rany i cnotliwie, a zacnie
ubiegnie Ci ta chwila, którą życiem ludzkim zowią — a gdy obejrzysz się na przeszłość i znajdziesz spokój w sumieniu Twojem — będziesz szczęśliwa! Kiedy
W biogramie w PSB podano, że matka Gustawa Szaramowicza miała na imię Luiza, co potwierdza inna dokumentacja zachowana w cytowanych materiałach w GARF. Z pewnością miała dwa imiona, podobnie jak dzieci, i faktycznie nosiła imiona Luiza Ludwika.
40
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zobaczysz, że dopełniłaś obowiązku Twojego, żeś się tylko zasłoniła od ran, a sama
nie zraniłaś nikogo, że cnota była Ci świecznikiem, a miłość i słodycz atmosferą
Twojego ducha, Nino — będziesz szczęśliwa!
Ostatni to mój list, ostanie słowa do Ciebie; wiem, że go zachowasz — ale
schowaj jak kawał oderwanego od całunu pokrywającego trup brata Twego
i chrzestnego ojca, który leży gdzieś na obcej ziemi; — i jeśli szczęście będzie
przyświecać Ci w życiu, zapomnij o tym liście, ale jeśli niedoli i smutku doświadczysz kiedy — a o to nietrudno na świecie — czytaj moje przedśmiertne słowa,
a może umocnią Cię, a nawet i pocieszą trochę, bo posyłam Ci przy nich i błogosławieństwo moje.
Ach, błogosławić Ci na zacność, na cnotę, na szczęście; błogosławię na spokój, błogosławię na miłość i słodycz, i moc ducha — a błogosławię czystem sumieniem i moją miłością ku tobie i tą krwią, [która] w jedne i w moich, i Twoich
płynie żyłach. Pamiętaj, że duch mój będzie zawsze przy Tobie i będzie się cieszył
Twoimi radościami, i będzie się smucił smutkiem i niedolą Twoją — których obyś
nie zaznała, droga Nino moja, w całym życiu Twoim — Nino.
Wszystko, co ode mnie należało się Matce naszej i czego Ona tak bardzo miała
prawo wymagać, a z tego nic prawie, oprócz boleści, nie dostała, przelewam na
Ciebie, na Wacia i Sławka — powiedz to braciom i wypłać im Jej za mnie. Na
Ciebie, Nino, szczególniej ten obowiązek nakładam.
Jeszcze raz błogosławię Cię i żegnam na zawsze.
Gustaw

14.
[List do ciotki Franciszki Chojeckiej]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 м, н.
Irkuck, 13 listopada 1866.
W postaci więzienia i kajdan, i śmierci,
Zmuszono mnie przyjąć sakrament niewoli —
Lecz ducha nie zdołano rozedrzeć na ćwierci,
Tylko mi w sercu za Wami coś boli...
Ciotko–Matko i przyjaciółko moja!
Za kilka godzin przestanę żyć i w chwili, kiedy czytasz te słowa, ja już leżę
w grobie — ale i w grobie leży ze mną ta wdzięczność i przyjaźń, i miłość i szacunek dla Ciebie, z któremi żyłem, i z któremi umarłem.
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Dziwnie mi jakoś pisać ten wyraz — umarłem; czy to przeczucie życia, czy
to pewność, że jeżeli nie tu, to tam się zobaczę z Wami? Czy może to po prostu
słabość natury ludzkiej? — nie wiem, wiem tylko, że jakoś mi dziwnie się zrobiło,
kiedym napisał te słowa.
Ach, jak ciężko do drogich sercu pisać listy w takiej chwili — a czasem to prawie rad jestem, że Was tutaj nie ma, bo gdybym mógł patrzeć na Was, na Wasze łzy,
boleść i niedolę, może bym nie mógł umrzeć spokojnie — a spokój przed śmiercią,
to lustro przeszłości, to wieniec nagrody, to doczesny cel żywota sprawiedliwego.
Jeżeli mi smutno — to za Wami tylko; a tak smutno, że łzy gwałtownie cisną
się do oczu i gwałtem je wtłaczam na powrót. Smutno mi jeszcze za krajem, smutno
mi, że na obcej umieram ziemi — ale to boleść innego rodzaju, w oku niej [!]
jestem czysty i dlatego spokojny. Wam zaś dałem mniej, niż się ode mnie należało
i dlatego przy myśli o Was tak ból ściska mi serce; ale niezbadane są drogi Pańskie
i on jeden wie, co czyni.
Musi być to lepiej, musi być trzeba, żeby tak było i dlatego nie życia, ale Was
żałuję. Mój Boże! Gdybyście kochali mnie tyle tylko, ile ja sam siebie kocham, nic
więcej, to i mnie i Wam by lżej było.
Pomyśl droga Ciociu–Matko, że biedna Babka sama jedna na tamtym świecie,
że dotąd nikogo z nas przy niej nie było — a ten raz będzie nas dwoje.
Dziś mi się śniło, że mnie witała w swoim pokoju i cieszyła się, i tuliła do
siebie — a jutro zobaczymy się z Nią rzeczywiście i już się nie rozstaniemy na
wieki; a potem, potem i Wy powoli zaczniecie łączyć się z nami — tylko się nie
śpieszcie, na miłość Boga, na miłość dla Niej i dla mnie — duchy cierpliwe, wszak
przed nimi wieczność i zbierzem się wszyscy powoli gdzieś w lepszym świecie
i dobrze nam będzie...
A tymczasem graj Bethovena na wyreperowanym fortepianie, droga przyjaciółko, droga Ciotko–Matko moja, i żegnaj mi, i wspomnij mnie czasem, i żyj mi
szczęśliwie, aż Cię na tamtym powitam świecie już uściskiem ducha, z tą samą
przyjaźnią, i szacunkiem, i miłością, tylko już nie pokalanemi żadnem ziemskiem
uczuciem.
Bądź zdrowa!
Gustaw
Franciszka Chojecka
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15.
[List do Nadieżdy Aleksandrowny Budnow w Kijowie]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 б, в, г.
В г. Киев через магазин Боревых
Надежде Александровне Будновой
Иркутск. 13 ноября 1866 года.
Помните, Надежда Александровна, как я Вам говорил когдато:
„Я Вас цению и уважаю болье всех женщин; я Ваш друг”. —
Вы мне не сестра, не мать, Вы мне совершенно посторонная — однако
в последния минуты моей жизн я вспомнил про Вас и пишу к Вам.
И нужно Вам знать, что из посторонних я только к Вам одним пишу —
доказательство большаго уважения.
После завтра я умираю; как и за что — это не Ваше дело; причина[?]41 же, это
предлинная история, которую Вы можете узнать из газет, ежели Вы очень любопытны; но так как она мне наскучила до нельзя, а на чувства заставивших меня
писать к Вам неоказало мельчайщаго влияния — то я её и оставляю в это роль.
Довольно Вам знать, что умираю — а что умирая, мне пришло в голову
написать Вам письмо... прощальное.
Вы сердитесь, Надежда Александровна, за невежливое выражение. — Вы
же сами мне говорили, что мне даже как будтобы к лицу невежество — я
пользуюсь Вашим позволением и с той же безцеремонностю с которую я приходил в Вашу гостинную отдохнуть мыслено после занятий — я преданный
тепер [для] говору с Вами — и поверте, что я именно отдыхаю после утомнительных и скучных до нельзя предсмертных церемоний.
Мне часто приходить в голову Ваш девиз: „спокойствие это искание”. Да,
вот как я умру, так увидим; при жизни я никак не мог удовлетворително для
себя развязать эту мысль. —
Я буду очень спокоен — увидим какое будет счасте. —
Приймите, Надежда Александровна, от меня поручение следующаго
рода, передайте мой дружеский поцелуй Володе, Жене, Юльке; но так как она
тепер взрослая барышня и может обидется на меня за этакую смелость, то
Вы как мать скажите ей, что когда мы разставались она была ребёнок, а сходя
я в гробы и на мертвых необижаются никогда.
Довольно —

41

Wyraz w rękopisie nieczytelny, nie jesteśmy pewni, czy został właściwie odczytany.
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Позволте мне пожать с чуством дружбы и уважения Вашу руку и... преспокойно отправится на тот свет.
Густав Шарамович

Jakuba Rejnera pożegnanie z najbliższymi
(list zaadresowany do Warszawy do szwagra Henryka Szoenfelda,
z przekazaniem Annie Rejner na ul. Senatorską)
16.
[List do matki Anny i rodzeństwa]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 щ, ъ.
В Царство Польское
Его Благородию Господину
42
Генрику Шенфелд
–же
для передачи Г Анне Рейнер.
На улице Сенаторской в дом Эпстайна
прямо костёла Реформатов.
			
в Варшаве
Irkutsk, d. 25 listopada 1866. Niedziela
Najukochańsza Matko! i Drodzy moi Bracia i Siostro!
Gdy list ten czytać będziecie, ja żyć już nie będę, ja połączę się z duchem
Ojca mojego. Jutro będę rozstrzelany za sprawę Bajkalską, która Wam zapewne
wiadoma z gazet.
Ale nie płacz i nie smuć się, Kochana Matko i Wy Kochani Bracia i Siostro.
Bogu się spodobało, niech się więc dzieje Wola Jego. Syn Twój, a Brat Wasz umrze
spokojnie, bo z czystem sumieniem, umrze z modlitwą na ustach, prosząc Pana
Najwyższego o jak najdłuższe życie dla Was, a gdy nadejdzie ta godzina, gdzie
wszyscy zejść się będziemy musieli u podnóżka Tronu Pana nad Panami, natenczas
już żadna siła ludzka niezdolna będzie nas rozłączyć. Błagajmy więc Boga, by tej
jedynej pociechy nam nie odmówił. —
Przebacz mi więc, Kochana Matko, dawczyni życia mego, jam ciężko zgrzeszył przeciwko Tobie, za Twą troskliwość o mnie, za Twe pieszczoty, jam Ci
Chodzi o Henryka Szoenfelda (nie Szenfelda), kupca w Warszawie, szwagra Jakuba Rejnera;
vide o nim T. J e s k e –C h o i ń s k i, Neofici polscy. Materiały historyczne, Warszawa 1904, s. 215.
42
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się odpłacił samemi łzami gorzkiemi; przebaczcie i Wy mnie, Kochani Róziu43,
Michale, Henryku i Leonie44, jeżelim kiedy za Waszą miłość braterską ku mnie nie
odpłacił również taką miłością, przebaczcie mi więc wszyscy, a Bóg Wam stokrotnie za to zapłaci.
Żegnam więc Was z tego padołu płaczu, Kochani, Matko, Bracia i Siostro!
Żegnam Was po raz ostatni, z dala, bo z drugiego końca świata; wspomnijcie choć
mnie kiedy, że tam, gdzieś daleko w Azji, leżą kości syna i brata Waszego, módlcie
się za mnie i błagajcie Boga, by przebaczył mi wszystkie winy moje, tak jak ja
przebaczam moim nieprzyjacielom; o to Was prosi Twój syn, a Wasz brat.
Kochający Jakób [!] Rejner

Narcyza Celińskiego pożegnanie z rodzeństwem
(list kierowany do brata zamieszkałego we wsi Żurawiniec w gubernii podlaskiej)
17.
[List do brata Leonarda]
Or. GARF, z. 109, 4 eksp., 1866 r., inw. 206, t. 119, k. 193 ы, ь.
Его Благородю
Леонарду Целинскому
в Царство Полскоие [!]
в Губер: Подласкую
в город Коцк
в дыревню [!] Журавинце45
Kochany Leonardzie!
Donoszę Ci wiadomość niezbyt wesołą, że za wypadki Zabajkalskie sądem
wojennym skazany zostałem na utratę życia. Żegnam Ciebie, Braci, Siostry
i wszystkich krewnych; kochałem Was do ostatniej chwili i jedyną było myślą
moją w pośród najdroższej dla mnie rodziny zakończyć ostatnie dni mojego życia,

Siostra Jakuba Rejnera, Róża, była żoną Henryka Szoenfelda; w 1875 r. mieli oni dwoje dzieci
— czternastoletniego Stanisława Artura i roczną Stefanię Krystynę.
44
Róża, Michał, Henryk i Leon — rodzeństwo Jakuba Rejnera (wszyscy byli dziećmi Antoniego
Rejnera i Anny z domu Lande) nieznane dotychczas w historiografii, nienotowane także w biogramie
w PSB (tu w biogramie wymieniono jedynie brata Michała, w 1863 r. oficera straży narodowej
w Warszawie; o ojcu zanotowano jedynie, że był lekarzem z Lublina).
45
Wieś Żurawiniec, położona pomiędzy Kockiem a Lubartowem, wówczas w guberni lubelskiej.
43
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inaczej się stało. [...]46. Żegnam Was wszystkich z błogosławieństwem najserdeczniejszem na tej ziemi, z nadzieją uwidzenia się w przyszłym Życiu!
w Irkucku,
14/26 listopada, ro[ku] 1866. —

Twój brat szczerze Cię kochający
N. Celiński

46

W oznaczonym miejscu dwa wiersze zostały zaczernione przez władze syberyjskie w Irkucku;
vide GARF, z. 109, 4 eks. 1866, inw. 206, t. 119, k. 192.
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Bogowie, znaki, ludzie

(Kai T r a m p e d a c h, Politische Mantik. Die Kommunikation
über Götterzeichen und Orakel im klassischen Griechenland,
Studien zur Alten Geschichte, Bd. 21, Verlag Antike,
Heidelberg 2015, s. 650)
Grecki termin mantike (techne) jest praktycznie nieprzetłumaczalny na żaden język
nowożytny, podobnie zresztą jak łacińskie divinatio czy auspicia. W słownikach wyrazów obcych czy też nawet w słownikach języka polskiego, gdzie odnotowuje się wyraz
„mantyka”, jako jego podstawowe znaczenie najczęściej podaje się: „sztuka przepowiadania przyszłości”, dodając następnie „wróżbiarstwo”. W grece techne mantike to umiejętności i działania osoby określanej terminem mantis, a ten wyraz pojawia się po raz
pierwszy na początku „Iliady” Homera (I 62), kiedy w obliczu zarazy w obozie Achajów
Achilles radzi zapytać jakiegoś „wróżbitę”1 (tina mantin) albo „kapłana” (hiereus), lub
„tłumacza snów” (oneiropolos). Zestawienie mantis i hiereus wskazuje wyraźnie na religijne znaczenie pierwszego terminu i odpowiednie do tego funkcje. Na wezwanie
Achillesa odpowiada Kalchas, nazwany kolejnym wieloznacznym terminem oionopolos
(„wróżbita” w przekładzie Kazimiery J e ż e w s k i e j, raczej jednak „tłumacz znaków”),
ale jego umiejętności to mantosyne (I 72), którą miał od Apollona. Sytuacja nie wymaga
od niego przepowiadania przyszłości, ma on wytłumaczyć obecne położenie Achajów.
Poeta to właśnie o nim mówi: „Wiedział on wszystko: co było, co jest i co kiedyś się
stanie” (w. 70).
Przytoczony tu passus z „Iliady” ukazuje jasno cały splot pytań i problemów wiążących się z mantyką grecką. Kalchas działa z boskiego natchnienia, skoro swoją sztukę
zawdzięcza Apollonowi, ale nie tylko przewidywanie przyszłości jest jego główną umiejętnością, lecz także znajomość przeszłości i rozumienie teraźniejszości. Achajom ma on
właśnie nie przepowiedzieć przyszłość, tylko dzięki swojej wiedzy wyjaśnić im aktualną
sytuację i pomóc znaleźć środki zaradcze na trapiące ich zło. Mantyka grecka jak najściślej wiąże się więc z całym kompleksem wierzeń religijnych i historią religii greckiej,
1

Tu i dalej przekład K. J e ż e w s k i e j (Warszawa 1999).
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chociaż nie zawsze ten związek dostrzegano, pozostawiając ją często na uboczu zagadnień religijnych, obok zespołu zjawisk zaliczanych do „magii” w nowożytnym, ukształtowanym pod wpływem Jamesa F r a z e r a, znaczeniu, czego najlepszym dowodem jest
potraktowanie tej problematyki w klasycznym dziele Martina N i l s s o n a o religii greckiej2. Krótki rys syntetyczny historii badań nad tymi zagadnieniami od czasów wielkiego, do dziś używanego, niezastąpionego i zawsze cytowanego dzieła Augusta B o u c h é –
L e c l e r c q a (cztery tomy wydane w Paryżu w latach 1879–1882) przedstawiła ostatnio
holenderska młoda uczona Kim B e e r d e n3, słusznie wskazując na wzrost zainteresowań tą problematyką w środowisku uczonych zajmujących się religią grecką w ciągu
ostatnich dwóch, trzech dekad. Warto w tym miejscu przypomnieć, że kiedy w 1988 r.
powołano do życia międzynarodową grupę badawczą znaną jako Centre d’Etude de la
Religion Grecque (C.E.R.G.A., potem z dodatkiem „International” albo „L’Association
Internationale” jako C.I.E.R.G.A), która z kolei stworzyła najważniejsze do dziś czasopismo naukowe poświęcone problematyce religii greckiej („Kernos. Revue internationale
et pluridisciplinaire de religion grecque antique”), to jednym z pierwszych przedsięwzięć
tej nowej instytucji naukowej była organizacja colloque na temat „Oracle et mantique en
Grèce ancienne” (akta tej konferencji wydano jako trzeci tom „Kernosu” w roku 1990).
Pod egidą tego samego międzynarodowego ośrodka badawczego odbyła się konferencja
w Paryżu w roku 2011 (XIII colloque C.I.E.R.G.A.) na temat „Manteia. Pratiques et imaginaire de la divination grecque antique” (plon tego spotkania przyniósł numer „Kernosu”
z roku 2013). Z kolei wspólne badania porównawcze podjęli jakiś czas temu uczeni
z sekcji „Sciences religieuses” paryskiej École pratique des Hautes Études i uniwersytetu
w Erfurcie. Owocem tej współpracy była publikacja dwóch cykli studiów w postaci
tomów znanych i cenionych periodyków naukowych4.
Kai T r a m p e d a c h, profesor historii starożytnej na uniwersytecie w Heidelbergu,
ma jak nikt inny odpowiednie przygotowanie i kompetencje do podjęcia tej trudnej i złożonej problematyki, łączy bowiem kwalifikacje historyka, filologa i historyka filozofii.
Zyskał on w nauce nazwisko od razu po opublikowaniu swej pracy doktorskiej (obronionej na uniwersytecie we Freiburgu pod kierunkiem Hansa–Joachima G e h r k e g o)5,
a następnie dał się poznać jako badacz wierzeń greckich podejmujący coraz częściej problematykę postaw religijnych i organizacji kultu oraz działalności sui generis „funkcjonariuszy” kultu6 (brak odpowiedniego polskiego terminu, który obejmowałby tak kapłaCf. S.I. J o h n s t o n, Introduction, [w:] S. J o h n s t o n, P.T. S t r u c k, Mantike. Studies in
Ancient Divination, Leiden–Boston 2005, s. 6.
3
K. B e e r d e n, Worlds Full of Signs. Ancient Greek Divination in Context, Leiden–Boston 2013,
s. 9–17.
4
Divination et décision, „Cahiers du Centre du Gustave Glotz”, t. XVI, 2005 oraz Divination et
révélation, „Revue de l’histoire des religions”, t. CCXXIV, 2007, nr 2.
5
Platon, die Akademie und die zeitgenössische Politik, Stuttgart 1994 (Hermes. Einzelschriften,
t. LXVI).
6
Cf. K. T r a m p e d a c h, Hierosylia. Gewalt in Heiligtümern, [w:] Die andere Seite der Klassik.
Gewalt im 5. Und 4. Jahrhundert v. Chr. Kollokwium Bonn, 11–23 Juli 2002, wyd. G. F i s c h e r,
S. M o r a w, Stuttgart 2005, s. 143–165 oraz idem, Authority Disputed: The Seer in Homeric Epic, [w:]
2
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nów, jak wieszczków czy wróżbitów, ale też osoby odpowiedzialne za przygotowanie
i przeprowadzenie rytuału ofiarnego czy organizację świąt i obrzędów, jak na przykład
hieropoioi albo fachowi i mniej lub bardziej oficjalni interpretatorzy przepisów religijnych, eksegetai, w Atenach).
Przymiotnik w tytule omawianej tu książki (politische) zdaje się zawężać problematykę do zagadnienia wykorzystania mantyki (czyli — najogólniej mówiąc — umiejętności dostrzegania i rozumienia dostępnych człowiekowi znaków woli bogów) w życiu politycznym, bo i charakterystyczne dla wcześniejszych zainteresowań Trampedacha,
widocznych zwłaszcza w jego pracy doktorskiej, było zwrócenie uwagi na kontekst polityczny koncepcji intelektualnych i szerzej — sposobu myślenia ludzi. Jednak pełne znaczenie pracy i pomysł autora oddaje w większym stopniu podtytuł, rzecz traktuje bowiem
istotnie o komunikacji ludzi w Grecji okresu klasycznego ze światem bóstw za pośrednictwem znaków. Ten aspekt mantyki podkreślano w nauce już wcześniej, pisali o tym,
prezentując studia wspomnianej wyżej grupy parysko–erfurckiej, Nicole B e l a y c h e
i Jörg R ü p k e7, ale Trampedach daje własną, oryginalną, pełną, przekonującą i użyteczną jako instrument dalszych studiów definicję mantyki greckiej (s. 13). Podkreśla w niej,
że jest to ludzka umiejętność (das menschliche Vermögen) rozumienia i interpretacji
przesłania bogów (Götterbotschaften) oraz podejmowania na tej podstawie określonych
działań. Jest to szczególna, bo jednostronna komunikacja między światem bogów a ludzi
(sie beruht auf einer asymmetrischen Kommunikation zwischen Menschen und Göttern),
niezbędna ludziom do właściwego zachowania się w świecie rządzonym przez bogów.
Komunikacja ta odbywa się dzięki znakom, ale bywa niezmiernie trudna i czasem wręcz
niemożliwa ze względu na to, że ludzie nigdy nie mogą być pewni nie tylko tego, co
znaki naprawdę wyrażają, ale i tego, co tym znakiem jest. Nie ma bowiem żadnych kryteriów, żadnej pewnej wiedzy w tym przedmiocie (s. 87). A mimo tego cała kultura grecka zawiera ogromny materiał na temat znaków i specjalistów je interpretujących, przy
czym idzie tak o postacie fikcyjne, mityczne czy literackie (jak wspomniany wyżej
Kalchas czy słynny Tejrezjasz), jak i najzupełniej autentyczne, często odgrywające rolę
polityczną (jak Lampon obecny przy podpisywaniu traktatu pokojowego Aten ze Spartą
w 421 r. p.n.e.) lub pełniące urzędy kapłańskie czy religijne i zajmujące się działalnością
intelektualną (jak Philochoros, historyk i eksegetes, autor pierwszego w starożytności,
niezachowanego niestety traktatu „Peri mantikes”), znane ze źródeł odnoszących się do
rzeczywistości V–IV w. p.n.e. Ostatnia próba pełnej prozopografii takich postaci przyniosła pięćdziesiąt trzy imiona manteis8, postaci różnych od zbieraczy i znawców wyroczni czy przepowiedni, określanych mianem chresmologoi9.
Practitioners of the Divine. Greek Priests and Religious Officials from Homer to Heliodorus, wyd.
B. D i g n a s, K. T r a m p e d a c h, Cambridge (Mass.), 2008, s. 207–230.
7
N. B e l a y c h e, J. R ü p k e, Divination et révélation dans le monde grec et romain. Présentation,
„Revue de l’histoire des religions”, t. CCXXIV, 2007, nr 2, s. 139.
8
P.A. R o t h, Mantis: The Nature, Function and Status of a Greek Prophetic Type, Diss. Bryn
Mawr College 1982, s. 268–287.
9
Cf. ibidem, s. 288–292. Autor ustosunkowuje się do wcześniejsze prozopografii J. K e t t a
z 1966 r.
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Stosunek tych dwóch pojęć nie jest bynajmniej jasny a rzadko, jak się zdaje, ta sama
postać określana jest jako mantis i chresmologos zarazem10. Problemy terminologiczne
są w kwestii mantyki naturalnie bardzo ważne dla zrozumienia greckiej idei łączności
z bogami poprzez znaki, ale zarazem badacz współczesny czuje się bezradny wobec
braku precyzji czy wręcz niefrasobliwej swobody autorów naszych źródeł lub może swobodnego ususu językowego Greków (dość wspomnieć, że Pythia delficka określana jest
tak mianem prophetis (lub nawet prophetes w rodzaju męskim), jak i mantis oraz pro
mantis (to ostatnie określenie wiąże się przypuszczalnie z poglądem, że właściwym man
tis był w Delfach sam Apollon). Zresztą określenie „Pythia” pojawia się dopiero
u Herodota, a przed nim jest ona po prostu nazywana kapłanką (hiereia)11. Trampedach
podaje wszystkie poświadczenia odnoszących się do Pythii określeń (s. 188, przypisy
37–39) nie tylko po to, by wskazać brak konsekwencji w greckiej terminologii, ale by
prowadzić do wniosku, że medium w przekazywaniu woli, decyzji czy rozstrzygnięć boskich były nie tylko dostrzegalne znaki w postaci zjawisk przyrody czy pojawiania się
określonych istot (głównie ptaki), lecz także sam człowiek, a szczególnie w wypadku
wyroczni tak niezwykłych jak manteion Trophoniosa w Lebadei (gdzie pytający, po dość
skomplikowanym rytuale, schodził pod ziemię i tam sam doznawał wizji) wcale nie fachowiec (mniej lub więcej), znawca mantyki (jak Pythia12), tylko całkowicie nieznający
się na mantike techne, a szukający porady bóstwa interesariusz wyroczni. To właśnie jest
główna teza recenzowanej pracy — autor widzi zespół technik mantycznych Greków
jako sposób komunikacji z bogami, a całość uwzględnianych w tych technikach zjawisk
jako zespół mediów, za pośrednictwem których bogowie coś ludziom mówią. Niezależnie
od swoich umiejętności (czy wiedzy) z woli bóstwa takim medium stać się mógł każdy.
W ten sposób heidelberski uczony konsekwentnie jak nikt dotąd zwraca uwagę na związek mantyki greckiej z całością idei i wyobrażeń religijnych w Grecji okresu klasycznego. Świat był dla Greków przesycony bogami („wszystko jest pełne bogów”, by przypomnieć znaną myśl Talesa z Miletu) i w każdej chwili każde bóstwo, także nieznane
(daimon tis) mogło nagle na każdego człowieka oddziałać. Do mantyki należało rozpoznać to działanie.
Książka, poza zwięzłym wstępem (s. 11–29) i podobnie niewielkim zakończeniem
(s. 550–564), składa się z jedenastu rozdziałów równej mniej więcej objętości.
Pierwsze trzy rozdziały („Zeichen des Himmels und der Erde”, s. 30–94; „Symboloi
und Vögel”, s. 95–145; „Opferschau”, s. 146–178) poświęca autor właśnie znakom czy
raczej zjawiskom, które mogły być za takie uznane, przyjmując pojęcie symboloi za
Philochorosem (FGrH 328 F 192) i wskazując na brak jednoznacznego rozumienia przez
Greków pojęcia znaku (także teras, oionos i inne), co w szczególności dotyczy zjawisk
naturalnych, uważanych za znaki odpowiednio do sytuacji i odpowiednio do niej interCf. J. D i l l e r y, Chresmologues and manteis: independent diviners and the problem of authority,
[w:] S.I. J o h n s t o n, P.T. S t r u c k, Mantike, s. 167–231 oraz P.A. R o t h, Mantis, s. 268–287.
11
Cf. W. F a u t h, Pythia, [w:] Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft [dalej:
RE], t. XXIV, 1963, kol. 515.
12
Cf. H.W. P a r k e, D.E.W. W o r m e l l, The Delphic Oracle, t. I, Oxford 1956, s. 35–36.
Wyrażony tam pogląd Trampedach zdaje się w pewnym stopniu podzielać (cf. s. 212).
10
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pretowanych. Odnosi się to tak do zaćmień księżyca czy słońca, gdzie wiedza o naturalnych przyczynach zjawiska nie wykluczała jego interpretacji jako znaku danego przez
bóstwa, jak i w jeszcze większym stopniu do rozmaitych objawów naturalnego zachowania ludzi (kichnięcie, nagły, spontaniczny okrzyk). Z jego analizy stosunku do znaków
jasno wynika kilkakrotnie w różnej postaci formułowany wniosek, że „Zeichen [sind]
situativ zu verstehen” (s. 232), co wiąże się w dużym stopniu z charakterem polis greckiej, gdzie nie było oficjalnej władzy religijnej czy przynajmniej urzędników o autorytecie religijnym, nie było oficjalnych wykazów znaków czy zbiorów przepisów i wyroczni
nakazujących określone zachowanie, jak księgi sybillińskie w Rzymie i kolegium dece
mviri (później quindecemviri) sacris faciundis.
Logiczną kontynuacją analizy interpretacji znaków jest problem wyroczni. Temu zagadnieniu poświęcił autor dwa dość obszerne rozdziały („Orakel I: Medialität und
Legitimität”, s. 179–221; „Orakel II: Übermittlung und Überlieferung”, s. 222–257).
Podjął tu jeden z najbardziej kontrowersyjnych, trudnych, dyskutowanych i ciągle ba
danych problemów historii religii greckiej, na dodatek taki, do którego ciągle źródeł
przybywa i ciągle też zaskakujące odkrycia przynoszą nowe próby interpretacji. Dość
wskazać na ostanie pozornie sensacyjne i rewelacyjne odkrycia geologiczne, które doprowadziły niektórych badaczy do wniosku, że prawdziwy jest pogląd znany już w starożytności, jakoby Pythia udzielała odpowiedzi otumaniona wyziewami dobywającymi się
ze szczelin w ziemi pod adytonem. Niedawno przyjęła takie stanowisko, choć ostrożnie
i z zastrzeżeniami, Sarah I. J o h n s t o n13, dopuszczając możliwość, na podstawie wyników badań geologicznych i ekspertyz chemików, że wydostawał się tam etylen, gaz
o przyjemnym, słodkawym zapachu (co zdawałoby się potwierdzać informacje Plutarcha
z dialogu „De Pythiae oraculis”), mający właściwości halucynogenne i wprawiający
ludzi w „an altered state of consciousness during which people feel euphoria and have
out–of–body experiences”14. Tymczasem Trampedach przytacza także inne analizy geologiczne i chemiczne, zgodnie z którymi do adytonu mogły się przedostawać raczej dwutlenek węgla i metan (s. 190–191), co raczej oznaczałoby, że wieszcząca Pythia mogła
się znajdować w stanie bliskim utraty przytomności, spowodowanym brakiem tlenu,
czyli nie byłaby zdolna do jakiejkolwiek wypowiedzi. Uczony odrzuca zatem te przypuszczenia podobnie jak i znane w starożytności poglądy, że stan wieszczy osiągała
Pythia, żując liście wawrzynu lub pijąc wodę o nadzwyczajnych właściwościach z delfickiego źródła Kastalia. Z pewnym przekąsem zauważa także — jak najsłuszniej — że
trudno przyjąć, iżby rzekome wyziewy ze szczeliny w ziemi wydobywały się akurat w te
dni, gdy Pythia udzielała odpowiedzi (w okresie znanym nam nieźle ze źródeł miało to
miejsce raz w miesiącu, każdego dnia siódmego, z wyjątkiem trzech miesięcy zimowych). Jest on zdania, że wieszczka (która była medium w komunikacji z bogiem, a w jej
szczególne stosunki z Apollonem nikt nie wątpił) osiągała stan ekstazy poprzez autosugestię (s. 191). Podkreśla też przy tym, że to właśnie ona sama udzielała odpowiedzi
w formie poetyckiej, a nie, jak do dziś twierdzi spora część badaczy, wydawała niezrozu-

13
14

Ancient Greek Divination, Oxford 2008, s. 48–50.
Ibidem, s. 49.
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miałe dźwięki bądź wypowiadała słowa bez sensu, które potem układano w poetyckie
teksty. Trampedach idzie tu poniekąd za poglądem zdobywającym sobie już od pewnego
czasu prawa obywatelstwa w nauce15. Przyłącza się też zdecydowanie do zdania wyrażanego ostrożnie przez Herberta Williama P a r k e’ g o16, a ostatnio mocniej przez Michaela
F l o w e r a17, że Pythia (to znaczy wszystkie kolejne kobiety sprawujące tę funkcję) miała
odpowiednie przygotowanie i znajomość technik poetyckich, co pozwalało jej samej
układać odpowiedź w formie metrycznej. Trampedach podbudowuje ten pogląd dokładną
analizą i wyroczni, i kontekstów, w których były one wygłaszane, oraz formy, w której je
rozpowszechniano, twierdząc, że były one typowe dla poezji ustnej i całości komunikacji
oralnej, a Pythia opanowała po prostu pewne umiejętności w tym zakresie. Jeszcze może
ważniejszy jest jego zdecydowanie wyrażony pogląd, że wieszczka wcale nie była obiektem manipulacji kapłanów, a udzielane przez nią wyrocznie, rozpowszechniane przez
tych, którzy byli ich adresatami (wcale nie przez personel sanktuarium delfickiego), nie
były ani świadomym fałszerstwem kapłanów dokonanym zgodnie z zasadą pia fraus, ani
świadectwem jakiejkolwiek polityki Delf i personelu świątynnego (którego skład i funkcje nie przedstawiają się zbyt jasno i trudno wnieść coś nowego w stosunku do studium
Parke’go z 1940 r.18). Inna rzecz, w jakiej postaci i kiedy były one spisywane i w jakim
celu rozpowszechniane. Ta sprawa łączy się naturalnie z wielkim zagadnieniem znanych
(i stosowanych przez cały czas istnienia religii pogańskich w starożytności) zbiorów
przepowiedni (chresmoi), które wprawdzie nie były odpowiedziami wieszczki delfickiej,
lecz wypowiedziami natchnionych proroków, postaci mitycznych lub co najmniej legendarnych (jak Bakis, Muzajos czy przynajmniej cztery Sybille19). Ich zbieraniem i porządkowaniem zajmowali się specjaliści (chresmologoi), wśród których jest nieco osób dobrze uchwytnych źródłowo20, jak chociażby Onomakritos znany przede wszystkim
z Herodota VII 6. Nie negując różnicy między manteis a chresmologoi, na którą zwrócił
uwagę John D i l l e r y21, zauważa Trampedach, że jednak chresmologos, podobnie jak
mantis i podobnie jak wieszczka delficka, mógł działać pod wpływem natchnienia i z inspiracji bóstwa. Chresmologos Amphilytos (s. 213) zjawił się przed Pizystratem nieprzywołany oraz nieproszony o radę i wygłosił wyrocznię „z boskiego zrządzenia” (theie
pompe chreomenos). Herodot (I 62,4–63,1) powiada przy tym, że działał on „w swym
boskim natchnieniu”22 (entheadzon, czyli „ogarnięty przez boga”).
Cf. L. M a u r i z i o, Anthropology and Spirit Possession. A Reconsideration of the Pythian Role
at Delphi, „The Journal of Hellenic Studies”, t. CXV, 1995, s. 69–86.
16
Cf. wyżej, przypis 12.
17
M.A. F l o w e r, The Seer in Ancient Greece, Berkeley–Los Angeles–London 2008, s. 236.
18
H.W. P a r k e, A Note of the Delphic Priesthood, „The Classical Quarterly”, t. XXXIV, 1940,
s. 85–89.
19
Trampedach (s. 196, 213 i 557) dodaje tu także Lajosa, jednak jego przepowiednie znane są
tylko z jednej wzmianki Herodota (V 43) i nie wiadomo o kogo i o jaki zbiór chodzi. Wątpliwe, by
byłby to ojciec Edypa (cf. RE sub Laios, kol. 504–505).
20
Cf. wyżej, przypisy 8 i 9.
21
Cf. wyżej, przypis 10.
22
W obu przypadkach przekład S. H a m m e r a według wydania z 2005 r.
15
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Połączenie w jedną część i jedną zwartą narrację (warto może przy tej okazji wspomnieć, że tę świetnie napisaną książkę czyta się z wielką przyjemnością wręcz estetyczną) zagadnień wyroczni greckich (oczywiście nie tylko delfickiej, choć do niej mamy
największą dokumentację z okresu klasycznego) oraz przepowiedni wynajdywanych
przez chresmologów wynika ściśle ze wspominanej już i konsekwentnie przeprowadzanej w całej książce tezy autora, że działalność mantyczna w każdej postaci związana jest
z grecką religijnością, pobożnością i przekonaniem o stałej obecności bogów w świecie
ludzi. Bóstwa znają nie tylko działania, ale i myśli ludzi23 i w każdej chwili mogą reagować w sposób, którego rozpoznanie należy do zainteresowanych śmiertelników. Jest ono
jednak możliwe tylko pod warunkiem, że dokonują tego właściwe osoby, a są nimi śmiertelnicy bądź wybrani przez bóstwo, bądź sami osiągający stan „przepełnienia boskością”
(entheos, enthousiasis, enthousiasmos).
Kolejne trzy rozdziały książki przynoszą właściwie swoiste case study, to znaczy
analizę znanych przypadków, w których zainteresowanie znakami, próby ich interpretacji i stosowania technik mantycznych odgrywały rolę w wydarzeniach politycznych.
Autor rozpoczyna od Aten („Athen: Mantik und Demokratie”, s. 258–294), do których
dla V–IV w. p.n.e. mamy najlepsze źródła i w których szczególnie wydarzenia wojny
peloponeskiej dostarczały okazji dla rozwoju przekonań o konieczności poznawania woli
bogów. Wskazuje przy tym słusznie, że niezależnie od aktywności manteis i chresmolo
goi oraz pojawiania się doniesień o nadzwyczajnych sygnałach (cf. Th. II 8,2), państwo
ateńskie nie brało tych zjawisk oficjalnie pod uwagę, a co najwyżej poszczególni politycy (Alkibiades, Nikiasz) na własną rękę usiłowali się nimi posługiwać (s. 261–266).
Żaden autorytet religijny nie miał wpływu na decyzje polityczne Zgromadzenia (s. 259),
chociaż z drugiej strony obywatele mogli się takimi względami kierować. Z tego punktu
widzenia interpretuje Trampedach także proces Sokratesa, który sam uważał się za natchnionego przez bóstwo i budził tym niepokój bądź zawiść obywateli. Jego skazanie to,
według Trampedacha, wynik starania o to, żeby „das Verhältnis der Polis zu den Göttern
einer starken Kontrolle durch die Bürgerschaft zu unterstellen“ (s. 277). Kończy jednak
autor zdecydowanym wnioskiem, że w Atenach nie udało się nigdy włączyć wyroczni
i mantyki w system demokracji, co pozwalało zachować stabilność stosunków w polis
(s. 294). Decyzje także w tym przedmiocie należały do ogółu obywateli.
W Sparcie z kolei (rozdział VIII, „Sparta: Mantik und Basileia”, s. 295–338) sytuacja była o tyle inna, że główną instancją w sprawach religijnych, zdaniem Arystotelesa
(Pol. III 1285a 3–7) byli obaj królowie, a z kolei ich władza podlegała jakoby także kontroli religijnej poprzez niezwykłe uprawnienia eforów, którzy co osiem lat wyznaczonej
nocy obserwowali niebo i w razie niepomyślnego znaku zasięgali opinii wyroczni, co
Na ten temat cf. E. E i d i n o w, φανερὰν ποιήσει τὴν αὑτοῦ διάνοιαν τοῖς θεοῖς: Some Ancient
Theories of (Divine and Mortal) Mind, [w:] Public and Private in Ancient Mediterranean Law and
Religion, red. C. A n d o, J. R ü p k e, Berlin–Munich–Boston 2015, s. 53–73. Autor naturalnie nie mógł
jeszcze wykorzystać tego studium, pisząc swoją książkę. Zapewne nie zdążył też uwzględnić innego
ważnego artykułu tejże autorki (Oracular Consultation, Fate, and the Concept of the Individual), opublikowanego w również nieuwzględnionej przez niego książce: Divination in the Ancient World.
Religious Options and the Individual, red. V. R o s e n b e r g e r, Stuttgart 2013.
23
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mogło prowadzić do złożenia króla czy królów z urzędu (Plutarch, Agis Kleomenes 11,
4–5). Może szkoda, że w tym kontekście nie zajął się autor bliżej tymi działaniami
Lizandra, które miały jemu samemu przy użyciu wyroczni umożliwić zdobycie władzy
królewskiej. Miał on też jakoby dążyć do zmiany ustroju Sparty tak, by doprowadzić do
powoływania królów na drodze wyborów. Najobszerniej pisze o tym Plutarch w żywocie
Lizandra (24–26), ale i inne źródła przynoszą podobne informacje24. Trampedach pisze
o tym w innym kontekście, a mianowicie omawiając sprawę przekupstw czy pomawiania
o przekupywanie wyroczni (s. 189 i 194) i przy okazji dyskutowania kwestii przechowywania tekstów odpowiedzi Pythii w Delfach (s. 243). Tymczasem byłby to przypadek
ważny dla omawianego przez autora zagadnienia procedury zasięgania wyroczni, choć
Plutarch, powołując się zresztą na Efora, dość nieprecyzyjnie przedstawia działania
Lizandra (25, 2–4), ale podaje, że ten sam udał się do wyroczni Ammona, co prowadzi do
pytania, czy wyroczni mogli zasięgać, poza królami i eforami, rozmaici wysoko postawieni Spartanie (pisząc dalej o innych, jeszcze bardziej zdumiewających działaniach
Lizandra, Plutarch enigmatycznie przywołuje relację „człowieka znanego zarówno
w dziedzinie historiografii, jak i filozofii”25). Rola Lizandra w zabiegach o sukcesję po
Agisie i doprowadzenie przez niego do objęcia tronu przez Agesilaosa to naturalnie najbardziej jaskrawy przykład politycznego wykorzystywania wyroczni i przepowiedni
w Sparcie i zarazem znaczenia, jakie przypisywał im ogół Spartiatów. Analiza wszystkich podobnych wydarzeń prowadzi Trampedacha do wniosku, że sytuacja, wbrew pozorom, była podobna do tej w Atenach: manipulowanie wyroczniami było możliwe dlatego,
że ani nie istniały absolutne kryteria oceny znaków i przepowiedni, ani też nie było instancji kontrolującej ich użycie (s. 338). O znaczeniu manteia czy chresmoi decydowały
czynniki i względy polityczne, a nie autorytet religijny. Nawet królowie nie mieli decydującego głosu, a niewykluczone, że w wypadku kontrowersji czy niejasności co do ich
interpretacji decyzję o takim czy innym znaczeniu i odniesieniu wyroczni do aktualnych
wydarzeń podejmowało Zgromadzenie.
Kolejny rozdział („Hellas: Mantik und Hegemonie”, s. 339–390) przynosi obraz
znanych przypadków odnoszenia znaków, wróżb i przepowiedni do wydarzeń na arenie
międzypaństwowej, szczególnie w okresie wojen o hegemonię w IV w. p.n.e. Sporą część
tego rozdziału stanowi analiza wszystkich informacji źródłowych dotyczących znaków
i przepowiedni związanych z bitwą pod Leuktrami. Trampedach z godną najwyższego
podziwu akrybią i wnikliwością przeprowadza przekonującą krytykę źródeł, by wykazać,
że błędne byłoby dostrzeganie w relacjach źródłowych fałszerstw czy śladów banalnego
vaticinium post eventum, natomiast podstawą wszystkich relacji jest współczesne temu
wydarzeniu głęboko religijne przekonanie, że tak ważna bitwa o przełomowym znaczeCf. R. K u l e s z a, Sparta w V–IV w. p.n.e., Warszawa 2003, s. 267–268. Trzeba zaznaczyć, że
w część informacji (nawet tych pochodzących od Efora) można chyba wątpić, cf. R.E. S m i t h,
Lysander and the Spartan Empire, „Classical Philology”, t. XLIII, 1948, s. 148–149 oraz P. O l i v a,
Sparta and Her Social Problems, Prague 1972, s. 186.
25
Przekład M. B r o ż k a. R. F l a c e l i è r e, francuski wydawca „Żywotów” Plutarcha (seria
Collection des Universités de France, Paris 1971), w komentarzu ad loc. doszukiwał się w tym miejscu
Teofrasta jako źródła Plutarcha. Trampedach pozostawia kwestię nierozstrzygniętą.
24
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niu dla dziejów całej Hellady nie mogła mieć miejsca bez udziału bogów. Dlatego do
narracji historycznej włączono natychmiast (już w czasach Ksenofonta) wszystkie dane
o zauważonych znakach czy krążących przepowiedniach. Opowiadano o tym bezpośrednio po bitwie, wierząc naturalnie w prawdziwość tych opowieści (s. 377–378). Wszystkim
opowieściom o znakach i przepowiedniach obecnym w naszych źródłach dotyczących
dziejów Grecji w IV w. p.n.e. i pochodzących od historyków i pisarzy IV–III w. p.n.e.
(mimo wyrażanego czasem, jak choćby w wypadku periegety Pauzaniasza, sceptycyzmu)
wspólna jest, jak wskazuje Trampedach, pewna koncepcja „teologiczna i historiozoficzna” (theologische und geschichtsphilosophische Konzepte, s. 390), zgodnie z którą mantyka pozwala dostrzec niechęć bogów wobec ludzkich dążeń do władzy i hegemonii oraz
ukazać zmienność i niestałość stosunków w świecie ludzi. Takie stanowisko jest wyrazem konsekwentnie przeprowadzanej tezy autora, że mantyka nie należy do dziedziny
przesądów i zabobonów, ale jest ważnym elementem przekonań religijnych i wyobrażeń
o naturze świata i bogów.
Trampedach jest słusznie zdania, że nie można mantyki greckiej analizować bez
uwzględnienia greckich koncepcji istoty bóstwa: „Wer über die mantische Kommunikation
in Griechenland spricht, darf daher über die Götter nicht schweigen” (s. 393). Ostatnie
trzy rozdziały książki („Götter und Menschen”, s. 390–442; „Deuter und Deutungen”,
s. 443–497; „Gegenwelten, Gegenentwürfe, Gegenmodelle”, s. 498–549) poświęcone są
właśnie problemowi miejsca mantyki w całości wyobrażeń i idei religijnych. Wchodzi tu
autor na niezmiernie rozlegle pole badawcze, usiłując ukazać złożony system greckich
wierzeń, pełen niekonsekwencji czy nawet sprzeczności26, zwłaszcza w kwestii wszechwiedzy bogów i możliwości ich wpływu na los (moira, tyche, heimarmene), któremu zasadniczo oni sami podlegają. Mantyka ma sens jednak tylko wtedy, gdy zakłada się pełną
wiedzę bogów o całości przyszłych wydarzeń, co przy jednoczesnym, wyrażanym czasem przekonaniu o równej ludziom zależności bogów od losu wydaje się nam dzisiaj co
najmniej niekonsekwencją. Jak podkreśla Trampedach, Grecy tej niekonsekwencji chyba
nie zauważali. Widzieli za to dobrze niebezpieczeństwa ludzkiej nieostrożności czy
braku rozsądku, nieumiejętności właściwego zrozumienia znaków i przepowiedni.
Mantyka mogła okazać się sztuką nie tylko zawodną, ale i niebezpieczną. Wina leżała
oczywiście po stronie ludzi, którzy nie potrafili właściwie zrozumieć woli i znaków bóstwa. Ale w sprawach dotyczących państwa w ostatecznej instancji właściwa interpretacja stawała się decyzją polityczną jak każda inna, czego najlepszym przykładem, jak
wskazuje Trampedach (s. 470–471), jest debata na Zgromadzeniu w Atenach w sprawie
budowy okrętów, przyjęcia bitwy morskiej i przeniesienia części ludności na Salaminę
(Hdt. VII 142–144).
Trampedach przekonująco wykazał też różnicę między mantyką grecką a praktykami wróżbiarskimi na Wschodzie czy rzymską divinatio. Nie powstała nigdzie w Grecji
wyodrębniona disciplina, nie było instancji politycznych decydujących o interpretacji
znaków i wyroczni, nie było prób rytualnego oddziaływania na wolę bóstw. Ludzie mu-

26

Cf. ostatnio H.S. Ve r s n e l, Coping With the Gods, Leiden–Boston 2011, passim, ale szczególnie s. 431–436.
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sieli znaleźć odpowiedni sposób postępowania, sami odpowiadali za to, czy potrafili zachować się odpowiednio, czy też obrali niewłaściwą drogę. Za nieumiejętność komunikacji z bogami sami ponosili odpowiedzialność.
Książka Trampedacha to dzieło mistrzowskie, imponujące erudycją i szerokością
horyzontów autora, który ze swobodą i pełną kompetencją korzysta z ostatnich ustaleń
antropologii czy religioznawstwa ogólnego, a jednocześnie trafnie nawiązuje do dawnych koncepcji, przywołując tak Hegla czy Nietzschego, jak i Jacoba B u r c k h a r d t a.
Chyba rzadko kiedy lektura specjalistycznej monografii sprawia tyle intelektualnej przyjemności. Nie ulega też wątpliwości, że na długo będzie to lektura podstawowa dla każdego, kto przystąpi do badań nie tylko nad religią grecką, ale nad wszelkimi zagadnieniami greckiej kultury i jej związków z polityką.

MAŁGORZATA KARPIŃSKA
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Lucjan Jurkiewicz, „Sybirak” niespełnionych ambicji
własnych i jego relacja o Sachalinie i Zabajkalu

(Na marginesie książki Lucjana J u r k i e w i c z a, Opis podróży i pobytu
na Sachalinie, oprac. Agnieszka K r ó l c z y k, Janina C h o d e r a,
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Kórnik–Poznań 2014, s. 283)
Nieco bardziej wnikliwy czytelnik od razu dostrzeże, że niniejszy tom nie dotyczy
zesłańca na Syberię. Zgrabny tytuł, który nadały tej relacji autorki opracowania edytorskiego (oprawą źródłoznawczo–merytoryczną zajęła się Agnieszka K r ó l c z y k, Janina
C h o d e r a opracowała tekst „językowo–lingwistycznie”), wykorzystujący określenia
„podróż” i „pobyt” nie może się przecież odnosić do zesłańca syberyjskiego: nikt nie
nazwie zesłania pobytem, a dotarcia na nie podróżą. I w istocie rzeczy mamy do czynienia z relacją Polaka, który dobrowolnie związał swoje losy z Syberią, starając się dorobić
tam pieniędzy i pozycji społecznej. Stąd i tytułowy Sybirak w niniejszym szkicu zyskał
cudzysłów. Prezentowana książka jest w całej, obfitej polskiej literaturze syberyjskiej,
a przynajmniej tej dotyczącej lat osiemdziesiątych XIX w., dość unikalna1. Tym bardziej
Antologia prac polskich na temat Syberii: A. B r u s, E. K a c z y ń s k a, W. Ś l i w o w s k a,
Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków 1815–1914, Warszawa 1992, nie notuje relacji analogicznej czy podobnej do opisu Jurkiewicza.
1
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szkoda, że w interesującym i kompetentnym „Wprowadzeniu” do prezentowanej edycji
zabrakło choćby wzmianki na temat miejsca zapisków Jurkiewicza wśród innych polskich opisów Sybiru (s. 7–35)2.
Rękopis będący podstawą edycji trafił do Biblioteki Kórnickiej w 1962 r. jako „dar
rodziny Czartoryskich z Obornik Śląskich” (s. 27). Nie wiadomo, jak wszedł on w posiadanie ofiarodawców, zapewne pracownikom Biblioteki — szczególnie w tamtych czasach — nie przystawała zbytnia dociekliwość w tych kwestiach. W każdym razie o losach rękopisu, podobnie jak i samego Jurkiewicza po jego powrocie z Sachalinu
(1894/1895?), nie wiemy nic i najpewniej już się niczego nie dowiemy, chyba że przez
przypadek. Tak jak zapewne przypadkiem, dzięki wrocławskiej sesji na temat Syberii
(lato 1997 r.), pojawił się impuls do wydobycia z magazynu bibliotecznego i udostępnienia jego wspomnień3.
Relacja Lucjana Jurkiewicza godna jest uwagi przede wszystkim ze względu na niejako symboliczną wyjątkowość losów jej autora, który niech stanie za jednostkowy przykład i przestrogę przed zbyt jednorodnym sposobem przedstawiania naszego społeczeństwa, także w przeszłości (dalszej i bliższej).
Autor relacji (1833 — po 19 lutego 1898) był pierworodnym synem Stanisława,
kucharza w majątku Duninów w wielkopolskim Lechlinie k. Wągrowca, i Balbiny
z Tomaszewskich. Rodzicielskim ambicjom zawdzięczał dobre wykształcenie. Uczył się
najpierw w szkółce elementarnej, potem zapewne w gimnazjum w Trzemesznie, a w latach 1853/1854 w Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie na Śląsku. Skończywszy
tę uczelnię, administrował majątkiem Ostrowite. Pozostał tam do 1860 r., wstąpił
w związki małżeńskie z Lucyną Wilkońską herbu Odrowąż. Mimo że para dorobiła się
trójki dzieci, pożycie nie układało się chyba najlepiej. W swoich wspomnieniach mówił
o żonie „Lucyna Wil...” (m.in. s. 36, 71). Wspominał też, że na pokład statku, którym
odpływał na Sachalin, żona przyszła się pożegnać „nad spodziewanie moje” (s. 36).
W czasie podróży nie pisywał do niej ani o niej, choć znalazła się wówczas w katastrofalnej sytuacji materialnej. Prowadził natomiast korespondencję z dziećmi.
Opuściwszy Ostrowite, Jurkiewicz przeniósł się do zaboru rosyjskiego i został
współudziałowcem warszawskiego domu towarowego Gąsiorowski i s–ka. Fortuny na
handlu nie zrobił, powrócił ponownie do zarządzania majątkami rolnymi (Serniki,
Mirowice w Królestwie oraz kolejno: Surwiliszki, Janówka i Obuchowo na Litwie).
W 1886 r., być może za poparciem4 generała–majora Andrieja Iwanowicza Hinze, na-

Wszystkie przywołania stron umieszczone w nawiasach, jeśli nie zaznaczono inaczej, odnoszą
się do prezentowanego tomu — zarówno do tekstu Jurkiewicza, jak i do oprawy edytorskiej.
3
Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. nauk. A. K u c z y ń s k i, Wrocław 1998.
4
Sugestię tę forsuję mimo braku oczywistych dowodów. Jednak przemawia za nią wiele poszlak.
Hinze, zwolennik rolniczego rozwoju Sachalinu, usiłował ściągać tam fachowców, m.in. szukał agronoma. To właśnie on przesłał Jurkiewiczowi 700 rubli na koszty podróży, co nie było praktyką codzienną. Zaraz po przybyciu na Sachalin Jurkiewicz otrzymał od naczelnika propozycję zamieszkania w jego domu (s. 74–75), później bywał tam regularnie (s. 104). Jurkiewicz wspominał Hinzego
ciepło, dobrze też odnosił się do jego inicjatyw wobec posieleńców, np. organizacji wystaw czy „oglę2
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czelnika Sachalinu,otrzymał propozycję objęcia na wyspie stanowiska inspektora rolnego — agronoma5.
Jurkiewicz wyjeżdżał na Sachalin w okresie bardzo ważnym dla tej części Rosji.
Niedawna misja kpt. Gienadija Niewielskiego (1849–1855) dokonała szczegółowszego
rozpoznania wyspy. Natknięto się tu wówczas na konkurencję Japończyków — Hokkaido
oddziela od Sachalinu jedynie cieśnina La Pérouse’a szeroka na ok. 50 km. Japończyków
wabiły bardzo bogate łowiska na Morzu Ochockim. Początkowo Rosja i Japonia na mocy
traktatu z Shimoda (1855) uzgodniły wspólny zarząd wyspą. Po dwóch dekadach wszakże Rosja całkowicie przejęła Sachalin, cedując na rzecz Japonii, jako rekompensatę, północne Wyspy Kurylskie6. Wówczas to w południowej części wyspy odkryto bogate złoża
węgla atrakcyjne dla Rosjan ze względu na rozwój żeglugi morskiej na Daleki Wschód.
Sachaliński węgiel pozwalał Rosji przełamać brytyjski monopol oraz zdobyć przewagę
nad Japonią, niepogodzoną bynajmniej ostatecznie z utratą kontroli nad wyspą, a prowadzącą wówczas „energochłonną” modernizację kraju (rewolucja Meiji). Naglący więc
stał się problem kolonizacji Sachalinu, by zapobiec ewentualnym pretensjom Japonii.
Wśród politycznie zainteresowanych Dalekim Wschodem elit Rosji ścierały się dwie
koncepcje kolonizacji wyspy — rolnicza oraz górnicza. Osadnicy rolni mogli być potencjalnymi obrońcami Sachalinu, a on sam spichlerzem Syberii czy „krajem obiecanym”
(s. 123). Nie mniej zwolenników miała koncepcja górnicza. Obie zresztą bazowały na
pracy katorżniczej bądź ekskatorżniczej wykonywanej przez tzw. posieleńców.
Katorżnicy bowiem po odbyciu swej kary, czyli przymusowej pracy (bezterminowej
bądź trwającej przeważnie od czterech do 15 lat), byli bardzo często skazywani na osiedlenie się na Syberii. Byli więc jedynie de nomine wolni. Jurkiewicz nazywał ich „przymusowymi sachalińskimi obywatelami” i charakteryzował celnie:
każden [sic!] z nich przechodzi dość trudną szkołę w ciężkich robotach i dopiero
po ukończeniu terminu karnego penitenta, naznacza mu się ucząstek rolny, krowę
lub konia na wypłatę i przez dwa lata bezpłatną prowizją, wystarczającą na dostateczne przekarmienie jednego człowieka. Prócz powyższych dogodności dozwala
się posieleńcowi wybierać wolną lub zsylną kobietę, za wspólną ich dobrowolną
umową, która jeżeli jest roboczą [skazaną na prace przymusowe — M.K.] uwalnia
[się ją] od robót przymusowych, odbiera miesięczną prowizją, lecz posieleniec
biorący ją za gospodynię lub żonę, obowiązany jest odrobić za nią przepisaną
robotę, która nie obciąża jego gospodarstwa.
Po sześciu latach nienagannego prowadzenia się posieleniec mógł otrzymać prawa
osobiste i być zaliczony do stanu włościańskiego. Ograniczeniu jednak nadal podlegało
jego prawo do przemieszczania się.
dzin” płodów rolnych z nagrodami (s. 80), oraz do jego umiejętności oddziaływania na katorżników
(s. 75, 88).
5
Pismo dymisyjne, którym następca Hinzego, generał–major Kononowicz, odwołał Jurkiewicza
z posady na Sachalinie, jednoznacznie stwierdza, że Hinze miał stanowisko agronoma stworzyć właśnie dla Jurkiewicza, co notabene nie było prawdą (vide s. 20).
6
Vide L. B a z y l o w, Historia Rosji, Wrocław 1985, s. 398.
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Zaludnienie wyspy jedynie katorżnikami, niezależnie od wyboru koncepcji — górniczej czy wiejskiej — nie było jednak sprawą prostą. Jak określa to literatura zagadnienia, system katorżniczy okazał się w połowie lat sześćdziesiątych XIX w. „do głębi rozchwiany”7. Duże grupy katorżników miały włóczyć się po Syberii, poszukując zajęcia;
wątpliwa, co oczywiste, była też wydajność ich pracy. Władze świadome trudności podjęły (1869) incydentalną, jak się okazało, próbę kolonizacji południowej części Sachalinu
ludźmi określanymi jako wolni, tj. ochotnikami z guberni irkuckiej i tobolskiej, de facto
więc najpewniej też przeważnie ekskatorżnikami. Próba ta obciążona była, jak to bywa
w systemach autorytarno–biurokratycznych, tyloma katastrofalnymi błędami, brakiem
logiki i zaniedbaniami, że po pierwszym niepowodzeniu, do tej, w dodatku kosztownej,
metody już nie powrócono. Jurkiewicz opisał ten eksperyment jak się wydaje rzetelnie
i w miarę drobiazgowo (s. 135–136). Mimo jego klęski, jako zwolennik wiejskiego osadnictwa nadal marzył o kolonizacji wyspy ludźmi wolnymi, „swobodnymi, zabiegłymi
i pracowitymi” (s. 123). Na taką kolonizację należało jednak poczekać jeszcze kilkanaście lat, czyli do progu XX w., kiedy przedłużono linię kolejową, która zapewniła potencjalnym osadnikom łatwiejsze dotarcie na wyspę.
Sytuacja Jurkiewicza była odmienna niż przeważającej większości mieszkańców
Sachalinu — wyjechał tam gnany marzeniami. Wiązała się z nadzieją na awans społeczny i finansowy, a spełniły się jedynie w pierwszej część. Zarobki były tam, ze względu na
szczególne warunki pracy, rzeczywiście znacznie wyższe niż w Królestwie. Jego pensja
agronoma–instruktora rolnego na Sachalinie wynosiła 3 tys. rubli rocznie, uzupełniał ją
niebagatelny, ale niezbędny przy jego obowiązkach dodatek na lokalne rozjazdy w wysokości 500 rubli. Wydaje się jednak, że nie o takich pieniądzach marzył Jurkiewicz. Mało
efektowny finansowo okazał się też pomysł założenia fermy soboli (koniec 1886 r.).
Niewielkie pieniądze przynosił również skup skór i futer oraz próby handlu ketą, zwaną
łososiem Oceanu Spokojnego (s. 169, 177).
Nie wystarczały do pełnej satysfakcji ani łatwiejszy awans w hierarchii zawodowej,
ani skrócony okres wysługi lat wymagany przy przejściu na emeryturę. Nie do pogardzenia było natomiast niewspółmiernie łatwiejsze niż w europejskiej części Rosji uzyskanie
dziedzicznego szlachectwa. Jurkiewicz szczególnie doń aspirował, z wyjątkową skru
pulatnością odnotowywał bowiem herby swych dalszych krewnych i powinowatych,
i w końcu szlachectwa się dobił wraz z objęciem stanowiska agronoma wyspy, z którym
wiązał się urząd VI klasy (s. 186), a tym samym i należny tej randze, dziedziczny tytuł
szlachecki.
Podróż na Sachalin odbył, wyruszając z Odessy statkiem parowym „Niżny
Nowgorod” należącym do powstałego niewiele wcześniej (1878) Towarzystwa Dobro
wolnej Floty. Pisał w dzienniku, otwierając nową kartę swego życia: „losy mej przyszłości powierzyłem »Niżnemu« z nadzieją wysadzenia mnie na nowy świat, aby tam
odetchnąć swobodniejszą piersią, nowym życiem, po bezustannej bytowej walce w samolubnym i zbutwiałym kastowością kontynencie Europy” (s. 38)8. To właśnie na pokła-

7
8

M. I s z c z e n k o, Polacy na katordze sachalińskiej, [w:] Syberia w historii i kulturze, s. 219.
Chyba mógł tu mieć na myśli struktury społeczne, w których szlachta, zwłaszcza w tej części
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dzie „Niżnego” rozpoczął prowadzenie regularnego dziennika. Zapisy w nim wyznaczają
w istocie mijane porty: od Konstantynopola po Władywostok i Nagasaki, gdzie nie
można było zejść na ląd „z powodu pojawów cholery’’ (s. 71). Opisy sporządzone z błyskawicznie zwiedzanych portów i wycieczek à la americaine nie najgorzej zaświadczają
o bystrości autora. Jako agronoma najbardziej interesowała go oczywiście flora. Dziennik
powstawał mniej lub bardziej regularnie. Nie szkodziła mu monotonia morskiego, codziennego pejzażu, bo i z takimi opisami Jurkiewicz radził sobie nie najgorzej (np. s. 48,
52, 56). Nieźle posługiwał się piórem, choć w jego języku, co zrozumiałe, było bardzo
wiele obcych naleciałości, zwłaszcza rusycyzmów. Nic nie wiemy o motywach prowadzenia owych zapisków. Czy była to decyzja samodzielna, czy też przez kogoś podpowiedziana — w tekście nie ma na ten temat choćby najdrobniejszej aluzji, w każdym
razie Jurkiewicz nie stawiał sobie za cel opisania całego swego życia, w tym
pochodzenia.
Dla osób śledzących różnorakie polonika i poszukujących pierwszych pobytów naszych rodaków w takiej czy innej zamorskiej miejscowości, zapisy Jurkiewicza dotyczące np. Kolombo będą z pewnością ciekawe9. Notabene opis falochronu w tamtejszym
porcie dokonany przez anglofila Jurkiewicza jest swoistą syntezą i apoteozą zarazem angielskości, jak i związanych z nią umiejętności: „podobne arcydzieła tylko Anglikom
mogą być swojskie, bo wszystkie obliczone na podstawie nauki, znania [wiedzy — M.K.]
i sumiennego wykonania” (s. 58). Owa anglomania nie była zbyt głęboka — Jurkiewicz
nie rozumiał chyba istoty angielskości, a w każdym razie nie starał się wniknąć w podstawy i zasady angielskiej cywilizacji i patrzył na nią jedynie powierzchownie, po efektach. Nie była to też anglomania ślepa — oto nie bez abominacji wzmiankował o losie
spotkanego w Singapurze Chińczyka z rękami uciętymi po łokcie. Owo okaleczenie było
karą za potrójne morderstwo wymierzoną przez kolonialne władze angielskie. Karę tę
skwitował: „dla inteligentnego Europejczyka nieprzyjemna, jednak dla powstrzymania
dzikich namiętności Azjatów prawie konieczna” (s. 67).
Po prawie trzymiesięcznej, więc nie tak długiej podróży, 17 sierpnia 1886 Jurkiewicz
wylądował na Sachalinie, w porcie Aleksandrowsk, gdzie mieścił się zarząd sachalińskiej katorgi. Wówczas to zmieniły się, co zrozumiałe, charakter i forma zapisek
Jurkiewicza, wchodzącego stopniowo w obowiązki zawodowe. Notatki tracą na regularności. Autor bowiem już trzeciego dnia po wylądowaniu został zobligowany podjąć poszukiwania miejsc pod nowe osady rolne, co w zupełnie nieskolonizowanym terenie stanowiło sporą uciążliwość. Zapisy zaczęły wówczas nabierać charakteru syntetycznego
i zbiorczego, nie zawsze opatrzone są datą dzienną. Często też ogólnikowe określenie
czasu zapisu pojawia się w odstępach kilkutygodniowych, na zakończenie jakiegoś etapu
zawodowych aktywności (np. s. 103). Z czasem wpisy w dzienniku stają się coraz rzadsze i, o ile się można dobrze zorientować, są wznawiane co kilka miesięcy, często też
Europy, zajmowała miejsce nadal poczesne. Jednocześnie sam do tej „zbutwiałej kasty” uparcie aspirował.
9
Wg J. P e r t k a (Polacy na morzach i oceanach, t. I: Do roku 1795, Poznań 1981, s. 482), do
Kolombo jako pierwszy Polak miał dotrzeć, dopiero w trzecim ćwierćwieczu XVIII w., niejaki
Maksymilian Wilkoński określony przez autora jako obieżyświat.
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zapisywane ex post (np. s. 88 i n.). Jednak gdy po zamknięciu misji agronoma Jurkiewicz
podjął podróż, jak to zgrabnie zapisał — „na psach” bądź „psich nartach”, tj. psim zaprzęgiem, powrócił, chyba bezwiednie, do formy dziennikowej. Wynikało to z okoliczności, czyli podróży (a więc zmiany), które pozwalały również na chwilkę wolnego
czasu, przynajmniej w czasie postoju, pod koniec dnia. Miał zresztą wówczas dziennik
zawsze ze sobą, być może także z obawy, by się nie dostał w niepowołane ręce. W tej
partii relacji (s. 143–211) znalazły się nie tylko zapiski odautorskie, oryginalne spostrzeżenia i przemyślenia, lecz także wyimki dotyczące Sachalinu zaczerpnięte ze znanej mu
już przed wyjazdem na wyspę książki Michaiła Siemienowicza M i c u l a, który wcześniej też był tu agronomem10. Był on, podobnie jak Jurkiewicz, przekonany, że Sachalin
jest potencjalnym spichlerzem Syberii i przygotowywał jego eksploatację rolniczo–
hodowlaną.
Nie ma potrzeby bardziej szczegółowego prezentowania czytelnikowi sachalińskich
aktywności Jurkiewicza, jej szczegóły można odnaleźć na kartach książki. Ogólnie rzecz
ujmując, jego obowiązki sprowadzały się do nadzoru nad gospodarstwami posieleńców
oraz rozszerzania i racjonalizowania upraw. To ostatnie było sztuką szczególnie niełatwą
ze względu na generalną nieznajomość wśród posieleńców zasad gospodarowania. Stąd
Jurkiewicz przywiązywał dużą wagę do ferm doświadczalnych, które miały być przykładem oraz służyć gospodarce wyspy in toto, zwłaszcza dostarczając materiału siewnego.
Stał bowiem na racjonalnym chyba gruncie, że materiał siewny powinien być pozyskiwany w warunkach klimatycznych, dla których jest przeznaczony.
Powoli Jurkiewicz wrastał w Sachalin. Jakże wymowny jest jego zapis zrobiony najpewniej po mniej więcej rocznym pobycie na wyspie: „Około 20 czerwca zaczyna się
u nas [podkr. M.K.] właściwe lato”, i zaraz kolejny: „Z 20 sierpnia liczy się u nas [podkr.
M.K.] jesień” (s. 112–113). Jednak silniejsze wrośnięcie w wyspę nie było mu dane.
W połowie października 1887 r. opuścił wyspę protektor Jurkiewicza, gen. Andriej
Hinze. Zastąpił go czasowo Mikołaj Łochwicki, o którym Jurkiewicz, delikatnie rzecz
ujmując, nie miał najlepszego zdania. Nowy naczelnik, gen. Władimir Kononowicz,
wcześniej kierownik kolonii katorżniczej na Zabajkalu, objął stanowisko dopiero 5 października 1888. Od początku współpraca nie układała się; dymisję ze stanowiska agronoma Jurkiewicz otrzymał już 24 listopada, „z powodu konieczności ograniczenia nieproduktywnych wydatków skarbu państwa na utrzymanie licznych nieetatowych stanowisk
utworzonych przez poprzednie kierownictwo wyspy”. Dymisji towarzyszyła atmosfera
skandalu. Jego echa pojawiły się też w poświęconej Sachalinowi książce Antoniego
Czechowa, która jest chętnie traktowana jako prolegomena do „Archipelagu Gułag”11.
Czechow, mając na celu polepszenie doli więźniów i posieleńców na katorżniczym
Sachalinie, odwiedził wyspę w początkach lipca 1890 r. Znał sprawę zwolnienia

M.S. M i c u l, Oczierk Ostrowa Sachalina w sielsko chozajstwiennom otnoszienni, Sankt
Petersburg 1873 (non vidi).
11
A. C z e c h o w, Ostrow Sachalin, Moskwa 1895. Wcześniej książka ukazała się w odcinkach
w wiodącym miesięczniku „Russksja mysl”, 1893–1894; wyd. pol.: Sachalin. Notatki z podróży, tłum.
I. B a j k o w s k a, Warszawa 1995.
10
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Jurkiewicza i napisał, że odbyło się ono w atmosferze skandalu, nie sprecyzował jednak,
kto był odpowiedzialny za tę sytuację (s. 21).
Znamienne też, że sam Jurkiewicz bardzo niewiele napisał o powodach swojej dymisji ze stanowiska agronoma, okrojenia mu uposażenia o połowę i oddania do dyspozycji generała–gubernatora Kraju Nadamurskiego, w skład którego wchodził Sachalin
(s. 143 i 151). W istocie bowiem owa dymisja sprowadzała się właśnie do tego. Nowy
przełożony, gen. A.N. Korff, zażądał przyjazdu Jurkiewicza do Chabarowska, tj. stolicy
guberni. Opis trudnej grudniowej podróży, którą musiał podjąć w związku z tym poleceniem, obejmuje ok. 15 stron tekstu (s. 151–163) i jest najbardziej interesującą częścią
relacji. Pełno tu przygód, dynamicznych zwrotów akcji, ale też znakomitych zapisków
obyczajowych czy dotyczących dnia codziennego, w tym tamtejszej mikroekonomii.
Zestawione przez Agnieszkę Królczyk kalendarium pozwala szczegółowiej śledzić
aktywności Jurkiewicza w czasie podróży i całego syberyjskiego pobytu (s. 13 i n.).
Szkoda tylko, że nie wprowadzono tu numerów stron odpowiadających poszczególnym
zapisom.
W czasie drogi do Chabarowska Jurkiewicz odwiedzał „ziomków” (s. 160, 162) tam
mieszkających, ale chyba nie wszystkich; decydowała tu nie tylko jego obawa, lecz także
miejscowe surowe przepisy zakazujące takich kontaktów. I o ile nie mam wątpliwości
kogo miał na myśli, pisząc „ziomkowie” — byli to dlań niewątpliwie Polacy — o tyle już
inaczej chyba trzeba rozumieć pojęcie „nasi kupcy” w zdaniu: „produkta spożywcze i robotników dostarczają Chińczycy, kilku z nich mają bogate sklepy i robią znaczną konkurencją naszym kupcom [podkr. M.K.]” (s. 163). Nie zapominając o prężności polskiego
elementu na Syberii, który mimo szlacheckiego urodzenia łatwo przezwyciężał tam niechęć do łokcia i wagi12, myślę, że w tym przypadku pojęcie „nasi” ma charakter bardziej
ogólny i odnosi się do Rosjan lub, generalnie, do wszystkich europejskich poddanych
Imperium.
Z Chabarowska Jurkiewicz udał się w dalszą, liczącą 800 km podróż w górę Amuru
do Błagowieszczeńska (od 1858 r. centrum obwodu amurskiego). Miał tam za zadanie
zbadać możliwość rolniczego zagospodarowania dorzecza rzeki Bureji. Eksplorował nie
tylko lewy brzeg Amuru, lecz także zapuszczał się na prawą, chińską stronę. Czego tam
szukał — nie wiemy, nie pierwszy to ślad jakichś być może tajnych zleceń powierzonych
mu przez przełożonych. We wrześniu, więc bardzo niefortunnie, bo zaczynała się już
zima, wyruszył w górę Amuru. Podróż odbywał na łódkach zwanych przez Rosjan złowróżbnie duszogubkami. Po pokonaniu 200 km, wobec zaczynających się mrozów, po
dopłynięciu do ujścia rzeki Umalty zrezygnował z dalszej podróży wodą; kontynuował
ją, korzystając z sanny „na jeleniach” (reniferach). 23 października wyprawa dotarła do
celu, czyli kopalni złota Nimeńskiej Kompanii.
W kopalni spędził około siedem miesięcy, zatrudnił się — by, jak sam pisze, (s.172
i n.) nie popaść w depresję — jako niewykwalifikowany pracownik na najniższym stanowisku praktykanta. Awansował jednak szybko, po miesiącu był już pomocnikiem zawiadowcy (obersteiger — nadsztygar), a po mniej więcej kolejnym miesiącu sam został
zawiadowcą.
12

Cf. np. Zesłanie i katorga na Syberii, s.106 i n.
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Jego opis kopalni jest niezastąpiony, pozwalający zrozumieć zasadę i istotę jej funkcjonowania. W kopalni pracowali jedynie wolnonajemni, za haniebną jednak płacę,
w dość koszmarnych warunkach, determinowała ich jednak możliwość nielegalnego zdobycia samorodków złota, głównie zresztą wymienianych z tzw. spirtonosami na okowitę.
Sam Jurkiewicz poza pensją otrzymywał rozmaite świadczenia określające też istotę tego
przedsiębiorstwa, dalekiego jeszcze od kapitalistycznego. Były to opieka medyczna,
opał, światło, usługi domowe (praczka, kucharz) oraz wódka i wino, choć te z pewnym
ograniczeniem.
Wraz z nastaniem wiosny 1890 r. Jurkiewicz wyruszył w drogę powrotną do
Chabarowska. Podróżował mniejszymi rzekami do Umalty, na której, dzięki pomocy
Jakutów zachęconych butelką wódki, uniknął bardzo groźnego zaklinowania wśród skał
(s. 176 i n.). Kolejne rzeki, Umaltę i Niman, przepłynął bez przeszkód, badając okolice
pod kątem przydatności dla rolnictwa. Po trzech i pół miesiąca, w połowie września,
osiągnął Amur, w listopadzie dotarł do Chabarowska.
W niespełna dwa lata później, uwolniony od wszelkich obciążeń wynikających
z jego umowy, bez pensji, ogarnięty żądzą zdobycia majątku podjął własną wyprawę
w celu poszukiwania złota. Postanowił wraz z ośmioma wynajętymi ludźmi dotrzeć rzeką
Zeją (lewym dopływem Amuru) do rzeki Selemdży. Niekorzystna pogoda i trudne do
sforsowania progi rzeczne, a przede wszystkim spotkanie z oddziałem ścigającym „rabusiów złota”, czyli — by odwołać się do języka samego Jurkiewicza — „wolnych przemysłowców” (s. 180), zmusiły go do porzucenia tych planów. Stał się bowiem wówczas
świadkiem bezpardonowej rozprawy żołnierzy z rabusiami usiłującymi eksplorować
złoto będące wszak regale monarchii.
Jedynym sposobem dorobienia się przez Jurkiewicza majątku stała się wspomniana ferma soboli. W przedsięwzięciu pomagał mu skazaniec polityczny, człowiek o wyjątkowo barwnym życiorysie — Józef Narwiłło13. Jego atutem była znajomość hodowli
soboli zdobyta na Alasce. Jurkiewicza zapewniał, że poznał „sekret przemysłowego
Amerykanina” (s. 181) z Alaski i zakupiwszy od Gilaków, najliczniejszego wtedy miejscowego plemienia, cztery samiczki i dwa samczyki soboli, podjął ich hodowlę na miniskalę. Po roku liczyła już ona 62 sztuki tych zwierząt. Przedsięwzięcie zapowiadało się
obiecująco, ale niespodziewanie kres położyła mu wspomniana dymisja Jurkiewicza ze
stanowiska agronoma Sachalinu i rozkaz stawienia się na służbę do Chabarowska. Musiał
wówczas zlikwidować hodowlę, a jej rozwinięcie na nowo w regionie amurskim okazało
się niemożliwe. Wobec klęski obu zamysłów — poszukiwań złota i hodowli soboli
Jurkiewicz znalazł się w ruinie. Tej finansowej towarzyszyła i zdrowotna, w ciężkim klimacie bowiem nabawił się szkorbutu. Mógł się zeń wyleczyć, wedle zaleceń lekarzy,
tylko w krajach południa, zamierzał więc wyjechać do Japonii. Jednak we Władywostoku
odebrał zlecenie zebrania zbiorów entomologicznych w południowej Korei. Plany zmienił tym chętniej, że spodziewał się korzyści materialnej, a i możliwość podreperowania
zdrowia w Korei rysowała się optymistycznie. Nie sfinalizował jednak tej misji, przeszkodziła mu wojna japońsko–chińska 1894 r. Kompletowanie zbioru dokończył jednak
w Japonii.
13

Podstawowa polska historiografia o Syberii nie przywołuje tego nazwiska.
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Odbudowawszy co nieco swoją materialną pozycję, zamierzał ponowić próbę założenia hodowli soboli. Równocześnie wpadł na pomysł kolejnego intratnego przedsięwzięcia. Dowiedział się bowiem o rosnącym w Europie zapotrzebowaniu na nasiona
rdestu (rdestowiec) sachalińskiego. Roślina ta, pochodząca z Dalekiego Wschodu, została wówczas sprowadzona przez ogrodników do Europy. Rosła szybko, była niewymagająca w zakresie warunków glebowych i miododajna, podbijała więc ogrody botaniczne
i parki14. Jurkiewicz dosłownie rzucił się na realizację tego przedsięwzięcia. Za zgodą
nowego już generała–gubernatora Kraju Nadamurskiego, gen. S.M. Duchowskiego, powrócił na Sachalin w okresie zbierania nasion rdestu. Niemałym kosztem i trudem zebrał
32 pudy nasion (tj. ok. 524 kg). Miało mu to przynieść zysk ponad 25 tys. rubli. Z większą częścią plonu na statku Petersburg 11 listopada 1894 wypłynął do Europy. W czasie
podróży snuł plany biznesowe. Myślał m.in. o fermie soboli i srebrnych lisów nad
Morzem Ochockim. Jednak w trakcie morskiej podróży nasiona zatęchły i zatraciły możliwość kiełkowania. Cała z mozołem i kosztem zebrana, niemała ilość nasion rdestu „popłynęła z prądem Wisły” (s. 185). Sachaliński pobyt nie przyniósł więc spodziewanej
fortuny. Jednak uparty Jurkiewicz nie rezygnował. Podejmował starania u władz rosyjskich o wsparcie finansowe na prowadzenie własnej hodowli zwierząt futerkowych bądź
o zatrudnienie go w charakterze szefa takiej rządowej fermy. Wszystkie te zabiegi nie
przyniosły jednak spodziewanego skutku.
Rękopis relacji Jurkiewicza, staranny, ale ze sporą liczbą skreśleń, dopisków i poprawek (widać to choćby na reprodukcji w książce, s. 30) został wydany ze skąpym opisem objaśniającym tylko niektóre zabiegi edytorskie. Brak tu przede wszystkim odniesienia się do obowiązującego wydawców źródeł kanonu, którym jest „Projekt instrukcji
wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku”, przygotowany przez
Ireneusza I h n a t o w i c z a. Wprowadzonych w nim zostało wiele postulatów edytorskich
i zasad naukowej edycji tekstów. Powołanie się na ten tekst pozwoliłoby uniknąć np.
objaśniania zabiegów mających na celu modernizację tekstu, poprawienie oczywistych
błędów ortograficznych czy interpunkcyjnych, publikowanie i zaznaczania skreśleń będących oczywistymi pomyłkami itd.
Wydanie tekstu Jurkiewicza przyniosło jednak wiele innych trudności, które tym
staranniej winny być opisane w nocie. Mam tu na myśli sposób zapisu nazw geograficznych, których w tekście z oczywistych względów jest bardzo dużo. Zgodnie z zaleceniem Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej
Polskiej we wszelkich publikacjach należy używać polskich egzonimów, oczywiście
o ile takie istnieją. W tej sytuacji jak sądzę, publikując źródło, winno się pierwszy raz
umieścić nazwę w wersji przywołanej przez autora, a w przypisie podać egzonim polski
i dalej już go konsekwentnie stosować, także we wszystkich tekstach odedytorskich.
Podobnie w indeksie głównym zapis winna stanowić przyjęta nazwa polska, a wszystkie
odmienności użyte w źródle powinny odsyłać do hasła głównego, tj. egzonimu. I tak np.
Rdest jest jednak też rośliną inwazyjną i bardzo trudno go wyplenić. Współcześnie w Polsce
jego wprowadzanie do środowiska jest zabronione przez „Ustawę o ochronie przyrody z 2004 roku”.
Od 2012 r. także jego import, posiadanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie i sprzedaż wymagają
specjalnego pozwolenia.
14
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zamiast nazwy rzeki Zieja należy używać polskiego egzonimu Zeja, zamiast Sielemdża
— Selemdża. Szczególny kłopot jest tu z nazwą Chabarowsk, która w edycji występuje
również w formie używanej do 1893 r. — Chabarowka, ale i Chabarówka, co jest stosowane także w tekstach odedytorskich. Mniej uważny czytelnik może zagubić się i poczuć
zdezorientowany. Od nieporozumień uchroniłby odpowiedni zapis w nocie edytorskiej.
Zabrakło w niej też objaśnienia, w którym miejscu rękopisu znajdował się wyodrębniony
przez edytorki i opublikowany osobno na końcu edycji wykaz flory i fauny przygotowany przez Jurkiewicza na podstawie wspomnianego wyżej dzieła Micula i jak ma się on do
tej podstawy — czy jest cytatem in extenso, czy skrótem, a jeśli tak, to jak obszernym.
Wiele zaleceń zawartych w „Instrukcji wydawniczej” jest bardzo elastycznych, niektóre jednak mają charakter obligatoryjny. Do tych należy rozróżnienie przypisów edytorskich (np. informujących o poprawkach naniesionych przez wydawcę, o opustkach
w tekście, podkreśleniach odautorskich itp.) od przypisów merytorycznych (przygotowanych przez wydawcę objaśnień osób, miejsc czy faktów). Zazwyczaj pierwsze są określane literami, a drugie liczbami. Rozróżnienia takiego w edycji relacji Jurkiewicza nie
zastosowano, a nota nie objaśnia, dlaczego tak się stało. Wszystkie komentarze i przypisy są rozdzielną pracą wydawczyń. Królczyk zestawiła odnośniki merytoryczne, w tym
geograficzne i osobowe, Chodera zaś niezrozumiałą czy mniej zrozumiałą leksykę dziełka. W sumie liczba przypisów jest tu niebagatelna (1057). Mam do nich sporo uwag.
Zacznę od kwestii leksykalnych. W tym zakresie przypisy przygotowano bardzo starannie, wykorzystując prawie bezustannie siedem podstawowych słowników języka polskiego, w tym dwa gwar. Od strony merytorycznej lub warsztatowej nie można do owych
językowych komentarzy mieć żadnych zastrzeżeń bądź uwag. Niepokoi natomiast ich
mnogość. I tak np., czy naprawdę należało objaśniać oczywiste „urra” — hura (s. 177)?
Podobnie słowo „naznaczyć” użyte w sensie „wyznaczyć” (s. 35) czy na tej samej stronie
warianty pisowniowe „parochod” i „parochód”, w znaczeniu parostatek, z przywołaniem
jeszcze podstawy słownikowej, wreszcie „umienie” w sensie umiejętność (s. 179)!
Tymczasem bez objaśnienia pozostała wcale nie oczywista zbitka frazeologiczna: uciąć
drapaka (s. 179).
Niewątpliwie więcej uwag i wątpliwości budzą przypisy o charakterze merytorycznym. Na przykład przydałoby się nieco więcej precyzji à propos identyfikacji i loka
lizacji „nieśmiertelnej Troi” (s. 47). Miał ją Jurkiewicz dostrzec tuż po wypłynięciu
z Dardaneli. Czy jednak Jurkiewicz nie zobaczył przypadkiem tego, co widzieć chciał,
a nie tego, co można było zobaczyć? Troja dla statku płynącego od Dardaneli do Port
Saidu powinna wyłonić się po lewej burcie, nie zaś po prawej, obu brzegów lądu zaś po
minięciu cieśniny w ogóle widzieć niepodobna. I to wyraźne przekłamanie źródła w przypisie należało zasygnalizować. Nie powinno się też chyba zostawiać bez komentarza informacji o podziwianiu przez Jurkiewicza w czasie podróży „przez powiększające szkło
— śladów wygasłego Wezuwiusza któren przedstawił się na wyniosłej nad morzem skalistej górze” (s. 47). Nazwa jest tu jedynie synonimem wulkanu, co wypadało zaznaczyć.
Edytorka domyśla się, że prawdopodobnie wzmianka ta dotyczy wyspy Santoryn
(gr. Thira), nie odnosi się jednak do Jurkiewiczowskiej wzmianki o wygasłym przecież
wulkanie, gdy tymczasem wulkan Kajmeni na Santorynie jest wulkanem czynnym!
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Tom wyposażono w bogaty aparat pomocniczy, w tym: „Bibliografię do części biologicznej” (s. 251–254), „Wykaz skrótów” (s. 255–256), „Wykaz ilustracji” oraz, osobno, „Źródła ilustracji” (s. 257–260), „Wykaz i źródła map” (s. 260) i indeksy: nazw
osobowych (s. 261–267), nazw geograficznych (s. 268–274) nazw biologicznych (s. 275–
285). Nieomal całe to obfite, pomocnicze instrumentarium ma charakter złożony. Na
przykład w bibliografii oddzielono opracowania polskie, rosyjskojęzyczne i anglo
języczne oraz strony internetowe. Trudno dociec, jakie względy nakazały wydzielenie
zapisywanych przecież alfabetem łacińskim opracowań angielskojęzycznych, zresztą
w liczbie trzech! Rzecz ma się podobnie w odniesieniu do trzech wymienionych już indeksów. Można zrozumieć zasadę wydzielania w de facto odrębny indeks nazw rosyjskojęzycznych (ze względu na odmienny alfabet i inną w nim niż w łacińskim kolejność
liter), jednak za dziwaczne uważam wydzielanie w ramach indeksu nazw biologicznych
osobnego indeksu nazw niemieckich, składającego się zresztą z dwóch specimenów:
Haifiisch i Seehahn. Jeszcze bardziej kuriozalne jest wprowadzenie indeksu nazw francuskich, w którym dumnie, acz samotnie figuruje jedynie pamplemousse.
Krytycznie należy się też odnieść do dwustronnej mapy wyspy dołączonej w sposób
luźny do tomu. Pierwsza ze stron zawiera bardzo piękną, dziwiętnastowieczną mapę ze
zbiorów kijowskich, której fragment zdobi też okładkę. Reprodukcja pod względem estetycznym jest atrakcyjna, pod względem informacyjnym dyskwalifikująca, bo nieomal
nieczytelna. Również druga, umieszczona na odwrocie tej samej karty, konturowa mapa
wyspy, w nieco większej skali, zaczerpnięta ze wzmiankowanej już książki Czechowa,
jest nieomal bez pożytku. W tym wypadku ze względu na nadmierną liczbę nagromadzonych na niej szczegółów przy wciąż zbyt małej skali. Zabrakło współpracy z jakimś pomysłowym kartografem, który wykorzystując posiadaną bazę kartograficzną, potrafiłby
mapę odpowiednio zaadaptować z korzyścią dla czytelnika. Natomiast za znakomity
uważam pomysł na poły kartograficzny, umieszczenia na marginesach każdej ze stronic
książki, pod ulokowanym tu numerem, miniaturowej, dwucentymetrowej, w gruncie rzeczy konturowej mapki Sachalinu. Świetne są też ilustracje — fotografie z epoki reprodukowane w sepii, współczesne często w kolorze. Nie tylko ciekawe, lecz także nienaganne
pod względem technicznym i artystycznym. W sumie, mimo drobnych uchybień i niedociągnięć, omawiana książka jest bardzo ciekawa i godna polecenia.
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TOMASZ LESZKOWICZ
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii

Westerplatte: pół wieku walki o miejsce pamięci

(Krzysztof Z a j ą c z k o w s k i, Westerplatte jako miejsce pamięci
1945–1989, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, s. 415)
Obrona Westerplatte we wrześniu 1939 r. zajmuje stałe miejsce w polskiej pamięci
zbiorowej i wyobrażeniu o II wojnie światowej1. Choć dzisiaj wiemy, że to nie tam padły
pierwsze strzały tego konfliktu, początek wojny trwale zrósł się z Wojskową Składnicą
Tranzytową. W szkołach ciągle przypomina się, że „prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte”, a półwysep, na którym toczyły się walki, do dzisiaj jest atrakcją
turystyczną Gdańska, co jakiś czas wraca też idea stworzenia tam muzeum. Walki z września 1939 r. potrafią również wywołać spory, czego przykładem jest konflikt sprzed kilku
lat wokół filmu Pawła Chochlewa, „Tajemnica Westerplatte”, który przedstawiał zdemitologizowaną wersję wypadków.
Westerplatte odróżnia się od wielu innych wątków pamięci o II wojnie światowej
tym, że po 1989 r., w przeciwieństwie do powstania warszawskiego, losów Polaków
w ZSRR czy powojennego podziemia antykomunistycznego, nie było motywem „pamięci odzyskanej” po dziesięcioleciach zakłamywania przez komunistyczne władze.
Przeciwnie — w okresie powojennym było elementem oficjalnej wizji historii II wojny
eksploatowanym w propagandzie, edukacji szkolnej i życiu kombatanckim. W jaki sposób Westerplatte „żyło” w PRL? Odpowiedzi na to pytanie postanowił udzielić Krzysztof
Z a j ą c z k o w s k i w swojej książce „Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–1989”,
wydanej jesienią 2015 r. przez Instytut Pamięci Narodowej.
Autor recenzowanej monografii, rocznik 1969, badawczo specjalizował się do tej
pory w dziejach obrony Wybrzeża w 1939 r. — był autorem biografii kmdr. Zbigniewa
Przybyszewskiego, a także lekarza załogi Westerplatte kpt. Mieczysława Słabego.
W 2012 r. wydał także zbiór swoich tekstów historycznych zatytułowany „Wokół tajemnic Westerplatte”2. Związany jest ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej
Potwierdzają to m.in. badania nad obecnością II wojny światowej w pamięci zbiorowej Polaków,
przeprowadzone przez Pentor na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej w 2009 r. Westerplatte pojawiało się tam wśród najlepiej znanych wydarzeń wojennych, obok powstania warszawskiego, obozów koncentracyjnych i zagłady, Holokaustu czy zbrodni katyńskiej (P.T. K w i a t k o w s k i, L.M. N i j a 
k o w s k i, B. S z a c k a, A. S z p o c i ń s k i, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna
światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Gdańsk–Warszawa 2010, s. 168). Westerplatte
oraz postać dowódcy obrony mjr. Henryka Sucharskiego pojawia się też w tym badaniu w wielu innych
kontekstach.
2
K. Z a j ą c z k o w s k i, Lekarz z Westerplatte. Major Mieczysław Mikołaj Słaby 1905–1948,
1
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Wojskowej Składnicy Tranzytowej, które zajmuje się ochroną dziedzictwa Westerplatte
oraz badaniem i popularyzowaniem historii obrony Składnicy i całego Wybrzeża
w 1939 r. Podstawą książki „Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–1989” była praca
doktorska na ten sam temat napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Pawelca
i obroniona na Uniwersytecie Śląskim w 2013 r. Została nagrodzona wyróżnieniem
w konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny im. Władysława Pobóg–Malinowskiego,
organizowanym przez IPN oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Zajączkowski nawiązuje do popularnego i rozwijającego się nurtu badań nad pamięcią zbiorową, odwołując się do prac m.in. Maurice’a H a l b w a c h s a, Jana A s s m a n n a,
Paula R i c o e u r a czy Jacques’a L e G o f f a. Traktuje on Westerplatte jako „miejsce
pamięci”, wprost sięgając po klasyczną koncepcję sformułowaną przez Pierre’a N o r ę,
który definiował miejsca pamięci jako „każdy znaczący byt/obiekt materialnej lub niematerialnej natury, który dzięki ludzkiej decyzji albo na skutek pracy czasu stał się składnikiem pamięciowego dziedzictwa jakiejś wspólnoty/społeczności” (s. 17). Autor nawiązuje też do innych pozahistorycznych nurtów badawczych, m.in. koncepcji „przemocy
symbolicznej” Pierre’a B o u r d i e u oraz badań nad romantyzmem polskim reprezentowanych przez Marię J a n i o n. W swojej analizie Zajączkowski skupia się więc na tym,
w jaki sposób uformowano „miejsce pamięci Westerplatte”, jak zmieniano jego znaczenie i popularyzowano związane z nim treści oraz jaka była specyfika nośników tego procesu. W swojej analizie wyróżnia kilka z nich: historiografię, literaturę piękną, film
i teatr, topografię Westerplatte oraz środowisko weteranów walk. Każdemu z tych nośników poświęca osobny rozdział swojej pracy.
Autor wykorzystuje różnorodne materiały źródłowe. W bibliografii wymieniono
kilkanaście archiwów, które jednak zostały spożytkowane w różnym stopniu. Oczywiste
dla historyków XX w. Archiwum Akt Nowych (akta KC PZPR) oraz IPN wykorzystano
w niewielkim stopniu (do czego jeszcze wrócę). Z drugiej strony szeroko wykorzystano
materiały z archiwum Filmoteki Narodowej. Zajączkowski chętnie korzysta ze spuścizn,
zwłaszcza autorów analizowanych przez siebie publikacji (w tym z Archiwum Melchiora
Wańkowicza). W swoich badaniach wykorzystuje także prasę oraz wspomnienia.
Bibliografia wykorzystanych opracowań liczy 14 stron, autor często sięga po publikacje
niszowe (zwłaszcza internetowe), włączając zawarte tam informacje do obiegu
naukowego.
Recenzowana książka składa się, obok wstępu i wprowadzenia metodologicznego,
z sześciu rozdziałów, zwięzłego podsumowania zawartych w pracy wniosków oraz
aneksów.
Część opisową rozpoczyna próba odtworzenia trzech źródeł „miejsca pamięci
Westerplatte” w okresie wojny. Pierwotnym jest polski dyskurs wokół obrony Składnicy
w pierwszych dniach września 1939 r. (przed wojną nazwa półwyspu i tamtejszej placówki rzadko pojawiała się w oficjalnym obiegu). Już od rana 1 września w państwowej
propagandzie, zwłaszcza radiowej, podkreślano, że polscy żołnierze heroicznie bronią

Rzeszów 2008; idem, Bohater obrony Helu: kmdr por. Zbigniew Przybyszewski 1907–1952, Warszawa
2011; idem, Wokół tajemnic Westerplatte. Zbiór tekstów z lat 2005–2012, Warszawa 2012.
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przed Niemcami eksklawy na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Następnego dnia radiowe przemówienie ppłk. Wacława Lipińskiego rozpropagowało oblężenie jako ikonę polskiej obrony. Wokół walk narosło wiele skojarzeń i nazw — porównywano je do bitwy
pod Kostiuchnówką w 1916 r., obrońców nazywano „Morskim Batalionem” oraz „Lwami
z Westerplatte”, co nawiązywało do „Lwów Alkazaru”, czyli epizodu obrony alkazaru
w Toledo przez oddziały nacjonalistyczne w pierwszych miesiącach hiszpańskiej wojny
domowej (Zajączkowski ciekawie pokazuje, że wątek ten nie był obcy Polakom — publikowano o nim przed wojną książki i artykuły prasowe). Ważną rolę odegrały też pozdrowienia Naczelnego Wodza wysyłane do obrońców Składnicy, jak również powtarzająca
się przez pierwsze dni września fraza „Westerplatte broni się nadal”. W tym okresie zaczęły pojawiać się też pierwsze wiersze na temat bitwy. 8 września, dzień po faktycznej
kapitulacji, poinformowano Polaków o upadku Składnicy. Wydarzenie to zbiegło się
z o dzień wcześniejszym przemówieniem płk. Romana Umiastowskiego o ewakuacji
mężczyzn zdolnych do noszenia broni poza Warszawę, które wywołało panikę wśród
mieszkańców stolicy — autor pokazuje to, jednak nie zauważa wpływu na dalsze losy
miejsca pamięci. Wieść o kapitulacji wywołała też przekonanie, że wszyscy obrońcy zginęli. Przez kolejne lata okupacji w kraju i na emigracji nadal popularyzowano obronę
Westerplatte, co jeszcze bardziej wzmacniało siłę miejsca pamięci.
Wpływ na jego funkcjonowanie miały też dwa źródła „zewnętrzne”. Niemieckie —
w niewielkim stopniu wpływało na kształt pamięci o Westerplatte, pozostawiło jednak
większość ikonografii wykorzystywanej później przy opisie wydarzeń — film z ostrzeliwującym Westerplatte pancernikiem Schleswig–Holstein oraz zdjęcia kompanii propagandowej z honorowej kapitulacji załogi. Dużo ważniejsze okazało się źródło nazywane
przez Zajączkowskiego „sowieckim” — wydaje się, że trafniejsze byłoby określenie
„komunistyczne”, ponieważ większość działań z nim związanych była realizowana przez
polskich komunistów. Autor pokazuje proces zawłaszczania pamięci o Westerplatte przez
komunistów na tle negacji tradycji II Rzeczypospolitej i kampanii wrześniowej w radzieckim Lwowie w latach 1939–1941. Zmiana następuje wraz z napaścią Niemiec na
ZSRR i ma związek z postacią Wandy Wasilewskiej. To ona w 1942 r. zrecenzowała niemieckie wydawnictwo propagandowe „Die Wehrmacht. Der Freiheitskampf des groß
deutschen Volkes”, w którym zawarto informacje o walkach na Westerplatte. Dla
Wasilewskiej była to okazja do przypomnienia tego wątku walk wrześniowych, który od
tej pory coraz częściej pojawia się w wystąpieniach i publicystyce polskich komunistów
w ZSRR, a także w wydanej równolegle deklaracji Polskiej Partii Robotniczej, w której
we fragmencie: „Jesteśmy krwią z krwi...” wśród przywołanych tradycji pojawia się również obrona Westerplatte. Ukoronowaniem tego procesu jest nazwanie powstałej w ZSRR
brygady pancernej imieniem Bohaterów Westerplatte i praca propagandowa, skupiona na
pokazaniu, że to właśnie jej żołnierze pomszczą klęskę wrześniową. Spełnieniem tych
działań było skierowanie brygady do walk o Gdańsk w marcu 1945 r. i symboliczna uroczystość na Długim Targu podkreślająca wypełnienie tej historycznej misji.
Autor zarówno przy okazji opisu wojennej propagandy komunistów polskich (s. 84–
85), jak i prowadzonej później (s. 93) podkreśla, że dochodziło do wypaczania pierwotnej, „prawdziwej” treści miejsca pamięci — zamiast walki o niepodległość, starano się
przedstawić Westerplatte jako symbol klęski reżimu sanacyjnego, pomijając lub traktując
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ironicznie „Pozdrowienia Naczelnego Wodza”. Wydaje się, że takie postawienie problemu jest zbyt uproszczone, gdyż nie bierze pod uwagę nastrojów występujących przynajmniej w części polskiego społeczeństwa — poczucia zawodu i zniechęcenia wobec piłsudczyków, którzy zapowiadali „nieoddanie ani guzika”, a także autentycznego szoku
przeżytego we Wrześniu. Zwłaszcza, że jak wspomniano, klęska Westerplatte zbiegła się
z ogólnym pogorszeniem polskiej sytuacji (przemówienie Umiastowskiego będące symbolem paniki wrześniowej). Podobnie jeśli chodzi o Edwarda Rydza–Śmigłego — to
postać od ponad 75 lat oceniana różnie przez Polaków, przez wielu krytykowana, a po
przegranej w 1939 r. na pewno traktowana z dużo mniejszą estymą. Komuniści zagospodarowywali te emocje i uczucia.
Rozdział II poświęcony jest historiografii Westerplatte tworzonej od 1945 r.
Pierwsza broszurka powstała już w roku zakończenia wojny, a jej autorami było dwóch
westerplatczyków — kpt. Franciszek Dąbrowski i por. Stefan Grodecki. Broszura przedstawiała podstawowe fakty, bez zagłębiania się chociażby w sprawę konfliktu w dowództwie Składnicy wokół kwestii kapitulacji. Wątek ten poruszyły wydane w 1957 r. (w okresie stalinowskim o Westerplatte pisano niewiele i raczej mało merytorycznie)
wspomnienia Dąbrowskiego, zastępcy mjr. Henryka Sucharskiego. Chociaż wypowiadał
się on o swoim dowódcy pozytywnie, to pokazał, że różnił się z nim w sprawie dalszej
walki — o ile Sucharski chciał kapitulować wcześniej, o tyle Dąbrowski obstawał za
kontynuowaniem oporu. Publikacja wywołała kontrowersje w środowisku, a także interwencję wiceministra kultury Kazimierza Rusinka, który zalecał wygaszanie informacji
o konfliktach w dowództwie obrony.
W 1959 r. ukazała się książka „Westerplatte” autorstwa Zbigniewa F l i s o w s k i e g o
— byłego żołnierza 1. Armii WP, dziennikarza, pisarza i historyka3. Zawierała ona re
lacje westerplatczyków poprzedzone wstępem autora oraz uzupełnione notatkami dowódcy obrony, „Dziennikiem Bojowym Załogi Westerplatte” oraz wykazem żołnierzy
biorących udział w walkach. W zbiorze znalazły się: spisana w niewoli relacja mjr. Su
charskiego, wydane wcześniej wspomnienia Dąbrowskiego oraz relacje zebrane od innych weteranów. We wstępie, który kierunkował wymowę całej publikacji, stworzono
rekonstrukcję wydarzeń, jak również zasygnalizowano różnicę zdań pomiędzy
Sucharskim a Dąbrowskim.
Flisowski przyznawał rację majorowi, a konflikt postaw dowódcy i jego zastępcy
nazwał sporem „humanizmu” i „heroizmu”. Autor zatrzymuje się nad tymi pojęciami.
Używając definicji stworzonej przez Jacka B a r t y z e l a, w ciekawy sposób pokazuje rozumienie „humanizmu” w PRL jako czegoś ogólnie pozytywnego, słusznego i ludzkiego.
Jednocześnie łączy „heroizm” z „humanizmem chrześcijańskim”, zwalczanym przez komunistów. Pisze:
Zajączkowski pisze, że Flisowski pracował w Wojskowym Biurze Badań Historycznych (s. 105).
Jest to ewidentny błąd, ponieważ wojskowa placówka historyczna taką nazwę nosiła dopiero pół wieku później, w latach 2002–2009. W latach 1957–1959 istniało Biuro Historyczne WP, a od 1959 r.
Wojskowy Instytut Historyczny (Cz. S z a f r a n, Z. W o j c i e c h o w s k i, Służba historyczna Wojska
Polskiego 1944–1997, [w:] Z dziejów służby historycznej Wojska Polskiego 1918–2002, Warszawa
2002, s. 104–106).
3
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Heroizm stanowił zatem element krytykowanego przez komunistyczną propagandę „porządku prawicowego” i walki — również na gruncie pojęciowym
— z językiem polskim, z którego heroizm miał być rugowany. Wykpiwano
tradycyjne hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, a skłonność Polaków do poświęcenia za ojczyznę, przejawiającą się w wywoływaniu powstań przeciw zaborcom,
zastępowano innymi, socjalistycznymi wartościami. Heroizm uważano za przeżytek i anachronizm, na którym nie powinni się wzorować współcześni Polacy.
Używając przeciwstawienia „humanizm i heroizm” i wartościując postawy
Sucharskiego i Dąbrowskiego stosownie do bieżących wykładni propagandowych, Flisowski znalazł się zatem w samym centrum ofensywy ideologicznej
swoich czasów (s. 111).
Można zastanawiać się, czy podejście to nie jest nadinterpretacją słów Flisowskiego.
Czy chciał łączyć „heroizm” Dąbrowskiego z religią i porządkiem prawicowym? A może
pojęcie to znaczeniowo bliższe jest, używanej w tym okresie, „bohaterszczyźnie”?
Flisowski napisał książkę, którą Zajączkowski charakteryzuje jako oficjalną, naukową wykładnię wydarzeń związanych z obroną Westerplatte. W kolejnych latach, choć
powstawały kolejne mniejsze i większe prace na ten temat, nie wykroczono poza interpretację z 1959 r., nie podnoszono zwłaszcza sprawy dowodzenia Składnicą, konfliktu
Sucharski–Dąbrowski i sprawy załamania się tego pierwszego w trakcie obrony.
Zajączkowski zwraca uwagę na to, że do Polski przenikały alternatywne przekazy na
temat zadań Westerplatte — chodzi o relację przebywającego na emigracji mjr. Stefana
Fabiszewskiego, poprzednika Sucharskiego na stanowisku dowódcy, który w listach do
kraju przekonywał, że rozkaz o obronie przez jedyne 6–12 godzin, będący ważnym argumentem za kapitulacją, nie istniał. Wątek ten był znany historykom, jednak według
Zajączkowskiego, jako niepasujący do oficjalnej wykładni, był pomijany przez naukę.
Westerplatte żyło nie tylko w niej. Ważną rolę odegrała literatura, zwłaszcza „Pieśń
o żołnierzach Westerplatte” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz opowiadanie
„Westerplatte” Melchiora Wańkowicza. Pierwszy utwór powstał jeszcze we wrześniu,
dzień przed dostaniem się autora do niewoli radzieckiej (co skrzętnie pomijano w PRL).
Pełen kontekstów romantycznych i napisany w sposób trafiający do czytelników zdobył
stałe miejsce w kanonie literatury, zwłaszcza jako lektura szkolna. Autor monografii stawia tezę (s. 156), że wiersz Gałczyńskiego był przeciwstawny wartościom popularyzowanym przez komunistów, którzy podważali jego oddziaływanie wskazywaniem fałszu
historycznego w kwestii śmierci wszystkich obrońców. Pomijając na chwilę sferę wartości, warto zapytać: czy rzeczywiście możemy mówić o walce komunistów z Gałczyńskim,
który bądź co bądź pozostawał pisarzem współpracującym z władzą, czy też o pewnej
koegzystencji i zaakceptowaniu jego poezji jako przede wszystkim patriotycznej i spójnej z oficjalną linią? A także, czy zaprzeczanie mitowi o śmierci całej załogi nie było
raczej koniecznością wobec dysonansu poznawczego, zwłaszcza gdy pokazywano żyjących westerplatczyków?
Równie ciekawa jest historia opowiadania–reportażu Melchiora Wańkowicza napisanego w wyniku przypadkowego spotkania w 1946 r. we Włoszech z mjr. Sucharskim,
który po wyjściu z niewoli służył w 2. Korpusie. Pisarz, jako rasowy reportażysta, „złapał temat”, uzyskał zgodę dowództwa na przeprowadzenie rozmów z komendantem
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

776

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Westerplatte i opisał opowiedzianą przez niego historię obrony Składnicy. Był zresztą
prawdopodobnie jedynym, który rozmawiał z majorem, który zmarł w tym samym roku.
Tekst wszedł w skład tomu „Wrzesień żagwiący”, a w 1948 r. został przedrukowany
przez „Tygodnik Powszechny”. Po powrocie pisarza do kraju w latach pięćdziesiątych
„Westerplatte” ukazało się jako oddzielna pozycja, zdobywając dużą popularność.
Wańkowicz budował legendę Henryka Sucharskiego, pokazywał jego chłopskie korzenie
(co było spójne z oficjalną wykładnią PRL), przede wszystkim zaś potrafił opowiedzieć
o bitwie w sposób fascynujący. Zajączkowski w ciekawy sposób analizuje ten utwór, podobnie jak w przypadku wiersza Gałczyńskiego stwierdzając, że był on alternatywą
wobec oficjalnej narracji o Westerplatte4. Inspiruje zresztą do postawienia pytania o rolę
książek Wańkowicza wydawanych w PRL oficjalnie, jako źródła alternatywnej wizji historii — przykłady „Westerplatte”, „Hubalczyków” czy zwłaszcza różnych, okrojonych
wersji „Monte Cassino” pokazują wpływy, ale i ograniczenia licencjonowanego wydawania wielkiego pisarza.
Zajączkowski sytuuje pisarstwo Wańkowicza w alternatywie do charakterystycznego dla przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. nurtu „szyderców” zaangażowanych w walkę z „bohaterszczyzną”. Kilka stron poświęca scharakteryzowaniu tej
ważnej dyskusji. Nie da się ukryć, że autor nie przepada za „szydercami”. Stwierdza
m.in.: „Po 1956 r. znaleziono metodę, która pozwalała wrócić do chlubnych wydarzeń
zapisanych w pamięci, równocześnie niszczono ich legendę. Stanisław R o g a l a, charakteryzując ten mechanizm, pisał, że lata popaździernikowej odnowy nie były »jakby się na
pozór wydawało, korzystne dla żołnierskiej, batalistycznej wizji Września. Chętniej sięgano teraz po kpinę z wojennej przeszłości niż po jej heroizm« [...] szerokie zastosowanie znalazła kolejna metoda: kpina i szyderstwo” (s. 177). Passus poświęcony dyskusji
o „bohaterszczyźnie” wiedzie do prostego wniosku — źli komuniści kpiąc niszczyli pamięć o Wrześniu. Czarnym charakterem jest tu zwłaszcza Kazimierz W y k a ze swoim
sceptycyzmem wobec romantycznej tradycji heroicznej. Dostaje się również filmowcom
— oczywiście Andrzejowi Wajdzie (za wszystkie filmy z tego okresu: „Kanał”, „Popiół
i diament”, „Lotną” i „Popioły”), ale nie tylko. Zajączkowski pisze: „Andrzej Munk,
który w »Eroice« (1957) bohaterem uczynił niezainteresowanego walką w powstaniu,
chodzącego wśród warszawskich ruin kombinatora i pijaczka, a w »Zezowatym szczęściu« (1960) przedstawił wizję przeszłości w formie groteskowej komedii z »pechowym«
Bogumiłem Kobielą w roli głównej” (s. 178). Można mieć różne zdanie o dokonaniach
„polskiej szkoły filmowej”, jednak czy sprowadzenie kanonicznego filmu polskiej kineCzasem jednak idzie w szukaniu przeciwieństw za daleko. Na s. 174 interpretuje pojawienie się
w opowiadaniu odniesienia do działań Stanisława Żółkiewskiego w czasie oblężenia twierdzy
Wisłoujście w 1577 r. Pisze, że przy krajowym wydaniu tekstu „nie przestraszono się [...] wspominanej w opowieści spuścizny szlacheckiej, imperialnej Polski (hetman Żółkiewski)”. Wydaje się, że autor dał się ponieść stereotypowi historiografii PRL wyłącznie krytykującej Rzeczpospolitą Obojga
Narodów. Warto jednak pamiętać, że tematem „politycznie trudnym” i traktowanym jako „imperialny”
były w tym wypadku przede wszystkim wojny toczone na wschodzie, zwłaszcza z Moskwą. Inne wątki były traktowane łagodniej, a wątek wojny z Gdańskiem jako element „polityki bałtyckiej” całkiem
dobrze pasował do oficjalnego wzorca narracji.
4
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matografii, jakim jest „Eroica”, do historii „kombinatora i pijaczka” nie jest ignorowaniem ważnej części dziejów polskiej kultury? Autor słabo zna historię kina w tym okresie, łączy bowiem Wajdę czy Munka bezpośrednio z komunistami — nie zna chociażby
sprawy „Uchwały Sekretariatu KC PZPR w sprawie kinematografii” z 1960 r., w której
władze radykalnie krytykowały dokonania „szkoły polskiej”. Szkoda, że pisząc o tym,
nie zapoznał się z pracami historyków kina5.
Autor pisze: „Tylko do pewnego stopnia usprawiedliwień dostarczały »szydercom«
porównania z dorobkiem Stanisława Brzozowskiego, Karola Irzykowskiego, Witolda
Gombrowicza czy Tadeusza Boya–Żeleńskiego. W gruncie rzeczy komunistyczna walka
z romantycznym duchem polskiej tradycji nie miała wiele wspólnego z przedwojennym
kontestowaniem idei Mickiewicza czy Słowackiego” (s. 179). Krótki (choć istotny!)
fragment poświęcony „szydercom” jest najsłabszym momentem tej książki, dużo poniżej
jej ogólnego poziomu. Autor nie traktuje uczciwie strony, z którą się nie zgadza, i w zasadzie nie próbuje zrozumieć jej argumentów. Nie widzi też, że walka „szyderców”
z „bohaterszczyzną” jest kolejnym etapem fundamentalnej dla polskiej kultury dyskusji
kiedyś osadzającej się na osi „romantyzm–pozytywizm”, dziś zaś wokół „historii heroicznej” i „historii krytycznej”.
Autor zaznacza też istnienie innych dzieł literackich poświęconych Westerplatte.
Analizuje „Siedem polskich grzechów głównych” płk. Zbigniewa Z a ł u s k i e g o, w których obrona Składnicy jest jednym z grzechów „pirotechnicznych” (obok Reduty
Ordona). Słusznie zauważa, że wojskowy publicysta chce stworzyć trzecią, realistyczną
drogę pomiędzy „szydercami” a zwolennikami heroizmu. Czytając całość najsłynniejszej
książki Załuskiego, można dojść do wniosku, że bliżej było mu jednak do heroizmu pozbawionego jednak „reakcyjnej” i „zbankrutowanej” twarzy — przy lekturze „Siedmiu
polskich grzechów głównych” widać wyraźnie, że — używając słynnego gomułkowskiego porównania — heroizm to dla pułkownika katar, „szydercy” zaś to gruźlica.
Zajączkowski analizuje też wielokrotnie poprawianą i wydaną dopiero po Październiku
(a przez to nieudaną) powieść Zofii Meissnerowej „Obrońcy Wybrzeża”, przesiąkniętą
dydaktyzmem książkę Kazimierza Radowicza „Kawalerowie Virtuti” czy niesłusznie
analizowane wraz z filmem sztuki teatralne: „pretensjonalne” „Westerplatte” Janiny
Skowrońskiej–Feldmanowej czy „Płoną lasy” Jerzego Zawieyskiego, które miały mieć
premierę w 1968 r., ale z oczywistych przyczyn zostały wystawione piętnaście lat później, tracąc swoją wymowę.
Innym ważnym nośnikiem artystycznym analizowanym przez Zajączkowskiego jest
film. Autor pokazuje obecność motywu Westerplatte w Polskiej Kronice Filmowej w latach czterdziestych i łączeniu w niej walk wrześniowych ze szlakiem bojowym Ludowego
Wojska Polskiego. Uwagę poświęca też serialowi „Czterej pancerni i pies”, który w podobnej konwencji eksploatował temat Westerplatte, trafiając zwłaszcza do młodzieży.

Np. M. H e n d r y k o w s k i, Polska szkoła filmowa jako formacja artystyczna, „Kwartalnik
Filmowy”, nr 17, 1997, s. 120–130; T. L u b e l s k i, Historia kina polskiego 1895–2014, Kraków 2015,
218 i nn.
5
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Najważniejszym jest jednak w tym wypadku film „Westerplatte” z 1967 r. w reżyserii Stanisława Różewicza i według scenariusza Jana Józefa Szczepańskiego. Autor, zgodnie z zasadami tego typu analizy, odwołuje się nie tylko do ostatecznej wersji filmu, lecz
także również do jego pierwotnego scenariusza oraz obrad komisji kolaudacyjnej. Jego
wywód jest szczegółowy i choć momentami przydługi, to bardzo interesujący. Udaje mu
się pokazać zabiegi filmowe wzmacniające treść miejsca pamięci. Na uwagę zasłużyła
zwłaszcza rola Zygmunta Hübnera jako mjr. Sucharskiego. Wybitny aktor nadał tej postaci dodatkową wymowę, m.in. proponując wystąpienie w kulminacyjnej scenie kapitulacji z narzuconym na ramiona szynelem, co lokowało całość w polskiej tradycji romantycznej. Film bez wątpienia wzmocnił i rozpowszechnił wizerunek miejsca pamięci,
a także samego Sucharskiego. Zajączkowski pokazuje także dyskusję wokół filmu sterowaną przez władze oraz przykłady recepcji dzieła. Szkoda, że nie odwołał się do ciekawych ustaleń Piotra Z w i e r z c h o w s k i e g o z książki „Kino nowej pamięci. Obraz II
wojny światowej w kinie polskim lat 60.”, który podawał casus „Westerplatte” Różewicza
jako ciekawy przykład „autentyczności” filmowej, a także zwracał uwagę na pewien paradoks — o ile w opinii filmoznawców dzieło to nawiązywało do tradycji „szkoły polskiej”, o tyle w zakresie recepcji było jej przeciwieństwem, gdyż widzowie podkreślali
przede wszystkim heroizm obrońców6.
Ważną rolę w kształtowaniu „miejsca pamięci Westerplatte” grała topografia półwyspu. Do lat sześćdziesiątych nie interesowano się nią, jedynym większym upamiętnieniem był cmentarzyk obrońców z krzyżem, stworzony dzięki staraniom Franciszka
Dąbrowskiego jako wysokiego oficera Marynarki Wojennej w drugiej połowie lat czterdziestych. Dopiero na fali obchodów Tysiąclecia i ówczesnej „pomnikomanii” zaczęto
ingerować w półwysep. W 1962 r. za grobami westerplatczyków postawiono czołg T–34
(nawiązanie do 1. Brygady Pancernej), usuwając jednocześnie z grobów krzyż, który
ostatecznie trafił do jednej z gdańskich parafii. W kolejnych latach teren uporządkowano, tworząc infrastrukturę dla turystów oraz park, a centralnym obiektem stał się pomnik
Obrońców Wybrzeża ustawiony na ogromnym kopcu. Pomnik w charakterystycznej formie słupa odwoływał się nie tylko do Westerplatte, lecz także do szlaku bojowego „ludowego” WP oraz działań polskiej Marynarki Wojennej w czasie II wojny światowej.
Zawierał także nawiązania do wątków braterstwa broni z Armią Czerwoną (dwie postacie, w tym jedna z pepeszą). Monument zdominował wyobrażenie o Westerplatte, stając
się centralnym miejscem obchodów oraz symbolem wizualnym miejsca pamięci.
Autor w widoczny sposób nie przepada ani za czołgiem (usuniętym z półwyspu
kilka lat temu), ani za pomnikiem, co znajduje wyraz w przytaczaniu wielu krytycznych
opinii na jego temat. Wielką rolę, co charakterystyczne dla działacza stowarzyszenia zajmującego się ochroną dziedzictwa Składnicy, przykłada do reliktów obrony, zwłaszcza
ruin poszczególnych obiektów, którymi do lat siedemdziesiątych XX w. nikt się nie interesował. Stwierdza przy okazji: „W gruncie rzeczy stanowiły dodatek; konieczny, bo pokazujący perspektywę ciągu historii, w której stare i zmurszałe relikty dawnego państwa

6

Vide P. Z w i e r z c h o w s k i, Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat
60., Bydgoszcz 2013, s. 50–51, 148–151, 181–182.
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symbolizowały jego anachroniczność i wrześniowy upadek” (s. 265). Czy w rzeczywistości tak było? Wydaje się, że to znów nadinterpretacja nieuwzględniająca charakterystycznego dla tych czasów braku zainteresowania zachowaniem tego typu obiektów.
Westerplatte było miejscem ważnych wydarzeń kształtujących charakter miejsca pamięci. W 1971 r. sprowadzono tu z Włoch prochy mjr. Sucharskiego. Autor słusznie
wskazuje kontekst tej ceremonii, którym był Grudzień 1970 r. na Wybrzeżu — uroczystość patriotyczna miała „ocieplić” wizerunek władz komunistycznych oraz wojska.
Zajączkowski daje do zrozumienia, że do tej pory komuniści nie traktowali Sucharskiego
jako bohatera — trochę kłóci się to z tym, o czym pisał wcześniej, to znaczy z przedstawianiem go w każdej sytuacji (w historiografii, literaturze czy filmie) jako tego, który
miał rację7. W kolejnych latach na Westerplatte rozegrała się m.in. wielka demonstracja
polityczna w czterdziestą rocznicę wybuchu wojny, konflikt z czasów legalnej
„Solidarności” o udane przywrócenie krzyża na cmentarzyku (i nieudane przesunięcie
czołgu) oraz homilia Jana Pawła II w czasie pielgrzymki z 1987 r. ze słynną frazą „Każdy
z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte”.
Ostatnim elementem analizy autora jest kwestia funkcjonowania środowiska westerplatczyków jako grupy kombatanckiej. Autor wykorzystuje tu cenne źródło, którym jest
edycja listów weteranów walk z września 1939 r. Grupa ta powstała tuż po wojnie, tworząc Związek Obrońców Westerplatte. Liderem tego środowiska był Franciszek Dąbrow
ski. Pod koniec lat czterdziestych związek włączono do ZBoWiD, Dąbrowski stracił
pracę w wojsku i został wyrzucony z PZPR, a inny oficer z Westerplatte, lekarz kpt.
Mieczysław Słaby, zginął w kazamatach Informacji Wojskowej. Odnowienie środowiska
nastąpiło w 1957 r. na fali zmian popaździernikowych. Liderem został por. Leon Pająk,
który był prezesem ZBoWiD w Kielcach, członkiem Rady Naczelnej związku oraz wpływową postacią w rodzinnym mieście. Dąbrowski, po kontrowersjach wokół jego wspomnień, w których przypomniał o konflikcie z Sucharskim, odsunął się od działalności
kombatanckiej (zmarł w 1962 r.). Przez kolejne lata organizowano spotkania weteranów
oraz wykorzystywano ich w propagandzie. Środowisko walczyło nie tylko o pamięć o bitwie, lecz także o odznaczenia i powiązane z nimi świadczenia socjalne, bardzo ważne
dla starszych ludzi. Władze skutecznie rozgrywały tę potrzebę, używając metody kija
i marchewki i wynagradzając tylko niektórych weteranów. Obraz ten wydaje się bardzo
ciekawy i pokazuje nam inną praktykę funkcjonowania środowisk kombatanckich niż
znany do tej pory z literatury obraz np. weteranów AK.
Słabością pracy jest niewielkie wykorzystanie materiałów Służby Bezpieczeństwa
pokazujących działania wobec środowiska westerplatczyków. Przy okazji afery ze wspomnieniami Dąbrowskiego autor stwierdza, że władze podejmowały działania dezintegrujące grupę kombatantów, jednak jako przykład przytacza jedynie wydany list wiceministra Rusinka. W odniesieniu do współpracującej z gdańskim środowiskiem weteranów
7

Autor przy okazji przytacza klasyczną „opowieść z wojska”, potwierdzającą traktowanie
Sucharskiego jako przeciwieństwa bohatera, gdyż w myśl „sowieckiej doktryny” jedynym wyjściem
jest uparta obrona (s. 280). Opowieść ta zawiera wszystkie motywy „anegdoty o głupim politruku”,
która, nawet założywszy jej prawdziwość, jako typowy dowód anegdotyczny nie może być traktowana
serio, zwłaszcza że występuje bez komentarza.
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działaczki ZBoWiD Stanisławy Górnikiewicz Zajączkowski używa określenia „opiekunka”, traktując ją jako wykonującą działania na zlecenie SB. Górnikiewicz rzeczywiście
była etatowym pracownikiem bezpieki (podoficerem, potem oficerem), pracując najpierw w Wydziale „T”, a potem przy perlustracji korespondencji. Jednocześnie autor
ogranicza się jedynie do przytoczenia podstawowych informacji na ten temat z jednego
z tekstów dziennikarskich. Dodatkowo pierwsza informacja na temat Górnikiewicz znajduje się w rozdziale o historiografii (s. 137), reszta zaś prawie dwieście stron później.
Autor nie sięga do materiałów z IPN, by potwierdzić fakt rzeczywistej „opieki” SB nad
weteranami, która przecież musiała istnieć.
Książka zawiera także trzy aneksy: informacje o wizytach westerplatczyków
w szkołach, opinie o filmie Stanisława Różewicza nadesłane przez młodzież do „Sztan
daru Młodych” oraz wywiad autora z odtwórcą roli Dąbrowskiego Arkadiuszem Baza
kiem. To ciekawe uzupełnienie pracy, chociaż nierównomiernie spożytkowane w głównej części analizy.
Pewną wadą recenzowanej książki jest słabe odniesienie się przez jej autora do innych nośników miejsca pamięci. Niedosyt powoduje pominięcie problemu funkcjonowania szkół nazwanych imieniem obrońców Westerplatte bądź Henryka Sucharskiego —
a przecież było to równie ważne narzędzie kształtowania pamięci. Rozumiem i szanuję
założenie pracy, choć wiele takich mniejszych wątków warto byłoby jeszcze w jakiś sposób rozwinąć.
W kilku miejscach Zajączkowski stawia tezę, że komuniści traktowali Wrzesień
jako obcy i nie chcieli go kultywować. Można zastanawiać się, na ile jest to trafna ocena.
Tradycja ta była przez komunistów akceptowalna, ponieważ (oprócz wątku 17 września)
zawierała niewiele elementów wyraźnie spornych z oficjalną wizją historii, inne zaś
można było przekuć na swoją korzyść (choćby przez podkreślanie motywu „klęski wrześniowej” jako dowodu przeciw sanacji). Od 1956 r. widać wyraźne zwiększanie roli narracji o wojnie 1939 r. i „odpuszczanie” kolejnych motywów. Często też Wrzesień był
użyteczny politycznie — dość przypomnieć, że np. w 1982 r. gen. Wojciech Jaruzelski,
przy okazji rocznicy 1 września, uroczyście pośmiertnie odznaczył gen. Tadeusza
Kutrzebę Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari. Całe wydarzenie stanowiło
element propagandy stanu wojennego podkreślającej m.in. przywiązanie przewodniczącego WRON do wojskowych tradycji8. Oczywiście opowieść o walkach z września
1939 r. podporządkowywano głównej narracji o wojnie, to znaczy łączono ją z działaniem ludowego wojska. W jednym z ważniejszych pytań dotyczących PRL, tzn. „trwanie
czy zmiana?”, Krzysztof Zajączkowski wybiera trwanie. Ja zainteresowałbym się
zmianą.
Jak już wskazano, autor dużą wagę przywiązuje do wartości. W podsumowaniu
stwierdza m.in.: „Wszystkie opisane dotychczas aksjologiczne treści miejsca pamięci
były związane z podstawowymi, traktowanymi jako naturalne wartościami, które można

8

T. L e s z k o w i c z, Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej jako element polityki pamięci
historycznej PZPR w latach 1982–1983, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty, red.
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rozwinąć na podstawie wrześniowych rozważań następująco: wierność interesom Polski
[...]; ofiarność na polu bitwy; honor polskiego żołnierza; skłonność do poświęcenia życia
za ojczyznę; dobro ojczyzny jako dobro najwyższe; niepodległość państwa. Wymienione
tu naturalne wartości w całości podlegały zamierzonej dekompozycji i niszczeniu w komunistycznym procesie pieriekowki dusz” (s. 350). To rosyjskie określenie często występuje w omawianej pozycji. Abstrahując od tego, czy jest ono przydatne w analizie, warto
postawić pytanie: czy wymienione tu wartości, takie jak ofiarność, skłonność do poświęceń czy nawet honor żołnierza polskiego rzeczywiście były niszczone w PRL? Czy też
może poddawano je dostosowaniu do realiów systemu, nie wypaczając ich jednak całkowicie („patriotyzm socjalistyczny” był w końcu jakąś formą patriotyzmu)? Zgadzam się,
że wartości reprezentowane przez II Rzeczpospolitą i PRL różniły się od siebie — sugeruje to nawet intuicja. Autor książki traktuje je jednak jak aksjomat, który posiada tylko
jedno oblicze. Moją uwagę należy potraktować raczej jako pytanie postawione kwestii
używania w analizie historycznej odniesień do wartości.
Książka Zajączkowskiego jest bardzo dobrą książką naukową. Autor stwierdza
w podsumowaniu: „Wydaje się, że podjęte badania empiryczne i przeprowadzony wywód
związany ze specyficznym miejscem pamięci pozwoliły nie tylko scharakteryzować jego
wielowymiarowe funkcjonowanie i określić mechanizmy związane z jego przemianami.
Zaprezentowany sposób badania polegający na weryfikacji nośników pamięci i tworzeniu wspomnianej mapy stanowi propozycję, z której — mamy nadzieję — zechcą skorzystać inni badacze” (s. 356). Mogę tylko podpisać się pod tymi słowami. Książka stanowi
ciekawy przykład badań nad pamięcią i to metodą charakterystyczną dla historyków.
Wykład prowadzony jest systematycznie i w sposób przemyślany, a wnioski są precyzyjne (nawet jeśli czasem podsumowanie szczegółowej analizy nie jest wyraziste). Praca
Zajączkowskiego jest też bardzo wnikliwa i prowadzona z szerokim horyzontem.
Przedstawia historię ważnego zjawiska nie tylko w obszarze pamięci zbiorowej, lecz
także historii PRL. Przy tym wszystkim zawiera dużo szczegółowych wniosków i obserwacji, a także zachęca do stawiania nowych pytań.
Jednocześnie, niezależnie od generalnie wysokiej oceny pracy, mój stanowczy
sprzeciw budzą pewne interpretacje autora. Jak pokazałem, w kilku miejscach postawiłbym akcenty w zupełnie inny sposób. Być może pokazuje to, że temat pamięci o Wrześniu9
oraz konkretnie o Westerplatte nie jest wyczerpany. A także jest dowodem na to, że książka okazała się nie tylko naukowo rzetelna i ciekawa, lecz także udało się jej wywołać
reakcję.

9

Pamięć o Wrześniu (pisanym wielką literą jako jeden z „polskich miesięcy”) w PRL nie była do
tej pory obiektem szerszego zainteresowania historyków. Najważniejszą analizą tego zjawiska jest tekst
J. K o c h a n o w s k i e g o, Wrzesień (nie)pamiętany. Początek wojny w polskiej pamięci zbiorowej i po
lityce historycznej, [w:] Niepiękny wiek XX, red. B. B r z o s t e k, J. E i s l e r, D. J a r o s z, K. K o 
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Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

782

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

***

Krzysztof P o m i a n, Krótka historia nierówności między ludźmi na
przykładzie Europy, Instytut Książki, Kraków–Warszawa 2015, s. 74
Nierówność to dziś temat żywo i szeroko roztrząsany. Kryzys finansowy lat 2008–
2009 podważył zaufanie do dotychczasowych strategii gospodarczych, skłonił do krytyki
wpływowych teorii ekonomicznych, zwrócił uwagę na socjalne koszty cywilizacyjnej
ekspansji, stał się bodźcem do powstawania nowych ruchów społecznych i wstrząsnął
sceną polityczną w niejednym kraju. Mnożą się głosy, że wchodzimy w epokę rosnących
nierówności. Piszą o tym wszystkim ekonomiści, politolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy
— czy jest wśród nich miejsce dla historyka i to takiego, który nie zaczyna swojej narracji w połowie XX w.? Ekonomiści i politolodzy mają na uwadze praktyczne zastosowania swoich badań, ustalenia historyka mogą wydawać się pod tym względem mało istotne. Czy wyniknie z nich jakaś wiedza społecznie użyteczna? Ktoś nie bez racji powie, że
ludzi dotkniętych skutkami kryzysu niespecjalnie obchodzi to, jak było przed wiekami,
i że swoje obecne położenie rozpatrują zgodnie z aktualnymi kryteriami, uważając je za
naturalne i oczywiste. Ktoś inny może na to jednak odpowiedzieć, cytując myśliciela
cieszącego się uznaniem wielu badaczy dzisiejszych gospodarczo–społecznych turbulencji, że „ignorancja jeszcze nikomu nie pomogła”. Ja sam skłaniam się do opinii o przydatności wiedzy historycznej — co nie powinno dziwić w przypadku historyka — choć
moim zdaniem rzadko kiedy bywa to przydatność bezpośrednia i wyraźnie uchwytna.
Esej Krzysztofa P o m i a n a, historyka kultury o znakomitym dorobku, to niezwykle
zwięzła i treściwa prezentacja różnych postaci, jakie przybierała nierówność społeczna
w Europie (z przyległościami) od czasów najdawniejszych poczynając1. Najdawniejszych,
czyli starożytności z jej sakralnymi monarchiami, po których w tekście Pomiana następują antyczne republiki miejskie, społeczeństwa plemienne i średniowieczne monarchie,
a w każdym z tych przypadków nierówności przybierają specyficzny kształt. Czynnik
ustrojowy łączy się tu z religijno–ideowym: mamy więc politeizm, łacińskie chrześcijaństwo średniowiecza, następnie zaś reformację i oświecenie. Wraz z oświeceniem pojawia
się nowoczesność; na poziomie ustrojowym monarchie absolutne i społeczeństwa stanowe doświadczają wpływu rewolucji politycznych i industrializacji. W XX w. świeżo
ukształtowane instytucje demokratyczne stają wobec totalitaryzmów, a po II wojnie
światowej Europa Zachodnia wchodzi w okres, w którym równościowe marzenia zdają
się spełniać. Była to jednak, podkreśla autor, nadzieja złudna.
Recenzja eseju sama musi mieć charakter po trosze eseistyczny. Zestawienie autorskiej wizji z tym, co sądzi recenzent, to zadanie pociągające, chociaż w ramach recenzji
Tekst ukazał się po raz pierwszy w katalogu wystawy w warszawskim Muzeum Narodowym:
Wywyższeni. Od faraona do Lady Gagi, Warszawa 2012, s. 13–51.
1
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będę mógł przedstawić tylko kilka ogólnych uwag i nie dorównam rzecz jasna literackiej
maestrii autora. Uderzyło mnie, po pierwsze, że Pomian w ogóle nie wspomina o znaczeniu, jakie dla rozpatrywanej problematyki ma materialny poziom życia. To znaczy pisze
oczywiście — zwłaszcza w części poświęconej kilku ostatnim dziesięcioleciom — o nierównościach dochodowo–majątkowych, ale całkowicie pomija milczeniem fakt, że dzisiejsze nierówności odnoszą się do zupełnie innego poziomu zaspokajania materialnych
potrzeb niż te sprzed stu, dwustu czy tysiąca lat. W połowie XIX w. Europę nawiedzały
jeszcze klęski głodu i dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia zachodnia
część kontynentu doszła do stanu żywnościowej obfitości (w części wschodniej bywały
z tym ciągle problemy). W tradycyjnej gospodarce chłopskiej, przez długie wieki stanowiącej podstawę bytu Europejczyków, dostatek był czymś rzadkim i nietrwałym. Bycie
biednym oznaczało wtedy realną możliwość śmierci głodowej i całkowitą pewność stałego, poważnego, upośledzającego organizm niedożywienia. W dzisiejszej Europie
Zachodniej ubóstwo przejawia się w inny sposób i choć każdy jego rodzaj — niezależnie
od epoki — niesie ze sobą bolesne doświadczenia, to nie lekceważyłbym różnicy między
sytuacją, powiedzmy, skromnie sytuowanych Irlandczyków w 1846 r. a położeniem ich
również niezamożnych potomków w roku 2016.
Problem jest tym ważniejszy, że materiał historyczny wskazuje na wyraźny związek
podnoszenia się materialnego poziomu życia i tendencji emancypacyjno–egalitarnych.
Wprowadziwszy Gellnerowską koncepcję „powściągania społecznej agresji za pomocą
dóbr materialnych”2, można postawić tezę, że zespół tego rodzaju działań umożliwiał
warstwom rządzącym odchodzenie od strategii podtrzymywania sztywnych hierarchii
i rygorystycznego dyscyplinowania „klas niebezpiecznych” (jako jeden z pierwszych
wskazywał na to przed laty Herbert M a r c u s e, myśliciel nieco ekscentryczny, lecz przenikliwy). Krótko mówiąc, dopiero w społeczeństwach względnego (i oczywiście zróżnicowanego) dostatku możliwe stają się skuteczne dążenia równościowe. Szkoda, że autor
nie zainteresował się tym aspektem „historii nierówności między ludźmi”, bo jest o czym
dyskutować.
Druga istotna kwestia to perspektywa, jaką w swej narracji przyjmuje Pomian.
Szkicuje historię nierówności, za punkt odniesienia mając równość. Innymi słowy, równość uznaje za stan naturalny. Jest to obecnie przeświadczenie powszechne i w pełni je
podzielam jako człowiek i obywatel, ale mam co do niego wątpliwości jako historyk.
Badania historyczne skłaniają raczej do opinii, że równość to idea z trudem kiełkująca
między ludźmi w większości przekonanymi o naturalnym charakterze nierówności.
Ludowe rebelie i inne przejawy odrzucania ustalonego układu społecznego w żadnym
razie nie świadczą o szerszym rozpowszechnieniu egalitarnych wyobrażeń. Na ogół okazywało się, że bunt prowadzić może tylko do zastąpienia dotychczasowych panów nowymi. Pouczające są tu też dzieje chrześcijańskich zgromadzeń zakonnych, w których nie
raz próbowano nawiązywać do ideałów ewangelicznych, aby po jakimś czasie odtwarzać
hierarchiczne relacje wewnętrzne i pozostawiać pole do działania kolejnym reformatorom. Jeśli zatem twierdzi się dziś czasem, że „równość społeczna i związana z nią spo-

2

E. G e l l n e r, Narody i nacjonalizm, tłum. T. H o ł ó w k a, Warszawa 1991, s. 33.
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łeczna sprawiedliwość wpisują się w normy etyczne systemu przyjętego z dawien dawna
[...]”3, to jest to moim zdaniem wishful thinking — pragnienie, aby historia podbudowała
aktualne stanowisko ideowe.
Idea równości pojawiła się w stoicyzmie i była obecna w chrześcijaństwie, lecz
świat przednowoczesny pozostawał światem nierówności, a to w przeważającej mierze
dlatego, że taki stan rzeczy uznawano na ogół za naturalny i oczywisty. Pomian słusznie
przypomina o znaczeniu, jakie miało pod tym względem oświecenie („[...] zapoczątkowuje prawdziwą propagandę równości jako równości praw, które niezbywalnie przysługują każdej jednostce ludzkiej”, s. 44), przecenia jednak moim zdaniem siłę równościowych odruchów w epokach wcześniejszych. Do Anglii czasów Tomasza Morusa nie
bardzo pasuje refleksja, która w istocie odnosi się do umysłowo–moralnego klimatu nowoczesności: „O równości mówi się wtedy zwłaszcza, gdy nierówności stają się nie do
zniesienia — przede wszystkim dla ich ofiar, ale również dla osób bardziej niż inne wyczulonych na krzywdę” (s. 30). Trzymając się realiów polskich: „wyczulenie na krzywdę” — w rozumieniu przyjętym przez autora — było ważnym składnikiem etosu dziewiętnastowiecznej inteligencji, nie zajmowało wszakże eksponowanego miejsca
w mentalności siedemnastowiecznej szlachty (chyba że chodziłoby o naruszenie przywilejów stanowych).
Nic nie ujmując atrakcyjności historycznych rozważań, które sięgają odległych
dziejów nierówności, można przyjąć, że dla szerszego kręgu czytelników najciekawsze
są opinie dotyczące przeszłości nieodległej, teraźniejszości i widoków na przyszłość. Tu
poglądy autora mieszczą się w dominującym teraz nurcie wypowiedzi na temat obecnego
stanu społeczeństw zachodnich. Najkrócej mówiąc: przez pierwszych trzydzieści lat po
II wojnie światowej dobra koniunktura gospodarcza i redystrybucyjna polityka rządów
powodowały zmniejszanie się nierówności społecznych; później zaczęły się zmiany na
gorsze. W końcowej części swego eseju Pomian podejmuje wątki typowe dla dzisiejszej
krytyki tego, co nazwano „neoliberalizmem” (choć słowo to nie pojawia się w tekście).
Wchodzimy w tym miejscu na grunt osobistych przekonań ideowych, które — jak dobrze
wiadomo — trudno analizować w sposób przyjęty w dyskusjach naukowych. Trzeba
w każdym razie powiedzieć, że autor nie lubi kapitalizmu. Widzi w nim najwyraźniej
złowrogą siłę, nad którą odpowiednią kontrolę musi sprawować państwo, chroniąc społeczeństwo przed destrukcyjnymi skutkami „gospodarki rynkowej”. Określenia tego używa
Pomian z pewną ironią (s. 64), zasada „wolnego rynku” bowiem jest w jego przekonaniu
zupełną fikcją.
Jestem trochę łaskawszy dla kapitalizmu, ale spieranie się w tej kwestii nie miałoby
teraz większego sensu. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jedno zagadnienie wychodzące poza debaty o plusach i minusach kapitalistycznej gospodarki. Pisze Pomian, że
w ostatnim czterdziestoleciu nastąpiło „bezprecedensowe rozwieranie się nierówności
majątkowych” (s. 72). Czytelnik, który czytając esej, przebył w wyobraźni kilka tysięcy
lat, mógłby teraz sądzić, że zdaniem autora nigdy nie było różnic majątkowych większych niż obecnie. Mam nadzieję, że czytelnik taki myliłby się, bo teza o istotnie bezpre-
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M. J a r o s z, M. W. K o z a k, Eksplozja nierówności?, Warszawa 2015, s. 14.
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cedensowym charakterze dzisiejszych nierówności byłaby co najmniej lekkomyślna,
zważywszy na to, co wiemy o majątkach wczesnonowożytnych arystokratów oraz dziewiętnastowiecznych finansistów i przemysłowców, by nie cofać się już do epok wcześniejszych. Choć międzyepokowe porównywanie zamożności nastręcza sporo pro
blemów, to nie wydaje się, aby bogactwo Potockich i Radziwiłłów, Rothschildów
i Vanderbiltów mniej się w swoim czasie wynosiło ponad poziom życia „zwykłych ludzi”
niż obecnie fortuna Billa Gatesa. Pojawia się tu czynnik niezmiernie istotny, według
mnie oczywisty, a przez Pomiana zlekceważony. W świecie przednowoczesnym na
ogromne różnice majątkowe nakładały się zasadnicze odmienności stylu życia, mentalności, wykształcenia, coraz bardziej zacierające się w dobie nowoczesności. Świato
poglądowym fundamentem politycznej dominacji dawnych elit było głębokie przeświadczenie o ludzkiej nierówności, które w Europie XXI w. robiłoby dość egzotyczne
wrażenie. Mamy tu zatem istotną zmianę wymiaru panowania elit nad ogółem.
Współcześnie dużą popularnością cieszą się książki i filmy z gatunku political
fiction, których twórcy straszą nas wizjami panowania występnych elit nad zniewolonymi masami. To dobre świadectwo dzisiejszego wyczulenia na wszystko, co mogłoby zagrażać równościowym nawykom i aspiracjom. Taka wrażliwość ma swoje dobre strony
— niedobrze byłoby zaniechać demokratycznej czujności. Należy jednak pamiętać, że
starodawna skłonność do odruchowego posługiwania się kategorią upadku bynajmniej
nie zanikła — przeciwnie, stale stykamy się z wywodami o coraz większej brutalizacji
życia, postępującym zaniku wrażliwości moralnej, ciągłym słabnięciu zainteresowań
kulturalnych i pogarszających się obyczajach żywieniowych. Zachowywałbym w związku z tym dystans wobec kasandrycznych przewidywań. Krzysztof Pomian też troszkę nas
straszy, pisząc o wzroście nierówności majątkowych, który grozi „rządami oligarchii
przy zachowaniu zewnętrznych tylko form demokratycznych” (s. 73). Kiedy jednak te
formy były wypełnione autentycznie demokratyczną treścią? Przypuszczam, że autor
może mieć tu na myśli ów „złoty wiek”, piękne trzydziestolecie po II wojnie światowej.
Ale wychodząc poza sferę ogólników i przyglądając się realiom, bez trudu zauważymy,
że wiek ten wcale nie był taki złoty zarówno pod względem politycznym, jak i ekonomicznym. Ówczesne strategie gospodarczo–społeczne nie przynosiły jedynie błogosławionych skutków i — wbrew temu, co twierdzi Pomian — zmiany, do jakich doszło w tej
dziedzinie pod koniec lat siedemdziesiątych, nie wynikały jedynie z niezdolności do sensownego zareagowania na nowe wyzwania cywilizacyjne i ślepej wiary w „dogmat wolnego rynku”. Tak popularna dziś teza o „kryzysie demokracji” jest myląca: jeśli kryzys,
to permanentny, bo nigdy jeszcze nie stworzono demokratycznego systemu, który nie
budziłby zasadniczych obiekcji. Chcąc budować demokrację, skazani jesteśmy na mozolne próby posuwania się do przodu. Końcowe fragmenty „Krótkiej historii” można
zresztą interpretować w sposób pesymistyczny: żadnego „złotego wieku” nie było, nastąpiło wtedy tylko chwilowe złagodzenie nieusuwalnych wad kapitalistycznego świata
(miewałem wrażenie — być może mylne — że w przekonaniu autora kapitalizm to odstręczający system, który niestety cechuje zdolność gospodarczego rozwoju).
Nie podzielając takiej niechęci do kapitalizmu, zgadzam się z ostrożnymi sugestiami Pomiana, że w nadchodzących latach będziemy świadkami tendencji do zwiększenia
roli państwa w gospodarce. Autor „Krótkiej historii” z niepokojem patrzy w przyszłość
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i zastanawia się nad zagrożeniami dla tej — raczej skromnej jego zdaniem — dozy równości, z którą mamy teraz do czynienia w Europie. Optymizm uchodzi za oznakę naiwności, nie sądzę jednak, aby uzasadnione tu były jakieś katastroficzne wizje. Nie powinniśmy nie doceniać siły współczesnego przywiązania do idei równości. Zacytuję pierwszy
akapit eseju Pomiana: „Rzekomo wszyscy jesteśmy sobie równi. Ale nierówności biją
w oczy na każdym kroku. Szerzy się wrażenie, że rosną. Hasło obrony równości obywateli gromadzi tłumy »oburzonych« przed siedzibami władz” (s. 7). Trudno o zwięźlejszą
i sugestywniejszą charakterystykę obecnego stanu rzeczy. Pragniemy równości, widząc
w niej wartość tak ważną, że ostatnio przeciwko dochodowo–majątkowym dysproporcjom występują — z niejednakowych, jak sądzę, powodów — ludzie z zaskakująco rozmaitych środowisk znacznie różniący się ideowymi sympatiami. To powszechne przeświadczenie, że powinniśmy posuwać się w stronę nieosiągalnego zapewne ideału, jest
jednym z dwóch czynników, które sprawiają, że mało prawdopodobny wydaje się zwrot
w stronę nierówności. Drugi to zachowanie pewnego poziomu gospodarczej stabilności
i względnego dostatku. Za niebezpieczną iluzję uważam pogląd, że sprawie równości
będzie służyć odrzucenie rozwojowych mechanizmów gospodarki rynkowej.
Tomasz Kizwalter
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Tomasz K i z w a l t e r, W stronę równości, Universitas, Kraków 2014,
s. 198
Dobrze, że wśród autorów książek historycznych są jeszcze tacy, którzy odważają
się na rozważania o zagadnieniach ogólnych, ponadepokowych i wykraczających przez
to poza czyjąkolwiek ścisłą specjalizację. Takie rozważania niosą ze sobą ryzyko nieporozumień i błędów rzeczowych w mniej lub bardziej drobnych sprawach. Mają jednak
nieoceniony walor: dotyczą kwestii najbardziej interesujących, najczęściej spornych, ale
decydujących o ogólnym obrazie dziejów i o wyborach światopoglądowych. W takiej sytuacji niezbędna jest erudycja ogólna i historyczna oraz umiejętność formułowania twierdzeń ogólnych, o wielkiej doniosłości, choć zarazem zachęcających do krytycznego podważenia i polemiki.
To wszystko odnosi się do niezbyt obszernej, ale doniosłej książki Tomasza
K i z w a l t e r a. Autor stara się przedstawić losy zasady równości poprzez wieki, dochodząc do czasów współczesnych, które wydają mu się pod względem zakresu równości
lepsze niż kiedykolwiek przedtem, byle tylko sprzyjała koniunktura gospodarcza (s. 187).
Książka ta to esej historyczny wkraczający też na teren nauk politycznych, socjologii,
historii idei i filozofii społecznej. W części pierwszej znajdziemy historyczny przegląd
problematyki, w drugiej — ekskurs polski, w trzeciej — problem równości we współczesności wraz z aktualnymi wnioskami.
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Książka jest napisana z klasą wynikającą z erudycji i doświadczenia. Recenzenta
najbardziej ujmuje ostrożność autora w nadawaniu absolutnego charakteru swoim tezom
i zdrowe poczucie względności wszelkich formuł uogólniających. Taka taktyka pisarska
budzi zaufanie czytelnika.
Wstęp poprzedzający właściwy tekst powołuje się na wspomnienie autora jako dwudziestolatka i studenta w latach siedemdziesiątych XX w., gdy uchwycił analogie między
konserwatyzmem Kajetana Koźmiana a współczesnym mu konserwatyzmem Gomułki
czy jemu podobnych. Analogie te autor dziś ogniskuje wokół problemu prawa każdego
(obywatela?) do udziału we władzy, którego Koźmian odmawiał „motłochowi”, Gomułka
zaś „elementom antysocjalistycznym”. Doświadczony autor omawianej książki szczelnie
obwarował się przed zarzutami nieuzasadnionej historycznie analogii i nie zostawił tu
prawie żadnej szczeliny. Można tylko zauważyć, że porównanie motywacji Koźmiana
i Gomułki jest trochę sztuczne. Bardziej przemawia do czytelnika analogia wynikająca
z zależności Królestwa Kongresowego i PRL od tej samej Rosji (choć w różnych epokach i różnych jej odsłonach).
Przejdźmy jednak do podstawowego tekstu. Przegląd historyczny sięgający czasów
starożytnych nie może być systematyczny i autor „idzie, skacząc po górach”, co zresztą
dotyczy i innych części pracy. Zatrzymuje się przy starożytności klasycznej, gdy przyrodzona nierówność ludzi wraz z niewolnictwem były rzeczą oczywistą. Słynny rzymski
uczony autor, Marcus Terentius Varro (zm. w 27 r. przed Chr.), w swojej „De re rustica”,
pochodzącej z 37 r. przed Chr., pisze (I, 17) o kategoriach inwentarza rolniczego: instru
mentum vocale, semivocale et mutum, a więc narzędzie obdarzone mową, czyli niewolnik, obdarzone głosem, czyli bydło, i narzędzie nieme, np. pług. Ograniczę się do zwrócenia uwagi na ewolucję, która zachodziła w tej kwestii na przełomie epok. Autor
wspomina o wyprzedzających swój czas poglądach stoików na niewolnictwo. Zwłaszcza
na przełomie starej i nowej ery symptomy zmian były wyraźne, jeszcze przed pojawieniem się chrześcijaństwa. Przypomnijmy tu pozycję faraona i prostego Egipcjanina w zaświatach — była nieporównywalna. Teraz zaś Horacy, który zmarł tuż przed narodzeniem Chrystusa, we wspaniałej odzie (pieśni) „Eheu fugaces” — tej samej, do której
nawiązuje Adam Mickiewicz („Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy lękliwe nieśli
za granicę głowy”), wskazuje na jednakowy los ludzi w zaświatach, sive reges sive ino
pes erimus coloni, czy są królami, czy biednymi chłopami–kolonami. A Seneka Młodszy,
zresztą stoik, w „Listach” do Lucyliusza, pochodzących z ok. 65 r. n.e., wypowiada słynne słowa o niewolnikach, których miał dopuszczać do swego stołu: servi sunt. Immo ho
mines — To niewolnicy. Ale przecież są ludźmi! A więc w poglądach sprzed 2 tys. lat coś
ulegało zmianie. Od instrumentum vocale Varrona do immo homines Seneki upłynęło
zaledwie sto lat.
Autor wspomina o roli chrześcijaństwa w stosunku do idei równości, podkreślając
dialektykę równości w zaświatach i nierówności doczesnej. Problem ten zasługuje na
jeszcze mocniejsze podkreślenie, a zawiera w sobie także kwestię roli i praw kobiety,
która właściwie w tej pracy została pominięta (choć gdzie indziej autor wspomina o roli
rodziny w koncepcji społeczeństwa cywilnego u Napoleona czy o problematyce seksualno–społecznej poruszanej przez Freuda), a do sprawy równości oczywiście należy.
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pizm, zwłaszcza od czasów Teodozjusza Wielkiego, stanowił wcielenie nierówności społecznej uzasadnionej także transcendentnie, na płaszczyźnie religijnej.
Od początków chrześcijaństwa autor przechodzi do nierówności w społeczeństwach
stanowych i do nowszej jej postaci w społeczeństwie mieszczańskim. Przełomowe znaczenie miały idee oświecenia, a za życia Kanta, zdaniem autora, „praktyka społeczna
zaczynała pod pewnymi względami zbliżać się do tego, co zalecał” (s. 42) tj. do zasady
równości. To nieoczekiwane twierdzenie wydaje się symptomatyczne, gdy zajrzy się na
koniec książki, gdzie autor dostrzega w naszych czasach jakby praktyczne spełnienie się
równości. Zauważmy, że autor pisze o praktycznej realizacji równości, a nie tylko o tym,
że Kant głosił równość, którą negowali Platon i Arystoteles. Optymistyczne nastawienie
autora jest więc widoczne nie tylko we wnioskach końcowych. Żeby pozostać przy pojęciach oświeceniowych przypomnijmy, że optymistycznego po leibnizowsku Kandyda
Wolter wiedzie jednak przez kontakt z praktyką w stronę mniej optymistycznej filozofii.
W dalszym ciągu swoich wywodów autor rozpatruje różnice między „ludem” a „motłochem” na tle dziewiętnastowiecznych dyskusji o niebezpieczeństwach równości politycznej i powszechnego prawa głosowania. Ten ciemny i wzburzony element ludowy
trzeba wychowywać, oświecać, ale także „nadzorować i karać” (Michel F o u c a u l t),
a dotyczy to nie tylko motłochu, lecz także całego społeczeństwa. Tendencja autorytarna
dopuszcza demagogię, by nawiązać kontakt z masami, dać im poczucie udziału jeśli nie
we władzy, to we wspólnocie. To wymarzona rola dla państw narodowych reprezentujących wspólnotę narodową. Toteż odegrały one i odgrywają nadal dwuznaczną rolę wobec
problemu równości. Wreszcie lud i motłoch wracają w czasach nowszych w rozróżnieniu
demokracji i populizmu, rozróżnieniu często dwuznacznym i instrumentalnie wykorzystywanym. Do tej problematyki autor wróci w części trzeciej. Przymus i nierówność
w dziedzinie obyczajowej, określany syntetycznie przez pojęcie epoki wiktoriańskiej,
z czasem ulegał także złagodzeniu, przypomina autor. Współczesna demokracja liberalna
zawiera w sobie sprzeczność, gdyż jest (i nie może nie być) rządami elity, a raz po raz
wchodzi w konflikt z wolą większości, którą wtedy określa mianem populizmu.
Rzekomym suwerenem jest większość ciała politycznego, ale rząd, który sprawowałby
władzę od sondażu do sondażu, czyniąc to, czego sobie w danym momencie życzy większość, nie zagrzałby długo miejsca.
Więcej emocji budzić u nas musi druga część książki poświęcona Polsce i jej historii. Autor udziela sporo miejsca Polsce przedrozbiorowej, dziewiętnastowiecznej i reformom agrarnym, sporo też pisze o Polsce Ludowej i o kluczowym dla podjętego tematu
zagadnieniu: „Dwie Polski”. To tytuł rozdziału i nie opatrzono go znakiem zapytania,
należy go więc uznać za tezę. Treści tej części książki poświęcę nieco więcej miejsca.
Wywody autora dotyczące „historyczności” polskiego narodu i uwarunkowania jej
przez nosiciela państwowości — szlachtę — nie budzą zastrzeżeń. Autor opisuje komplikacje, które powstały, gdy ziemiaństwo, nawiązujące do dawnej szlachty, utraciło wyłączność na reprezentację narodu. Nie można rozważać tych kwestii bez zajęcia stanowiska w kwestii reform agrarnych i w ogóle kwestii agrarnej. Za czasów marksizmu–leninizmu
pisano u nas o francuskiej, czyli rewolucyjnej drodze załatwienia tej kwestii, przeciwstawiając jej „pruską drogę”, synonim cierpień i ucisku chłopów. Autor zajmuje wyraźne
stanowisko — według niego właśnie tylko w zaborze pruskim kwestia agrarna rozwinęła
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się właściwie, a ustrój rolny tam powstały, z przewagą wielkiej własności i zamożnych
gospodarstw chłopskich, sprzyjał rozwojowi na modłę zachodnioeuropejską. Drobne
chłopstwo, jak w Galicji i w Królestwie, to wynik polityki agrarnej Austrii i caratu, a zarazem recepta na zacofanie. Ciążyło to na II Rzeczypospolitej, a autor idzie w swoich
rozważaniach tak daleko, że z lekkim jakby żalem notuje klęskę kolektywizacji w PRL,
gdyż pozostawiła ona „niedokończoną modernizację” (s. 134).
Nie chcę wracać do przytoczonej formuły dwóch dróg rozwiązania kwestii chłopskiej. Nie można jednak wzruszyć ramionami tylko dlatego, że pisano o tym w czasach
PRL. Nie było u nas warunków dla modelu francuskiego, co nie znaczy, że nie dostrzegamy faktu, że chłopi, beneficjenci rewolucji, byli podstawą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Francji w XIX w. i to niezależnie od tego, jak oceniamy przywołane przez
autora poglądy Eugena W e b e r a, który kładł nacisk na rolę państwa we Francji w procesie integracji narodowej, głównie w czasach posedańskich. Zauważmy, że powieść
Balzaca „Chłopi” daje swoiste świadectwo modernizacji Francji lokalnej w epoce monarchii lipcowej, gdzie wielka własność ulega parcelacji na rzecz chłopów, ku zgrozie
konserwatywnego autora. Książka wyszła już po śmierci Balzaca (lekko uzupełniona
przez Ewelinę Hańską), kiedy do czasów posedańskich i III Republiki było jeszcze daleko. Oczywiście „Les Paysans” to nie żaden dowód, lecz ilustracja aktywności warstwy
wyzwolonej przez rewolucję, by użyć tak schematycznego zwrotu.
Trudno natomiast nie brać pod uwagę cierpień i degradacji ogromnej części ludności
chłopskiej, co było warunkiem błogosławionej, zdaniem autora, pruskiej reformy.
Główna jednak sprawa, to twierdzenie, że masa drobnego chłopstwa i półproletariatu to
źródło ogólnego zacofania. Nie należy mylić skutku z przyczyną. A ta ostatnia to brak
industrializacji i niedostateczna urbanizacja. W Prusach masy wydziedziczonych miały
gdzie się obrócić, bo nawet w agrarnych prowincjach wschodnich była praca w rolnictwie i powstającym przemyśle przetwórczym, nie mówiąc już o Nadrenii z jej przemysłem i górnictwem. Stosunki rolne należy traktować nie jako przyczynę zacofania, ale
jako jego skutek.
Poprzez wiele interesujących zagadnień z tego zakresu i błyskotliwych spostrzeżeń
rozważania docierają do czasów PRL. Tu autor notuje generalne zacofanie oraz ograniczony charakter modernizacji kraju i społeczeństwa. Bardzo słusznie kwestionuje zabiegi niektórych teoretyków o werbalne unieważnienie zacofania jako pojęcia i jako opisu
rzeczywistości, np. międzywojennej (s. 126–127). Zacofanie w ujęciu autora to głównie
skutek przetrwania pozostałości dawnego społeczeństwa w postaci wspomnianej wyżej
„kwestii agrarnej”, a więc przewagi drobnego i karłowatego rolnictwa utrzymującego
wiejski półproletariat i proletariat rolny. I tu spotykamy się z tytułową problematyką
książki — z kwestią równości i jej braku. Od wieków, a tym bardziej w wieku XIX, nie
mogło być równości, gdyż społeczeństwo składało się z dwóch przeciwstawnych światów: panowie i chłopi, a w późniejszym wymiarze miasto i wieś. W dalszych rozważaniach autor daje wielokrotnie wyraz swej ostrożności naukowej, wystrzegając się albo
ostrzegając przed powierzchownymi analogiami. W tym także np. między feudalizmem
a socjalizmem typu PRL w zakresie władzy i podległości. Ale pozostaje teza, że podstawą nierówności były „dwie Polski”, a więc z jednej strony „panowie”, kiedy indziej rządzący, czyli „władza”, a z drugiej „lud”, który coraz bardziej utożsamia się z narodem,
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

790

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

przy czym to utożsamienie zdaje się spełniać najmocniej gdzieś między 1980 a 1989 r.
Po tej dacie powstają szanse realizacji prawdziwej równości, choć jakoś nie wszyscy to
zauważają (s. 149–150).
Każdy z nas hołduje jakiemuś schematowi wyjaśnienia procesów społecznych
i schemat autora trzeba uszanować, ale wolno wskazać na trudności przyjęcia takiego
wyjaśnienia. Nie jest to proste, gdyż — o czym już wspomniałem — autor przy każdej
tezie wskazuje na wątpliwości mu towarzyszące, z rzadka tylko afirmując je w całości.
Przy analizie stosunków panujących w Polsce Ludowej powstaje pytanie, kto pełnił
dawną rolę „panów”, a kto reprezentował teraz warstwę uciśnioną. Łatwo tu o podstawienia proste, ale i mylące. Aż się prosi, by mianem „panów” oznaczyć aparat partyjny,
nomenklaturę czy jak to nazwiemy. Ale autor jest tu ostrożny. Słusznie zachowuje dystans do wypowiedzi Leszka K o ł a k o w s k i e g o o grupie rządzącej w Polsce Ludowej
jako o „parweniuszach” (notabene, z jakiej pozycji Kołakowski tak ich określał?), wskazując na doraźny i rozrachunkowy charakter jego opracowania, które, dodajmy, raczej
nie wytrzymało próby czasu. Niedawno złożyłem do druku szkic, który definiuje nomenklaturę w Polsce Ludowej i wskazuje na (oczywiście dość odległe) analogie z przedwojenną grupą rządzącą za czasów rządów autorytarnych1. Jednak dla rozważań nad tym,
czy istniały „dwie Polski”, czy też nie, szczególnie ważna jest analiza rozwoju warstwy
inteligenckiej w latach 1944–1989. W swoim czasie pisałem o tym zagadnieniu2. Autor
książki opiera się w tej dziedzinie zbyt ściśle na opiniach Józefa C h a ł a s i ń s k i e g o
z wczesnych lat Polski Ludowej i na wywodach Kołakowskiego, które sam relatywizuje.
Tymczasem w ciągu blisko 50 lat PRL, przy ogromnym wzroście liczby ludzi wykształconych, cała warstwa zmieniła swoją pozycję, przestała być elitą (na pewno jej poziom
intelektualny i kulturalny się obniżył, choć bezpośrednie porównania są trudne i zawodne), ale stała się quasi — warstwą średnią ówczesnego społeczeństwa.
O luce w strukturach społecznych, pustce między szczeblem społeczeństwa/narodu
a szczeblem rodziny (s. 143) pisał już dawniej Stefan N o w a k i nie odnosił jej do inteligencji, lecz do całego społeczeństwa. Można powiedzieć, że późniejsze wydarzenia lat
1980–1981 jakby zakwestionowały tę ciekawą skądinąd tezę. Wróćmy jednak do inteligencji. Autor widzi gwaranta rozwoju demokracji i liberalizmu w mieszczaństwie i żałuje, że w Polsce warstwa ta była na tyle słaba, że wyręczać ją musiała w sposób niedoskonały inteligencja (s. 152). Temu zagadnieniu poświęciłem nieco uwagi we wspomnianym
wyżej tekście z 2008 r., gdzie dowodzę, że w jakiś sposób w końcówce Polski Ludowej
istniał twór społeczny odgrywający rolę klasy średniej. Ciąg dalszy i przyspieszenie tej
ewolucji widać wyraźnie w dobie współczesnej. Na tym tle teza o „dwóch Polskach” wydaje się mało wiarygodna, bo do której z nich należała milionowa nowa inteligencja czy
warstwa średnia?
J. Ż a r n o w s k i, Własność a struktura społeczna w Polsce 1918–1989, [w:] Materiały
konferencji „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? Społeczne skutki przekształceń
własnościowych w Polsce (1944–1956). Lublin, XI 2014 [w druku].
2
J. Ż a r n o w s k i, Inteligencja w Polsce niepodległej, w epoce komunizmu i na progu transfor
macji, [w:] Inteligencja w Polsce: specjaliści, klerkowie, klasa średnia?, red. H. D o m a ń s k i,
Warszawa 2008, s. 81–102.
1
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Przy okazji drobiazg: nie wiadomo skąd pojawiają się „robole”. Z kontekstu wynika, że termin ten wymyślili aparatczycy (s. 155). To by zaokrągliło wywody autora, ale
czy takie twierdzenie ma podstawę? Sformułowanie pachnie raczej gwarą studencką
i młodzieżową z okresu pojawienia się quasi — jawnej opozycji, pachnie kulisami scen
czy scenek polityczno–kabaretowych, gdzieś z końca lat sześćdziesiątych i początku siedemdziesiątych, ale sprzed powstania KOR–u i „drugiego obiegu”, gdzie taki zwrot był
wykluczony, chyba że podrzucony przeciwnikom. Partia zaś do końca celebrowała „robotnicze pochodzenie”, w Biurze Politycznym (a pewno i w KC) musiał być określony
procent prawdziwych lub rzekomych robotników czy dawnych robotników. Chyba że
chodzi o wypowiedzi „małżonek towarzyszy” — to byłoby dla mnie nieco bardziej prawdopodobne, ale chyba nie stąd mogło się wziąć wyrażenie, które zrobiło taką karierę. Bez
„roboli” natomiast teoria „dwóch Polsk” staje się dość kusa.
Trzecia część książki, w której autor przedstawia swoje wnioski i poglądy, odzwierciedla jego szerokie oczytanie, ale jej lektura nie jest łatwa. Na 20 stronach druku autor
„rozprawia się” dosłownie czy w przenośni z autorami takimi, jak Theodor A d o r n o,
Zygmunt B a u m a n, Detlev P e u k e r t, Harold M a r c u s e, Giorgio A g a m b e n,
Reinhart K o s e l l e c k i jeszcze kilku czy kilkunastu innych. Kizwalter krytykuje pesymistyczną ocenę współczesnego ponowoczesnego świata i wątpliwości, czy modernizacja jako proces nie niesie ze sobą instrumentalnego i selektywnego traktowania jednostek. Jeden z punktów odpowiedniego rozdziału autor zatytułował: „Czy dobrobyt
wyzwala?” i na to pytanie daje zdecydowaną odpowiedź pozytywną. Inny punkt zatytułowany „W stronę równości?” opatrzono znakiem zapytania, ale to jest właśnie główna
teza autora. Prezentuje on bardzo optymistyczny ogląd współczesności. Wynika z jego
wypowiedzi, że równość wraz z liberalną gospodarką i liberalną demokracją w krajach
Zachodu dobiła właściwie do przystani i — jak to już wspomniałem wcześniej w tym
tekście — rozwijać się będzie, jeśli tylko dopisze koniunktura gospodarcza. Bo zwiększanie się zamożności sprzyja równości i wyrównywaniu różnic, które, zdaniem autora,
zachodzi w krajach Zachodu. Na tym tle i w Polsce równość zwyciężyła, tu już można
nawet wymienić datę dzienną — pewno 4 czerwca 1989.
W książce Kizwaltera nie pada nazwisko Francisa F u k u y a m y, ale wolno porównać przedstawione w niej wywody do koncepcji końca historii czy raczej, dodajmy od
siebie, prehistorii prawdziwego Nowego Wspaniałego Świata. Autor polemizuje z różnej
maści krytykami współczesności, którzy doszukują się w nowoczesności pierwiastków
przemocy a nawet potencjalnego ludobójstwa. Pewno, że w tych tyradach filozoficznych
jest sporo nieznośnego recitativo, by użyć zacytowanego tu przez autora wyrażenia
Jerzego J e d l i c k i e g o (s. 183). Nie unieważnia to jednak wątpliwości. Autor stwierdza, że wzrost gospodarczy sprzyja równości. Innego zdania są jednak takie osoby, jak
szefowa Fed–u, która wskazuje, że 30 lat temu 10% najbogatszych Amerykanów władało
30% majątku narodowego, dziś te 10% włada jego połową. W USA (wg rocznika CIA
„The World Factbook”) górne 10% ma średnie dochody 8,8 razy wyższe niż dolne 10%.
Podobnie ocenia się podział dochodów w krajach Unii Europejskiej (Francja 8,3, Niemcy
6,9, cała UE 9) . Wzrost gospodarczy, jeśli jest (a nie zawsze jest), powoduje słabą widoczność tego zjawiska wobec stopniowego podnoszenia się zamożności przeciętnej jednostki. Ale skąd wiara, że koniunktura jest dana na zawsze? Raczej wiemy na pewno, że
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tak nie jest. Nie wiadomo, czy autor byłby tak optymistyczny, gdyby dziś pisał swój
tekst, a nie parę lat temu.
A czy wyprawy wojenne jawne czy zakamuflowane, które rzekomo mają usunąć
„złe” reżimy, a prowadzą do wybuchów sprzeciwu i do okropności graniczących z ludobójstwem oraz ucieczki i wymuszonej migracji milionów nieszczęsnych mieszkańców,
nie są przyczynkiem do problemu równości, a raczej braku równości narodów, w końcu
też istotnej obok równości abstrakcyjnych jednostek? Czy hegemoniczne praktyki współczesnych mocarstw, wcale nie tak odległe od podobno odrzuconych dziewiętnastowiecznych standardów, również nie powinny stać się przedmiotem rozważań? Tego zagadnienia, w szczególności pytania, czy narody cieszą się jakimiś prawami, na przykład prawem
do równego traktowania, do własnych rządów i suwerenności, autor w ogóle nie porusza.
Nawiasem mówiąc, poza zachodnim „światem równości”(?) pozostaje większość ludzkości. Jakie są perspektywy tej większości, bez czego trudno mówić także i o perspektywach Zachodu, o tym autor nie wspomina.
Kizwalter kończy apostrofą do koniunktury. Ale tu pojawia się zasadnicze pytanie,
któremu nie poświęcił ani słowa. Czy koniunktura, a więc wzrost i rozwój, mogłaby
funkcjonować w świecie pozbawionym nierówności, konfliktu, rywalizacji i związanego
z tym ryzyka? Wydaje się, że historia systemu komunistycznego i jego upadku — także
w formie realizowanej dziś w Chinach — dała na to pytanie oczywistą odpowiedź.
Kapitalistyczna rywalizacja z natury rzeczy prowadzi do nierówności, ale alternatywą
jest, jak powiedział Winston Churchill, „równy podział biedy”. W jakim stopniu i w jakim
zakresie warto zatem walczyć o tę upragnioną równość, tak, aby nie prowadziła do zabójczego zastoju?
Zapewne można by dłużej ciągnąć listę różnych wątpliwości, bo też omawiana
książka ma zakres bardzo szeroki i autor po drodze potrąca wiele dyskusyjnych kwestii.
Ważne jest jednak to, że mamy do czynienia z tematem o wysokiej randze dla poszukujących syntezy historycznej, politologicznej i filozoficznej, a także o wysokiej aktualności.
Erudycja i talent autora tworzą ramy dla szerszej refleksji czytelników i recenzentów,
którzy zapewne wskażą i inne aspekty tej problematyki, problemy których nie zauważył
niżej podpisany.
Janusz Żarnowski
Polska Akademia Nauk
Instytut Historii

Sex in Antiquity. Exploring Gender and Sexuality in the Ancient World,
edited by Mark M a s t e r s o n, Nancy S o r k i n R a b i n o w i t z, James
R o b s o n, Routledge, London–New York 2015, s. 567
Zainteresowanie seksualnością, życiem seksualnym i obyczajowością w zakresie
erotyki nie słabnie od lat, co z pewnością jest — lub było — przede wszystkim rezultaDigitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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tem recepcji znanego dzieła Michela F o u c a u l t a czy czasem polemiki z koncepcjami
wielkiego francuskiego myśliciela (cf. „Rethinking Sexuality: Foucault and Classical
Antiquity”, red. D. L a r m o u r, P. M i l l e r, C. P l a t t e r, Princeton 1998). Rozwój gen
der studies i badań nad współczesną seksualnością homo sapiens oraz jej znaczeniem dla
kultury i właściwie całości stosunków społecznych w dzisiejszym świecie nie pozostaje
bez wpływu na zainteresowanie tą problematyką w świecie antycznym, zwłaszcza że
w dzisiejszej nauce nie ma jednolitego poglądu ani na sprawę zachowań erotycznych
ludzi antyku, ani co do miejsca seksualności w życiu społeczeństw świata antycznego
(dość przypomnieć różnice stanowisk co do roli greckiego homoerotyzmu i porównać
klasyczną, znaną także w polskim przekładzie książkę Kennetha D o v e r a z najnowszym dziełem Jamesa D a v i d s o n a, „The Greeks and Greek Love”, London 2007).
Badania komplikuje naturalnie ta okoliczność, że źródła starożytne są bardzo rozmaite,
najczęściej mówią o wzorach i postulowanych zachowaniach, a nie o rzeczywistych zwyczajach ludzi, pochodzą z różnych terenów i epok, a w szczególności w wypadku źródeł
greckich stosują bardzo niejednolitą terminologię, nie zawsze adekwatną do naszych
pojęć i na dodatek z wcale niekonsekwentnym użyciem tego samego terminu. Pierwszą
próbę systematycznego przedstawienia, omówienia i wytłumaczenia pojęć antycznych
z tej dziedziny podjął jeszcze w 1932 r. Niemiec Gaston Vo r b e r g, z zawodu lekarz seksuolog i historyk medycyny, zajmujący się antykiem na poły amatorsko („Glossarium
eroticum”, obecnie dostępne wznowienie w wydawnictwie Müller & Kiepenheuer, Hanau
Main 1968), niewątpliwie przełomowe znaczenie miała znana, dziś już prawie klasyczna
praca amerykańskiego filologa Jefferey’a H e n d e r s o n a, „The Maculate Muse. Obscene
Language in Attic Comedy” (New York–Oxford 1991). Nie tak dawno (2005) pojawiła
się także, podobnie jak recenzowana książka w wydawnictwie Routledge, swego rodzaju
encyklopedia seksu w starożytności (John G. Yo u n g e r, „Sex in the Ancient World from
A to Z”). Mamy teraz do czynienia z próbą przedstawienia kompendium podejmującego
całość problematyki zachowań seksualnych ludzi starożytności tak w społeczeństwach
Wschodu Starożytnego (Part I: „Ancient Near East”, s. 13–950), jak i Grecji (Part II:
„Archaic, classical and Hellenistic Greece”, s. 97–331) i Rzymu (Part III: „Republican,
imperial and late–ancient Rome”, s. 333–551).
Wypada zauważyć, że niemal równocześnie ukazały się dwa inne solidnej objętości
tomy o podobnym charakterze. Mam tu na myśli dzieło w znanej i cenionej serii
(Blackwell Companions to the Ancient World) wydawnictwa Wiley Blackwell
(„A Companion to Greek and Roman Sexualities”, edited by T.K. H u b b a r d, Oxford
2014) oraz zbiór studiów „Ancient Sex. New Essays” (edited by R. B l o n d e l l,
K. O r m a n d, The Ohio State University Press, Columbus 2015). Oba te kompendia
obejmują jednak tylko świat grecki i rzymski. Rzut oka na spis treści wszystkich trzech
tomów upewnia czytelnika, że niewiele nazwisk autorów w nich się powtarza (naturalnie
w żadnym tomie zbiorowym poświęconym seksualności w starożytności nie może zabraknąć Andrew L e a r a czy Sary B o e h r i n g e r), a reprezentują oni wiele ośrodków
naukowych tak z Ameryki, jak i Europy. Niewątpliwie jest to najlepszy dowód, jak bardzo na świecie (choć akurat nie w Polsce) rozwinięte są studia historyczne nad problematyką seksualności, przynajmniej jeśli chodzi o starożytność.
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Recenzowany tom ma jednak nieco inny charakter niż dwa inne, wspomniane wyżej.
„Companion” pod redakcją Hubbarda, zgodnie zresztą z charakterem serii, to rzetelne
wprowadzenie w problematykę, przeznaczone głównie dla początkujących adeptów
i użyteczne w dydaktyce uniwersyteckiej, chociaż naturalnie także i specjalista uzna
zgromadzone w nim studia za interesujące. Ale ambicją autorów było raczej dać krótkie,
treściwe zarysy aktualnego stanu badań nad poszczególnymi zagadnieniami, ukazanymi
wprawdzie na podstawie analizy źródeł, ale potraktowanymi dosyć zwięźle. Zgromadzenie
37 szkiców na 628 stronach (w tym ilustracje i bibliografia) nie mogło pozostać bez
wpływu na skrótowość ujęcia poszczególnych kwestii. Z kolei zbiór wydany przez Ohio
State University zawiera oryginalne, interesujące, powstałe w wyniku rzetelnego badania
źródłowego eseje (w amerykańskim znaczeniu tego słowa), ale z założenia nie ma dać
obrazu całej problematyki, lecz przedstawia wybrane zagadnienia ze szczególnym
uwzględnieniem homoseksualizmu tak męskiego, jak i kobiecego (świetny tekst
Boehringer, „The Illusion of Sexual Identity in Lucian’s Dialogues of the Courtesans 5”,
s. 253–284). O charakterze tej książki i zainteresowaniach badawczych autorów najlepiej świadczy wstęp (K. Ormand, R. Blondell, „Introduction: One Hundred and Twenty–
Five Years of Homosexuality”, s. 1–22) oraz „Epilogue” („Not Fade Away”, s. 308–328)
pióra Davida H a l p e r i n a, znakomitego specjalisty w zakresie badania historycznego
zjawiska homoseksualizmu (cf. jego słynną książkę „How to Do the History of
Homosexuality”, Chicago–London 2004). Natomiast omawiany tu tom wydawnictwa
Routledge istotnie usiłuje przedstawić całość problematyki gender and sexuality ukazanej na podstawie rzetelnie opracowanych case studies. Intencją redaktorów, o czym sami
piszą we wstępie (s. 1), było nie podsumowanie problematyki, ale właśnie ukazanie
obecnych zainteresowań badawczych i aktualnie prowadzonych prac. Zgromadzili równo
trzydzieści artykułów (trzeba dodać, że na 550 stronach dużego formatu, drobno i gęsto
zadrukowanych) obejmujących tereny i epoki od starożytnego Izraela i Mezopotamii do
późnego antyku. Dokładne omówienie tych prac przekracza w sposób oczywisty kompetencje jednego recenzenta, a i nie mogłoby mieć miejsca w recenzji o rozsądnych
rozmiarach.
Redaktorzy tomu zgromadzili autorów reprezentujących podobne stanowiska badawcze. Podstawowym założeniem metodologicznym wszystkich pomieszczonych tu
studiów nie jest bynajmniej modny ostatnio także w badaniach nad antykiem opis emiczny (choć można wątpić, czy jest on rzeczywiście możliwy w wypadku kultury martwej),
a wręcz przeciwnie — zastosowanie pojęć współczesnych sex, gender and sexuality do
starożytności, czyli, zgodnie ze stanowiskiem tzw. esencjalistów, dostrzeganie zjawisk
obiektywnie (zdaniem badacza) istniejących w badanej społeczności (i niezależnych od
uwarunkowań kulturowych), nawet jeśli nie są one wyodrębnione i nazwane przez język
danej kultury. Można się z takim ujmowaniem zjawisk w kulturach świata starożytnego
zgadzać albo i nie. Szczególne wątpliwości budzi u wielu badaczy podejście do miłości
jednopłciowej, ponieważ Grecy długo chyba nie dostrzegali w paiderastia niczego jakościowo innego od innych sposobów działania Erosa i realizacji ludzkiego pożądania
(w sferze cielesnej) oraz potrzeby miłości (w sferze uczuć). Miłość do Heleny lub
Penelopy była równie naturalna, jak miłość Achillesa do Patroklosa czy Pauzaniasza do
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nuje się czasem zasadność pojęcia „homoseksualizm grecki”. Trzeba jednak przyznać, że
takie podejście (etic, a nie emic) pozwala badaczowi dostrzec pewne aspekty zjawiska
erotyzmu w starożytności przy opisie emicznym raczej mało zauważalne.
Ale nie jest wcale ideą przewodnią całego tomu mechaniczne przeniesienie pojęć
używanych w dzisiejszej antropologii kultury czy socjologii (zresztą przecież też dalekich od jednoznaczności) do starożytności. W odniesieniu do greckiego homoerotyzmu
wszyscy autorzy (Alastair B l a n s h a r d, Andrew Lear, Walter Duvall P e n r o s e Jr
i Allison G l a z e b r o o k) zgodnie podkreślają specyfikę zachowań i norm obyczajów
starożytnych, choć jednocześnie nie wahają się, zgodnie z stanowiskiem esencjalistów,
pisać o homoseksualizmie i to stosując aparat pojęciowy dzisiejszej kultury (studium
Blansharda nosi tytuł „Fantasy and the homosexual orgy: Unearthing the sexual scripts
of ancient Athens”). Podobnie jest w wypadku problematyki kobiet. Autorzy wychodzą
z podstawowych założeń teorii gender i zwracają uwagę na kulturowe konstruowanie
„kobiecości”, ale nie tracą z pola widzenia specyfiki antyku, choć kwestionują czasem
przyjęte w nauce sądy. Z tego punktu widzenia zwraca szczególnie uwagę niezmiernie
interesująca rozprawka Edwarda M. H a r r i s a („’Yes’ and ‘No’ in Women’s Desire”,
s. 298–314), w której autor przekonująco dowiódł, wbrew dotychczasowym poglądom,
że Grecy w wielu okolicznościach dostrzegali i akceptowali pożądanie erotyczne (desire)
ze strony kobiet, oczekiwali erotycznego zainteresowania kobiety w małżeństwie, a ponadto liczyli się z jej przyzwoleniem lub nie na akt seksualny.
Nieco inne stereotypy burzy studium Amy R y c h l i n („Reading boy–love and
child–love in the Greco–Roman world”, s. 352–373) wskazując, że także w obyczajowości rzymskiej mieściło się seksualne zainteresowanie młodymi chłopcami, przy czym
również stanu wolnego, a zainteresowanie seksualne kierowało się często ku chłopcom
w wieku prawie dziecięcym, co nikogo nie dziwiło. Jak słusznie zauważa autorka, także
w oczach Rzymian children looked like Ganymedes or Erotes, not angels (s. 368).
Wspominałem już wyżej, że wszystkie zamieszczone w tym tomie essays to solidne
i nowatorskie studia naukowe. Nie sposób omówić ich wszystkich, a krzywdzące mogłoby być wyliczanie tych, które zdaniem recenzenta (niemającego na dodatek żadnych
kompetencji w wypadku Wschodu Starożytnego i dość ograniczone w wypadku Rzymu)
wnoszą do nauki najwięcej. Piszący te słowa nie może się jednak oprzeć pokusie, by wymienić przynajmniej jeszcze trzy, które jego zdaniem stanowią istotny krok naprzód
w dotychczasowych badaniach i mogą mieć charakter przełomowy. Taki jest z pewnością
esej Leara, „Was pederasty problematized?” (s. 115–136), podkreślający, że przeceniana
często w dotychczasowych badaniach refleksja etyczna nad miłością homoseksualną
i skłonność do jej idealizowania jest zjawiskiem dość późnym, pojawia się dopiero gdzieś
w ciągu V w. p.n.e. (s. 115). Autor zwalcza też pogląd, jakoby miłość pederastyczna była
zjawiskiem charakterystycznym tylko dla kultury arystokratycznej i jeszcze w Atenach
V w. występującym jedynie wśród elity społecznej i kulturalnej. Niezwykle interesujący
jest artykuł Penrose’a Jr, „Before queerness? Visions of a homoerotic heaven in ancien
Greco–Italic tomb paintings” (s. 137–156), stawiający tezę, że inicjacje orfickie na terenie Italii mogły obejmować praktyki homoseksualne, a do wyobrażeń szczęśliwości pośmiertnej należało (u mieszkających tam Greków i może też Etrusków pozostających pod
wpływem wierzeń orfickich) przekonanie o tego rodzaju wiecznej i szczęśliwej miłości
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w zaświatach. Z kolei Craig W i l l i a m s, znany przede wszystkim jako autor podstawowej dziś monografii homoseksualizmu rzymskiego, symetrycznej w pewnym sensie do
dzieła Dovera („Roman Homosexuality. Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity”,
New York–Oxford 1999), daje znakomitą analizę pojęć i terminów łacińskich stosowanych do określenia mężczyzn, których zachowania były niezgodne z dominującym obrazem męskości („The Language of Gender. Lexical semantics and the Latin vocabulary of
unmanly men”, s. 461–481). To studium jest świetnym przykładem twórczego i owocnego zastosowania metod i ujęć właściwych dla gender studies w odniesieniu do materiału
pochodzącego ze starożytności.
Ten pokaźny tom znakomitych studiów powinien z pewnością stać się podstawową
lekturą dla wielu badaczy antyku, niekoniecznie tylko tych, których interesuje problematyka norm i zachowań seksualnych w starożytności. Autorom udało się pokazać, jak bardzo zachowania seksualne i żywione w tym przedmiocie przekonania wpływały na całość kultury i życia społecznego w starożytności. Można też zaryzykować sąd, że zgodnie
z zamiarem redaktorów tomu wiele zawartych w nim rozpraw będzie prawdziwą inspiracją dla nowych badań i podstawą nowego spojrzenia na rozmaite zjawiska z zakresu szeroko pojętej kultury świata starożytnego. Powinien znaleźć się na półkach biblioteki każdego ośrodka naukowego, w którym prowadzi się badania nad antykiem. Dodać trzeba,
że jest on starannie wydany, a do lektury zachęca także szata graficzna i będące integralną częścią narracji czytelne ilustracje (szkoda jednak, że tylko czarno–białe).
Włodzimierz Lengauer
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Bodies in Transition. Dissolving the Boundaries of Embodied Knowledge,
red. Dietrich B o s c h u n g, Alan S h a p i r o, Frank W a s c h e c k, Paderborn
2015, s. 354 + XVI
Ciało ludzkie, jak wywodziła niegdyś Mary D o u g l a s1, reprezentuje porządek społeczny i z tego choćby względu techniki posługiwania się nim (by użyć sformułowania
Marcela M a u s s a2) muszą odzwierciedlać i dostosowywać się do społecznych norm.
Problem na płaszczyźnie społeczno–kulturowej stanowią jednak przypadki, gdy ciało
przedstawia samo z siebie transgresję społecznych standardów. Pojawia się wówczas
wiele istotnych pytań, jak choćby: W jaki sposób różne kultury i społeczeństwa konstru-

1

M.in. M. D o u glas, Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, przeł. E. D ż u ra k, Kraków

2004.
M. Ma u ss, Sposoby posługiwania się ciałem, przeł. M. K ró l, [w:] M. M a u s s, Socjologia i an
tropologia, przeł. M. K ról, K. P omian i J. S zacki, Warszawa 2001, s. 391–410.
2
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owały swój stosunek do ciała kuriozalnego, naruszającego porządek cielesności? W jaki
sposób w perspektywie historycznej zmieniał się modus vivendi jednostek odbiegających
od cielesnej normy? Wreszcie, co decyduje dziś i decydowało w społeczeństwach dawnych o tym, jaką cielesność uznaje się za normatywną? Te i inne pytania szczęśliwie doczekały się dzięki wysiłkowi licznego grona socjologów, antropologów i historyków
wielu prób odpowiedzi, bo i tematyka somatyczna cieszy się zasłużenie w ostatnich latach popularnością i poświęca się jej więcej niż niegdyś uwagi. Sytuacja wygląda jednak
zgoła inaczej w przypadku nauk starożytniczych: wprawdzie wiele pisze się i mówi
o ciele w kulturach antycznych, jednak niemal zawsze jest to refleksja nad jego pięknem,
klasycznym ujęciem cielesnego ideału, troską o ciało i jego ćwiczeniem przez ludzi antyku. Zebrane w omawianej książce eseje mają na celu zwrócenie uwagi na odwrotną, dotychczas do pewnego stopnia niedostrzeganą, stronę monety: przedstawiają bowiem ciała
hybrydalne, ułomne, zniekształcone, rozczłonkowane.
Tom ten stanowi przykład wzorowej multidyscyplinarności — obok przyczynków
historyków, znajdziemy w nim eseje pióra archeologów i filologów — będącej wynikiem
konferencji zorganizowanej przez redaktorów tomu w Centrum Badań Zaawansowanych
Morphomata w Kolonii w maju 2011 r. Pluralizm książki wyraża się nie tylko w aspekcie
tematycznym i metodologicznym, lecz także w pewnym stopniu językowym — spośród
dwunastu esejów, które wyszły spod piór jedenastu badaczy, dwa opublikowane zostały
po niemiecku, jeden po francusku, pozostałe zaś po angielsku.
Znanym z malarstwa wazowego antropomorficznym emblematom na tarczach hoplitów poświęcony jest otwierający tom esej autorstwa François L i s s a r r a g u e’ a
(s. 11–31). Autor przeglądowo przedstawia najczęściej występujące na tarczach motywy
— gorgoneion, oczy, uskrzydlony fallus, pojedyncze członki ciała lub całe postaci, jak
np. Nike lub biegnący hoplita — zwracając uwagę na ich znaczenie i funkcję oraz na
ikonograficzną grę malarza z widzem, tzn. efekt, który w zamierzeniu twórcy wywołać
miało danego rodzaju przedstawienie na użytkowniku ozdobionego w ten sposób
naczynia.
Artykuł archeologa Erica R. Va r n e r a (s. 33–88), najdłuższy ze wszystkich i jako
jedyny w całości dotyczący świata rzymskiego, porusza problem modyfikacji portretów
cesarskich. Varner oferuje szczegółowy i wnikliwy przegląd tych portretów, śledząc
wszelkie możliwe przeróbki poszczególnych wizerunków (poczynając od fryzury, będącej najbardziej zindywidualizowaną częścią portretu i przez to głównym wyznacznikiem
tożsamości sportretowanej osoby) i intencje, jakie kryły się za tego rodzaju działaniami.
Przypadki okaleczania, rozczłonkowywania czy dokonywania modyfikacji i tym samym
zmiany tożsamości sportretowanej postaci nie ograniczają się bowiem jedynie do kręgu
„złych cesarzy” (jak Kaligula, Neron czy Domicjan), tych skazanych na damnatio memo
riae czy oficjalnie uznanych przez Senat za hostes, ale i osób (tak cesarzy, jak i członków
ich rodzin) pozostających w dobrej pamięci. Tego rodzaju manipulacja pamięcią wizualną mogła być motywowana różnorodnymi czynnikami, choćby chęcią podkreślenia dynastycznej kontynuacji.
Trzy kolejne artykuły dotyczą fenomenu tatuowania ciała. Despoina T s i a f a k i s
omawia najbardziej znany ze zwyczaju tatuowania lud świata starożytnego — Traków
(s. 89–117). W eseju swym przedstawia przegląd źródeł pisanych i ikonograficznych,
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mając na celu wyjaśnienie tej praktyki, jej symboliki i znaczenia (jako oznaki wyższego
statusu społecznego, względnie barbarzyństwa w oczach Greków, tożsamości etnicznej,
dzikości, stanu niewolniczego czy ukarania). Nadmienić w tym miejscu wypada, że —
mimo użyteczności zebranego w tym eseju materiału — autorka nie zawsze jest w stanie
wyswobodzić się z ideologicznej sieci plecionej przez autorów dostępnych nam tekstów
pisanych i spojrzeć bardziej krytycznym okiem na tradycję źródłową. Hans B e r n s d o r f f
z kolei przenosi nas w świat literackiej fikcji, prezentując w swoim artykule (s. 119–136)
rozważania nad pochodzącą z okresu hellenistycznego elegią, której części znane są
z dwóch papirusów — jednego znajdującego się w Brukseli (PBrux. inv. e 8934), drugiego zaś w Paryżu (PSorb. inv. 2254). W tej intrygującej elegii — zwanej „elegią tatuowania” (Tätowierelegie / Tattoo Elegy) — wygraża podmiot mówiący bliżej nieokreślonej
osobie, że wytatuuje (stikso) na niej najróżniejsze mitologiczne kary, jak choćby głaz
Tantala na głowie za jej niewyparzony język. Tekst elegii w oryginale i niemieckim przekładzie załączył Bernsdorff w postaci apendyksu do swego przyczynku. Ostatni z esejów
wiążący się z praktyką tatuowania — pióra Jana N. B r e m m e r a — oferuje zwięzłą,
niemniej pasjonującą refleksję nad stygmatami (s. 137–151). Autor zastanawia się, jak
doszło do tego, że grecki termin na oznaczenie tatuażu — stigma, nabrał z biegiem czasu
innego znaczenia, stając się określeniem ran na dłoniach i stopach (począwszy od św.
Franciszka z Asyżu) będących oznakami świętości? Często spotkać można w literaturze
stwierdzenie, że niewolnikom (zwłaszcza tym, którzy podjęli próbę ucieczki) wypalano
na ciele znamię — wówczas przemiana semantyczna terminu stigma byłaby może bardziej zrozumiała. Ale Bremmer wykazuje, że znaki wypalano w świecie greckim jedynie
zwierzętom i na oznaczenie takiego wypalonego symbolu nie używano wcale słowa stig
ma, lecz charakter. Niewolników zaś tatuowano. Słowa św. Pawła, że nosi on ta stigmata
tou Iesou (Gal. 6,17), odczytywać należy zatem po prostu jako wyznanie, że ów jest
niewolnikiem, własnością Chrystusa. Autor dochodzi do wniosku, że to dopiero św.
Franciszek (lub ktoś z jego otoczenia) zinterpretował Pawłowe słowa stigmata Christi
w zupełnie nowatorski, inny niż wcześniej sposób — jako prawdziwe rany Chrystusa na
krzyżu.
Deformacjom ciała, dokładnie mówiąc znaczeniom przypisywanym (głównie w późnej starożytności) różnego rodzaju znamionom, tikom i skórnym nieprawidłowościom,
poświęcony jest tekst autorstwa Véronique D a s e n (s. 153–175). Punktem wyjścia
i trzonem eseju Dasen jest pasjonujący traktat Ps.–Melampusa dotyczący elaioskopii, tj.
wróżenia z i „odczytywania” różnego rodzaju znamion (brodawek, pieprzyków itp.).
Autorka, będąca uznaną specjalistką w zakresie antycznych traktatów fizjognomicznych,
w pasjonujący sposób omawia dywinacyjny aspekt ludzkiej fizjognomii i możliwą proweniencję oraz obszary rozprzestrzenienia się tego rodzaju praktyk (tak elaioskopii, jak
chiromancji i metokoskopii) w świecie starożytnym (i nie tylko).
Bogowie greccy, rzecz to znana, nie byli uosobieniem perfekcji i ideału, a dotyczy
to także ich cielesności. Ułomność w świecie bogów reprezentował chromy Hefajstos,
w którego ambiwalentnej postaci najpełniej wyrażał się konflikt pomiędzy manualnymi
zdolnościami a cielesną integralnością. Marcello B a r b a n e r a (s. 177–209) w wyczerpujący sposób przedstawia w swoim tekście różne oblicza postaci tego dotkniętego kalectwem boga stanowiącego jedocześnie Urbild greckiego rzemieślnika. Autor sprawdza
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zasadność dawnej tezy Ulricha v o n W i l a m o w i t z a – M o e l l e n d o r f f a o rzekomej
obcej proweniencji i późnym włączeniu Hefajstosa do greckiego panteonu oraz wynikającej z tego jego marginalnej roli. W przekonywający sposób wykazuje Barbanera zasadniczą niesłuszność tego dawnego, ale wciąż czasami przywoływanego twierdzenia, kreśląc jednocześnie bogaty obraz percepcji tego boga i jego sfer działania w świecie
Greków.
Jeśli w świecie greckim nawet ciała bogów nie były wolne od defektów, to w świecie perskim — widzianym oczyma Greków, choć nie tylko — doskonałość cielesna była
przymiotem typowo ponadludzkim, charakteryzującym wobec tego także ciało króla
achemenidzkiego. Lloyd L l e w e l l y n – J o n e s w swoim przejrzystym i znakomicie napisanym tekście (s. 211–248) poświęca uwagę modi konstruowania ciała monarchy perskiego w tekście i obrazie oraz temu, w jaki sposób odczytywano owo ciało w świecie
starożytnym. Analizie poddaje autor zatem przede wszystkim symbolikę oczu, nosa,
brody i fryzury Króla Królów. Interesujące jest, że na tych elementach kończy się lista
naładowanych znaczeniem członków ciała monarchy perskiego, gdyż ten — w przeciwieństwie do wcześniejszych tradycji ikonograficznych tego regionu (por. portrety władców, np. nowoasyryjskich czy elamickich) — nigdy nie jest przedstawiany z odsłoniętym
torsem czy ukazanymi muskularnymi ramionami. Ciało monarchy achemenidzkiego jest
zawsze zakryte, przyodziane, przy czym królewska szata ma służyć podkreśleniu monarszej władzy i wyższości. Skrywanie ciała pod szatą uchodziło w oczach Greków za oznakę wschodniego zniewieścienia, ale w imperium Achemenidów symbolizowało władzę
par excellence.
Helen K i n g na kilku stronach oferuje garść przemyśleń nad przypadkami zaburzeń
czy przemian płci często przywoływanych przez autorów starożytnych traktatów medycznych i pism paradoksograficznych (s. 249–263). Istoty androginiczne, uważane od
pewnego momentu za bóstwa — ucieleśniały bowiem pełnię i jedność — nie były tylko
wytworem bujnej wyobraźni starożytnych, tak skorych do słuchania wszelkiego rodzaju
mirabiliów. Antyczne pisma medyczne pokazują, że traktowano problem zaburzeń menstruacyjnych, nadmiernego owłosienia czy przekształceń organów płciowych najzupełniej poważnie. Dziewiętnastowieczne lepiej udokumentowane paralele pokazują zresztą,
że ciała uchodzące za kuriozum, wprawdzie zaburzające porządek natury, ale mające
w niej miejsce, pozwalają lepiej oszacować wartość i spojrzeć z innej perspektywy na
swe antyczne odpowiedniki. Swego rodzaju kontynuację przemyśleń King stanowi ar
tykuł (drugi w tym tomie) pióra Bremmera o transseksualizmie w Grecji archaicznej,
który autor analizuje na przykładzie mitycznego przypadku Kaine/Kaineusa — córki
króla Elatosa przemienionej przez Posejdona (z którym współżyła) w mężczyznę
(s. 265–286).
Warte uwagi rozważania prezentuje Alan S h a p i r o w tekście poświęconym zniewieściałości Alkibiadesa i androginiczności boga Dionizosa (s. 287–312). Słusznie podkreśla autor odbiegające od współczesnego znacznie określenia „zniewieściały” w świecie greckim oznaczającego m.in. mężczyznę „patologicznie heteroseksualnego”, tj.
nieznającego umiaru kobieciarza. W tym kontekście przedstawia Shapiro postać
Alkibiadesa i jego paranomia w odniesieniu do używania ciała. Z tą historyczną postacią
kontrastuje następnie obraz boga Dionizosa, bóstwa wina i upojenia, bóstwa poza tym
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o ambiwalentnej seksualności. Tym, co przyciąga uwagę autora, jest fakt, że od pewnego
momentu (między 425 a 410 r. p.n.e.) nastąpiła istotna przemiana w wazowych przedstawieniach Dionizosa. Od tego momentu począwszy, znajdujemy w ikonografii Dionizosa
młodego, pozbawionego brody (występującej we wcześniejszych przedstawieniach i będącej w Atenach symbolem męskości i dojrzałości), często z nagim torsem, lecz zakrytymi genitaliami, niejednokrotnie ponadto w towarzystwie Ariadny. Shapiro sprzeciwiając
się niektórym badaczom widzącym w tego rodzaju przedstawieniach zniewieściałego
Dionizosa, tłumaczy tę przemianę wykształceniem się pod koniec V stulecia nowego
etosu propagującego romantyczne małżeństwo i obustronną miłość łączącą małżonków.
Interpretacja ta, choć może i słuszna, pozostawia jednak nieco do dopowiedzenia, zwłaszcza gdyby połączyć ją ze strukturalnymi przemianami społeczno–politycznymi końca V
i początków IV w. p.n.e.
Książkę zamyka artykuł Annetty A l e x a n d r i d i s o znanej ze sfery mitu metamorfozie cielesnej człowieka w zwierzę (s. 313–349). Zagadnienie to przybliża autorka poprzez analizę mitu Aktaiona, myśliwego zamienionego przez Artemidę w jelenia i rozszarpanego następnie przez własne psy, i jego ikonograficznych reprezentacji. I choć ten
esej zawiera wiele interesujących spostrzeżeń ogólniejszej natury (np. dotyczących praktyki sympozjalnej), wyznać należy, że jest on ogromnie hermetyczny, a autorka nie ułatwia czytelnikowi lektury (pozostając w słownictwie somatycznym, nazwałbym ten tekst
greckim określeniem rzeczy tajemnych i niezrozumiałych — to Epimenideion derma,
skóra Epimenidesa).
Tom wydany został na znakomitej jakości papierze, z wieloma czarno–białymi ilustracjami oraz dołączonymi na końcu szesnastoma planszami kolorowych zdjęć. Tym dotkliwiej wobec tego odczuwa się skutki niestarannej pracy redakcyjnej: różnego rodzaju
błędy, braki w poszczególnych bibliografiach niektórych pozycji wymienianych w przypisach i brak ujednolicenia tomu (jedynie sześć artykułów poprzedzają abstrakty). I choć
nie wszystkie zebrane w nim teksty charakteryzuje równie wysoki poziom, to tom ten
z pewnością stanowi satura lanx, w której badacze starożytnej cielesności znajdą dla siebie odpowiedni kąsek.
Rafał Matuszewski
Universität Heidelberg

Andrzej F r i s z k e, Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda
inteligencja katolicka, Więź, ISP PAN, Warszawa 2015, s. 416
Na najnowszą książkę Andrzeja F r i s z k e g o warto spojrzeć w kontekście jego dotychczasowych zainteresowań badawczych, które skupiają się przede wszystkim na dziejach opozycji politycznej w PRL po 1956 r.1 Niemniej do jego dorobku należą także tek1

Vide np. A. F r i s z k e, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Warszawa
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sty dotyczące problematyki historii polskiej myśli politycznej przed II wojną światową
i w jej trakcie2. Dlatego też czytelnik „Między wojną a więzieniem” skonfrontowany został z problemem historii okresu przejściowego, czyli pytaniami o to, które z przedwojennych myśli i postaw były realizowane po 1945 r. oraz jak środowiska katolickie przetrwały okres stalinowski.
Koncentrując uwagę na latach 1945–1953, Friszke wpisał się w coraz bardziej intensywny nurt badań nad tym okresem. Co ciekawe uczynił to świadomie, by skorygować
dominujące metody i praktyki badawcze. We wstępie autor stwierdza: „ta książka jest
wyrazem sprzeciwu wobec tabloidyzacji historii powojennej i jej fałszowania przez narzucanie czarno–białych schematów [...]. Tworzenie spaczonego obrazu przeszłości służy
lansowaniu radykalnych podziałów i atakowi na elity opozycyjne, także tu opisane”3.
Książka ma zatem dwa cele. Pierwszy z nich, poznawczy, to rekonstrukcja losów katolickiej części pokolenia Kolumbów. W ten sposób Friszke dąży do zbudowania swoistej
pre–historii opozycji politycznej po 1956 r.4 Drugi, polemiczny, to zmiana sposobu
przedstawiania i dyskutowania o historii okresu budowania władzy ludowej.
Pierwsze z założeń realizowane było przez staranną kwerendę w materiale źródłowym, przede wszystkim przechowywanych w archiwum IPN aktach spraw prowadzonych przez MBP, we wspomnieniach, a także materiałach z archiwów domowych.
Kwerenda prasy, która dotychczas stanowiła główne źródło dla badań nad środowiskami
katolickimi po II wojnie światowej, ma dla Friszkego znaczenie pomocnicze.
Polemiczność pracy objawia się natomiast m.in. w zmianie dotychczasowej optyki.
Autor odchodzi od analizowania grup czy obozów „władzy” i „opozycji”, a skupia się na
niewielkich, czasem nieformalnych grupach młodzieży. Perspektywa ta wynika, moim
zdaniem, także z charakteru źródeł — funkcjonariusze MBP rozpracowywali niewielkie
grupy, agenci donosili o najbliższym otoczeniu, a nawet zbiorowe procesy nie liczyły
więcej niż kilku–kilkunastu oskarżonych. Obraz pokolenia, który kreśli Friszke, jest
sumą jednostkowych doświadczeń, a nie monolitem.
Dodatkowo efekt zogniskowania uwagi na jednostce jest wynikiem oszczędnego korzystania z dorobku nauk pokrewnych. Autor nie kryje inspiracji socjologicznej (s. 23–
36), ale nie rozbudowuje nadmiernie wątków teoretycznych. To konsekwentne trzymanie
się tradycyjnej metodologii historycznej przy jednoczesnym podejmowaniu zagadnień
z zakresu historii społecznej sprawia, że — ze względu na metodę — jest to książka
szczególnie otwarta na dialog. Z jednej strony Friszke dyskutuje z dominującym ujęciem
problematyki tego okresu, z drugiej — otwiera się na silniej socjologizujące prace
Marcina Z a r e m b y5 czy Andrzeja L e d e r a6.
1997; idem, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010; idem, Rewolucja
Solidarności 1980–1981, Kraków 2014.
2
Idem, O kształt niepodległej, Warszawa 1989 oraz artykuły w tomie Przystosowanie i opór.
Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007.
3
Idem, Między wojną a więzieniem, s. 6.
4
Ibidem, s. 6, 380 n.
5
M. Z a r e m b a, Wielka trwoga. Ludowa reakcja na kryzys 1944–1947, Kraków 2013.
6
A. L e d e r, Prześniona rewolucja, Warszawa 2014.
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

802

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE, NOTY RECENZYJNE

Trzeba dodać, że praca Friszkego znacząco wzbogaca stan wiedzy o aktywności katolików świeckich po 1945 r. Dotychczasowa literatura o katolicyzmie powojennym albo
opierała się na badaniu prasy oraz legalnych i podziemnych partii politycznych7, albo
koncentrowała się na instytucji Kościoła i osobach duchownych jako głównych bohaterach dramatu8. Książka Friszkego wnosi do debaty perspektywę małych, nieformalnych
grup oraz perspektywę historii intelektualnej — tematy, które, choć obecne w dyskursie,
nie zostały dotąd postawione w sposób tak zdecydowany.
Układ treści zastosowany przez autora, czyli prezentacja kolejnych grup w porządku
chronologicznym, jest na tyle przejrzysty, na ile pozwala na to kompletność źródeł oraz
sama historia młodzieżowych grup katolickich w pierwszych powojennych latach.
W książce omówione zostały losy grupy skupionej kolejno wokół „Kolumny młodych”
„Tygodnika Warszawskiego”, Sodalicji Mariańskiej, klubu Logofagów, grupy „Etapu”
związanej z „Dziś i jutro” oraz nieformalnej grupy personalistów. Analiza została poprzedzona krótkimi wprowadzeniami dotyczącymi II wojny światowej oraz, o czym już
wspomniano, zawierającymi rys socjologiczny opisywanego pokolenia.
Rozdziały analityczne zostały skonstruowane na podstawie klucza biograficznego.
Friszke identyfikuje kluczowe dla danej grupy postaci, rekonstruuje ich przedwojenne
i wojenne biografie, następnie przechodzi do instytucjonalnej i ideowej prezentacji całej
zbiorowości, a wreszcie kreśli dzieje śledztw i przesłuchań prowadzonych przez MBP.
To, co interesuje autora, to historia odradzania się środowisk przedwojennych, jak
w przypadku Sodalicji Mariańskiej czy Caritas Academica, oraz historia zawiązywania
nowych grup (np. wokół „Kolumny Młodych” czy „Etapu”). Ważnym elementem narracji są też opisy rozbijania grup przez aparat bezpieczeństwa. Friszke przedstawia je jako
swojego rodzaju „opozycje niezrealizowane” — stalinizm został potraktowany jako
okres zamrożenia pewnych tendencji politycznych, społecznych i ideowych, które zostały podjęte na nowo po 1956 r.9 Brak możliwości prowadzenia aktywnego życia intelektualnego w okresie stalinowskim spowodował, że wspomniane tendencje zostały podjęte
przez nowe opisywane przez Friszkego pokolenie. Innymi słowy, miejsce księży
Piwowarczyka, Kaczyńskiego i ojca Rostworowskiego zajęli Jerzy Turowicz, Wiesław
Chrzanowski czy Tadeusz Mazowiecki.
Niewątpliwą zaletą analizy Friszkego jest podjęcie wątku życia intelektualnego katolików po 1948 r., a więc po zamknięciu „Tygodnika Warszawskiego” i na początku
okresu stalinizacji kraju. W miejsce trzech grup skupionych obok sztandarowych tytułów
prasowych10 badacz zaproponował podział na trzy nurty intelektualne. Podział ten — co
szczególnie istotne — szedł w poprzek podziałów grupowych z wcześniejszego okresu.
7

Cf. M. K u l e s z a, T. S i k o r s k i, Wstęp, [w:] Niezłomni w epoce fałszywych proroków.
Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” (1945–1948), red. M. K u l e s z a, T. S i k o r s k i, Warszawa
2013, s. 23–124; vide również bibliografię na s. 977–990.
8
Vide np. J. Ż a r y n, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 1944–1989, Warszawa 2003;
A. D u d e k, R. G r y z, Komuniści i Kościół w Polsce 1945–1989, Kraków 2003; P. R a i n a, Kardynał
Wyszyński, t. I, II, Warszawa 1993.
9
A. F r i s z k e, Między wojną a więzieniem, s. 387.
10
Vide idem, Strategie przystosowania ośrodków katolików świeckich w pierwszych latach powo
jennych, [w:] idem, Przystosowanie i opór, s. 33–57; podział ten pod różnymi nazwami występuje
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Wyodrębnienie nurtów ideowo–politycznego, religijności integralnej oraz intelektualno–
ideowego nie tylko jest przejawem analizy kierunków rozwoju katolicyzmu politycznego
w Polsce stalinowskiej, lecz także do pewnego stopnia trafnie opisuje dzisiejsze orientacje katolików zaangażowanych społecznie11.
Trzeba jednakże zauważyć, że wątek ideowy, pomimo swej doniosłości, nie został
przez Friszkego potraktowany pierwszoplanowo. Recenzowana książka jest przede
wszystkim próbą naszkicowania losów pokolenia, zagadnienia z historii idei stanowią
wątek drugorzędny, przed którym autor nie ucieka, ale jednocześnie nie stara się nadać
mu większej wagi. Optyka biograficzna sprawia, że ciężko czytelnikowi odróżnić kwestie ideowe od personalnych. Dobrym tego przykładem jest opis krystalizacji „frondy”
w warszawskim PAX–ie — Friszke wskazuje wpływ personalizmu Mouniera na oddalanie się młodych od linii Piaseckiego, temat ten nie zostaje jednak wyczerpująco
omówiony12.
Niemniej książka Friszkego stanowi istotny krok w kierunku zrozumienia istoty
przemian w środowiskach katolików świeckich w Polsce na przełomie lat czterdziestych
i pięćdziesiątych. Jest to okres istotny z trzech powodów: po pierwsze, jak wskazano
wyżej, przypadł nań debiut, albo co najmniej znaczący awans w stosunku do okresu międzywojennego, kluczowych, jak się później okazało, katolickich intelektualistów. Po
drugie opisana ewolucja postępowała bezpośrednio przed Soborem Watykańskim II; to
właśnie ukształtowani w grupach ludzie, których historię przypomniał Friszke, obserwowali Sobór, interpretowali go i wprowadzali w życie jego postanowienia. Po trzecie podniesienie do roli problemu badawczego kwestii historii intelektualistów katolickich po
1945 r. otwiera nowe pola porównawcze. Kwestia recepcji francuskiego personalizmu
przyciągnęła już pierwszych badaczy13. Jednak inne porównania (np. z RFN, Włochami,
Chorwacją czy Czechosłowacją) czekają na kontynuatorów.
Kończąc, praca Friszkego jest ważnym uzupełnieniem dotychczas istniejącej literatury poświęconej losom katolików świeckich po 1945 r. Nowe są nie tylko informacje
dotyczące życia i losów osób zaangażowanych w życie społeczne katolików — autor dostarcza ich czytelnikowi obficie — lecz także przyjęta perspektywa i dobór źródeł.
Inspiracja socjologiczna, mimo że niepoparta rozbudowanym aparatem teoretycznym,
sprawia, że pracę można zaliczyć do formującego się nurtu przemyśliwania okresu
1945–1953 pod kątem historii społecznej i intelektualnej. Recenzowana książka pozwala
postawić — nie tylko historykom — wiele nowych i istotnych pytań badawczych i choćby z tego powodu jest pozycją godną polecenia.
Przemysław Pazik
Collège d’Europe
Warszawa

w większości literatury przedmiotu, vide np. artykuły z tomu Sensus Catholicus. Katolicy świeccy
w Polsce Ludowej. Postawy — aktywność — myśl, red. R. P t a s z y ń s k i, T. S i k o r s k i, Toruń 2014.
11
A. F r i s z k e, Między wojną a więzieniem, s. 385.
12
Ibidem, s. 270 i n., 387.
13
P.H. K o s i c k i, Polskie personalizmy, „Więź”, 2014, nr 4 (658), 2015, nr 1 (659).
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Svetlana Va s s i l e v a – K a r a g y o z o v a, Coming of Age under Martial
Law. The Initiation Novels of Poland’s Last Communist Generation, Uni
versity of Rochester Press, Rochester 2015, s. 224
Czytanie książki o sobie — w dodatku książki historycznej — jest trochę
niepokojącym doświadczeniem. Urodzony w 1975 r. należę do ostatniego rocznika pokolenia, którego dotyczy książka Svetlany Va s s i l e v e j – K a r a g y o z o v e j, profesor języków i literatur słowiańskich na uniwersytecie stanowym w Kansas. Autorka zajmuje
się doświadczeniem pokoleniowym grupy, którą nazywa „ostatnim pokoleniem komunizmu” — Polaków urodzonych pomiędzy 1960 i 1975 r. dorastających lub spędzających
młodość w schyłkowej PRL. Na ich barkach — pisze Vassileva–Karagyozova — spoczęło odpowiedzialne zadanie „budowania fundamentów demokratycznej Polski bez istniejących wzorców albo kompetentnych ekspertów” (s. 7).
Za „głos pokolenia” autorka uznaje prozaików urodzonych w tych właśnie granicach czasowych, którzy pisali o przeżyciach rówieśników. Główną tezę autorki najlepiej
zacytować: „Razem wzięte powieści te wyrażają podobne interpretacje wielkiego społecznego przewrotu (ang. upheaval) i reprezentują projekt, którego celem jest zdefiniowanie pokolenia i uzasadnienie jego udziału w tym przewrocie” (s. 7).
Vassileva–Karagyozova nie analizuje całej — bardzo obfitej — produkcji literackiej
tego pokolenia (do którego wchodzą np. wszyscy autorzy związani z BruLionem).
Analizie poddaje około dwudziestu powieści, w tym niektóre bardzo znane („Panna
Nikt” Tomasza Tryzny), a inne mniej („Katoniela” Ewy Madeyskiej). Wybór ciąży jednak zdecydowanie ku autorom znanym i książkom głośnym: analizuje m.in. powieści
Krzysztofa Vargi, Cezarego Michalskiego, Izabeli Filipiak, Piotra Siemiona, Wojciecha
Kuczoka i Andrzeja Stasiuka. Wszystkie analizowane dzieła mają zdaniem autorki cechy
Bildungsroman: bohater lub bohaterka odbywa wyprawę służącą odkryciu własnej tożsamości i określenia się wobec świata zastanych norm i stosunków społecznych (najczęściej w opozycji).
Z punktu widzenia dominującego wciąż w Polsce wzorca uprawiania zawodu historyka książka Vassilevej–Karagyozovej prawdopodobnie w ogóle nie kwalifikowałaby się
do gatunku pisarstwa historycznego. Nie ma tu materiałów archiwalnych, dobór badanego materiału można zakwestionować (bo też pozostaje dość arbitralny), nikt nie próbuje
nawet „wyczerpać wszystkich dostępnych źródeł”, a celem dociekań naukowych nie jest
„ustalenie faktów”, tylko próba rekonstrukcji poprzez literaturę doświadczenia pokoleniowego, które samo w sobie jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Jest więc to
z punktu widzenia tradycyjnego, pozytywistycznego rzemiosła historycznego w najlepszym wypadku krytyka literacka, a nie historia. Podejrzewam, że autorka miałaby kłopot
z obroną tej pracy jako doktoratu z historii na którymś z bardziej tradycjonalistycznie
nastawionych polskich wydziałów historycznych. Odesłano by ją raczej na polonistykę
lub kulturoznawstwo. Jest to jednak oczywiście książka historyczna: metoda jest w niej
dopasowana do przedmiotu badań, i takie pretensje pokazywałyby tylko ograniczenia
tradycyjnej metodologii badawczej — popularnej nadal w Polsce, a dawno już zarzuconej w krajach Zachodu.
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Także narzędzia analityczne stosowane przez autorkę mogłyby się konserwatystom
nie podobać. W dwóch pierwszych rozdziałach książki pisze przede wszystkim o „przerwanym dorastaniu” i eskapizmie pokolenia, które ją interesuje. W tej optyce zarówno
w latach osiemdziesiątych, jak i dziewięćdziesiątych XX w. „ostatnie pokolenie” PRL
pozostawało w cieniu rodziców i starszych braci oraz sióstr — czyli urodzonego w latach
czterdziestych pokolenia 68. To oni kierowali walką z systemem w latach osiemdziesiątych oraz budową nowej demokracji w następnej dekadzie, pozostawiając młodszym rolę
współpracowników albo kontestatorów (kontestatorami byli zdaniem Vassilevej–
Karagyozovej np. „pampersi” w latach dziewięćdziesiątych). Jest to narracja, którą lubią
o sobie prowadzić sami zainteresowani — wracająca często chociażby w literaturze i publicystyce Cezarego Michalskiego. Autorka wydaje się pozostawać pod jej urokiem.
W kolejnych trzech rozdziałach Vassileva–Karagyozova omawia kryzys trzech filarów tradycyjnego społeczeństwa, widoczny — jej zdaniem — w dziełach literackich.
Komunizm „wykastrował” patriarchat i pozbawił ojców ich naczelnej roli; byli emocjonalnie odlegli i często też fizycznie nieobecni (bo rozwód jako masowe zjawisko pojawił
się w PRL właśnie w latach siedemdziesiątych). O ile rozdział trzeci dotyczy patriarchatu, o tyle czwarty omawia ewolucję mitu matki Polki. „Moja analiza przedstawień socjalistycznego macierzyństwa pokazuje, że matki pokolenia 1989 r. nieświadomie zostały
współautorkami politycznej i społecznej opresji młodszego pokolenia” — pisze autorka
(s. 13). Wreszcie ostatni, piąty rozdział książki dotyka odejścia od katolicyzmu postrzeganego jako zbyt rygorystyczny, konserwatywny i urzędowy, na rzecz rosnącej nieufności wobec władz kościelnych i prywatyzacji wiary. W sumie dominującym wątkiem całej
analizy jest rozkład tradycyjnego społeczeństwa i jego autorytetów — ojca, matki oraz
kościoła.
Nie będę wdawał się w polemikę z tezami autorki: to wymagałoby napisania wielokrotnie dłuższego tekstu. Wydaje mi się, że dobrze uchwyciła doświadczenie rozkładu,
które było udziałem pokolenia 1989 r. — a więc i moim. Niezależnie od tego, co można
myśleć na temat feministycznej analizy mitu matki Polki, jest pewne, że był to czas postępującego rozkładu tradycyjnych stosunków rodzinnych — i literatura pokazuje zapis
psychologicznych skutków tego procesu. Jest to bardzo ciekawa i potrzebna książka,
którą należałoby zapewne wydać po polsku. Czytając ją jednak, miałem wrażenie, że
gdzieś w tych subtelnych analizach gubi się klimat epoki, który doskonale pamiętam. Ale
taki jest być może niezbywalny los historyka piszącego o czasach, których nie doświadczył: nie czuje wszystkiego, co składa się na przeszłość — rozmów, kolorów, smaków,
zapachów, wszystkich oczywistości i nieoczywistości życia codziennego w odległej już
epoce. Ubrana w uczone słowa przeszłość staje się obca.
Adam Leszczyński
(Warszawa)
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Aleksander Wielopolski. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa
Polskiego w latach 1861–1862, red. Lech M a ż e w s k i, wyd. II poprawione,
Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin 2014, s. 352
Prezentowana publikacja jest trzecią z kolei w cyklu rozpoczętym w 2013 r. poświęconym przemianom prawnym i ustrojowym na ziemiach polskich od roku 1815 do lat
sześćdziesiątych XIX w.1
Choć omawiany tom stanowi drugie wydanie (notabene zmienione i poprawione), to
wobec mikroskopijnego nakładu i praktycznej niedostępności na rynku księgarskim wydania pierwszego można go traktować jako faktyczną nowość. Podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich prac z cyklu otrzymaliśmy zbiór artykułów (w recenzowanej
książce jest ich 25) będący pokłosiem kolejnych konferencji. Wyszły one spod pióra autorów reprezentujących różne, także zagraniczne ośrodki badawcze (m.in. prof. Igor
C h r i s t o f o r o w, Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Princeton).
Choć rzadko poznajemy ich specjalności, chyba bez zbytniego ryzyka pomyłki można
powiedzieć, że w przeważającej części mamy do czynienia z oglądem przeszłości oczami
historyków prawa. Specjalizacja ta określa zainteresowania badawcze i zastosowaną
w analizie optykę. I tak w prezentowanym tomie mieszczą się np. artykuły poświęcone
ustawie o zbiegowiskach z 8 kwietnia 1861 (Lech M a ż e w s k i, Olsztyn), prawno–politycznym aspektom branki (tenże) czy ustrojowo–politycznemu charakterowi Królestwa
Polskiego w latach 1815–1832–1861/1862 (Tomasz M a j e r, Olsztyn). Pojawienie się
w tym kontekście nazwiska Mażewskiego ujawnia istotny wpływ tego historyka prawa
na kształt całego przedsięwzięcia i jego znaczący w nim udział. Nieco odmiennie niż
w poprzednich tomach znalazło się tu jednak sporo miejsca dla perspektywy nie tylko
prawnej, lecz także bardziej politycznej. Bez wątpienia to wpływ wyjątkowej osobowości margrabiego Aleksandra Wielopolskiego oraz efekt coraz silniejszego prawno–politycznego scalania ziem polskich z imperium rosyjskim. Tak więc w tomie można znaleźć
teksty poświęcone stosunkowi Wielopolskiego do Rosji (Konrad R ę k a s, Lublin) czy do
niepodległości Polski (Jan E n g e l g a r d, Warszawa). Niemało też tu tekstów dotyczących opinii formułowanych w związku z polityką Wielopolskiego przez jego przeciwników politycznych (Wojciech T u r e k, Gdańsk) lub kontynuatorów myśli margrabiego
(Anna K l i m a s z e w s k a, Michał G a ł ę d e k, Gdańsk) a wreszcie ostatecznego demontażu wszystkich ówczesnych prób reform (Grzegorz S m y k, Lublin). Lektura wszystkich
Dwie wcześniejsze prace to System polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego
1815–1830. W przededniu dwusetnej rocznicy powstania unii rosyjsko–polskiej, red. L. M a ż e w s k i,
Radzymin 2013, oraz Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830–1833, red. idem,
Radzymin 2014.
1
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tomów dla historyka tout court, którym jestem, jest wyjątkowo pouczająca. Choć jesteśmy z historykami prawa bardzo przecież zbliżeni profesją — przecież tzw. czysta, naukowa historia wywodzi się z historii prawa — to o przeszłości mówimy jednak trochę
innym językiem. I tu wypada bić nam się w piersi — język historyków prawa jest niejednokrotnie znacznie bardziej precyzyjny od naszego. Historycy jednak zawsze pytają, czy
życie codzienne, obyczaje, cechy psychologiczne wybitnych jednostek i rządzących,
praktyka prawa czy wreszcie zgoła jeszcze inne, specyficzne czynniki nie zniekształcają
litery prawa tak starannie analizowanej przez jego historyków. Jaki niezamierzony wpływ
miało wprowadzane prawo i czy zawsze było to zgodne z intencjami ustawodawców?
Czy zawsze ta refleksja towarzyszy historykom prawa, widać w prezentowanym tu cyklu.
Małgorzata Karpińska
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Stanisław C z e r e p, Bitwa pod Łuckiem. Walne starcie zbrojne kampa
nii 1916 r. na wschodnim teatrze wydarzeń militarnych pierwszej wojny
światowej (4 czerwca — 10 lipca 1916 r.), Napoleon V, Oświęcim 2014,
s. 385
W swojej książce białostocki historyk Stanisław C z e r e p postawił sobie zadanie
wypełnienia istniejącej w polskiej historiografii luki badawczej. Autor bazował głównie
na rosyjskim materiale źródłowym opublikowanym w wydawnictwie „Nastuplenije Jugo–
Zapadnogo fronta w maje–ijunie 1916 goda”1. Pochodzące z wiedeńskiego Kriegsarchiv
źródła austriackie, z których również skorzystał, zaczerpnięte zostały z monografii
Rudolfa J e ŕ á b k a, „Die Brussilow Offensive 1916. Ein Wendepunkt der Koalitions
kriegsführung der Mittelmächte. Unged phil Diss. 2 Bde”2. Bezsprzecznie stanowi to
pewną wadę pracy, gdyż pominięcie bezpośrednich badań w archiwach austriackich implikuje jednostronność narracji.
Prezentowana monografia została podzielona na sześć rozdziałów, które z kolei
składają się z licznych podrozdziałów. Narrację uzupełnia 16 tabel oraz 15 map poglądowych charakteryzujących się wysoką jakością wykonania i czytelnością. Istotną pomoc
w lekturze stanowią dwa indeksy — osób oraz geograficzny (w obu zastosowano polski
zapis nazwisk i toponimów). Rozdział pierwszy w całości został poświęcony polityczno–
gospodarczo–wojskowej sytuacji Imperium Rosyjskiego w okresie bezpośrednio poprzedzającym bitwę pod Łuckiem. Nie zabrakło w nim też kontrowersyjnych tez, np. próby
obrony decyzji Mikołaja II o objęciu osobistego dowództwa nad armią (s. 44). W rozNastuplenije Jugo–Zapadnogo fronta w maje–ijunie 1916 goda, Moskwa 1940.
R. J e ŕ á b e k, Die Brussilow Offensive 1916. Ein Wendepunkt der Koalitionskriegsführung der
Mittelmächte. Unged phil Diss. 2 Bde, Wien 1982.
1
2
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dziale drugim omówione zostały operacje militarne (od jesieni 1915 do marca 1916 r.)
oraz przygotowania sztabowe poprzedzające bitwę łucką. Konstrukcja dalszej części
książki opiera się na zasadach metodologicznych stworzonych przez Wacława T o k a r z a
(porządkujących elementy monografii historyczno–wojskowej) i przedstawia przygotowania, przebieg oraz konsekwencje operacji łuckiej. Rozdział trzeci poświęcony został
siłom obu walczących stron oraz opisowi terenu walki. Czwarty traktuje o bezpośrednich
przygotowaniach do bitwy, a piąty jest analizą samego starcia. W rozdziale szóstym znalazło się podsumowanie i ocena działań militarnych. Z uwagi na rozmiary dostępnego
materiału źródłowego, a także rozległość obszaru, na którym toczyła się operacja łucka
(od bagien Prypeci po podnóże Karpat), autor zdecydował skupić się na działaniach prawoskrzydłowej rosyjskiej 8. Armii, walki innych związków taktycznych przedstawiając
dość pobieżnie. Nie jest to jednak zarzut poważny, gdyż pewna powierzchowność jest
cechą większości prac traktujących o ofensywie Brusiłowa i można śmiało stwierdzić, że
gruntowna monografia przedstawiająca działania wszystkich walczących na Froncie
Południowo–Zachodnim armii (po obu stronach konfliktu było ich łącznie dziesięć) jeszcze nie powstała. Narracja, swoją szczegółowością sięgającą nieraz szczebla pułku piechoty oraz zawierająca obszerne cytaty z literatury wspomnieniowej jest plastyczna
i łatwa w odbiorze. Razić może pewne zachwianie proporcji pracy, gdyż pierwszy jej
rozdział — jak na ramy nakreślone tematem — wydaje się za obszerny.
Cała książka prezentuje się — w mojej ocenie — jako niezwykle wartościowe dzieło, któremu w dużej mierze udało się wypełnić sygnalizowaną we wstępie lukę badawczą. Pomimo kilku zaznaczonych w recenzji mankamentów oraz stawiania nieraz przez
autora odważnych tez, czytelnik otrzymuje bardzo dokładną informację na temat starcia
pod Łuckiem. Ponadto bardzo cenny w pracy Czerepa jest szeroki przegląd bogatej,
w większości dotąd nietłumaczonej na język polski literatury radzieckiej i rosyjskiej poświęconej ofensywie Brusiłowa. To wszystko czyni książkę wartościową i godną pole
cenia każdej osobie zajmującej się wschodnim teatrem działań wojennych I wojny
światowej.
Jan Błachnio
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny
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